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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 

09.12.2022 г. (петък) 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. Промяна в Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство, основни 

и неотложни текущи ремонти за 2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Определяне размера на такса битови отпадъци в Община Правец за 2023 година, определяне 

на отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци за 2023г. и одобряване на План – 

сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване 

в община Правец през 2023г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.347-0001-С01  от  12.11.2021г. и  Анекс 

към договор № BG06RDNP001-19.347-0001-С02  от 26.10.2022 г., сключен между Община 

Правец и ДФ „Земеделие“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие“  на мярка  19  „Водено от общностите местно развитие“ за  Проект „Изграждане 

на Информационен център в УПИ IX за  „Информационен център и озеленяване“ в  кв.10, гр. 

Правец, Община Правец.“ 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. 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 ПИ с 

идентификатор 58030.15.67 по КККР  на гр. Правец, община Правец, обл. Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Вземане на решение относно начина на стопанисване, управление или разпореждане на 

недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващ яз. „Осиковица“,             

с. Осиковица, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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7. Приемане на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти – 

общинска собственост през 2023 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

ЗИДЗСПЗЗ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 

от ЗСПЗЗ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XXII – 1327,1328, 

находящ се в кв. 50 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IV – 741, находящ 

се в кв. 40 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Продажба на първи етаж от двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 43 кв.м., 

построена в УПИ XVIII - Автостанция и градина, кв. 23 по плана за регулация на с. Джурово, 

община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Разглеждане на покана за закупуване на вилна сграда на два етажа, построена в УПИ VII-

1599, кв. 83, по действащите планове на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Правец, Софийска област.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Кандидатстване на Община Правец с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

към Министерство на труда и социалната политика. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ   НА   ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 


