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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 
08.04.2022 г. (петък) от 17,00 часа в Заседателна зала Правец на Община Правец, гр. Правец, 
пл. „Тодор Живков” № 6.  

 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Приемане на бюджета на Община Правец за 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

3. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 
финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична 
мрежа и сгради публична общинска собственост. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

4. Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти 
- общинска собственост през 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

5. Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост – помещение №9, 
находящо се на II етаж., в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника), построена в УПИ 
I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27, гр. Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

6. Разпределение съобразно законовите изисквания на Закона за общинската собственост на 
наличния жилищен фонд, собственост на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XIII – общ., 
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. Промяна характера на собственост на общинска имоти: Спортна зала и Пристройка за 
съхранение на спортно оборудване, построени в УПИ XXVI- За спортен комплекс, кв.9, гр. 
Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

9. Учредяване право на строеж върху УПИ XX - За обществено обслужване, кв. 20, гр. Правец, 
община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

10. Продажба на общински Поземлен имот № 012047 по КВС за землището на с. Равнище, 
община Правец, област Софийска, местността „Кълбук”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

11. 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, заобект: „Съществуваща жилищна сграда”, в УПИ IV-1442, кв.43, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

12. Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 
авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията за 
Водено от общностите местно развитие“ във връзка със  сключено Споразумение № РД 50-
31 от 19.04.2018 г.,  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие 
на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” сключено между УО 
на ПРСР 2014- 2020 и  СНЦ  „МИГ Ябланица – Правец”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

13. Кандидатстване на Община Правец за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 
ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

14. Годишен отчет на План за интегрирано развитие на Община Правец 2021-2027 г.(ПИРО) за 
2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

15. Отчет за 2021 год. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците 2021-2028 год., 
Програма за опазване на околната среда 2021 – 2027 год. и приложенията към нея. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

16. Изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 
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17. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. 
ВНОСИТЕЛ: Емилия Цайкова  
Зам.-Председател на Общинския съвет 
на Община Правец 

18. Доклади на читалищата от Община Правец за осъществените читалищни дейности в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Правец през 2021 
година и финансови отчети. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

19. Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - Ветерани от 
Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод 9-ти май – Ден на победата над 
хитлерофашизма. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

20. Отдаване под наем на обособена част от Спортна зала – Правец, с обща полезна площ от 
258.00 кв.м., находяща се в масивна сграда – Спортна зала, построена в УПИ XXVI – За 
спортен комплекс, кв.9 по действащия план за регулация на гр. Правец, предназначен за 
спортна дейност – фитнес. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

21. Определяне размера на основните месечни заплати на кметове на кметства в община Правец. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 
СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Емилия ЦАЙКОВА/ 


	П О К А Н А

