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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 3  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 01 април 2016 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 60 

 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание 

   

Общинският съвет на Община Правец,на основание чл.21 (2) и чл.27 (3)  

от ЗМСМА, 
 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1.   Изказвания, питания, становища и предложения. 

 

2.  Разглеждане на молби по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета 

на Община Правец. 

  ВНОСИТЕЛ: Катя Симеонова   

         Председател на комисията по 

                                                           Наредба №20 

 

3.  Отчет за дейността на РУ „Полиция”- Правец за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

ВНОСИТЕЛ:  Стефан Ковачев  

                                                                                          Началник на РУП-Правец 

 

4. Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016 г. /Приложение/ 

ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов  

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

 

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

– общинска собственост през 2016 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

6. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

7. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от Преходните 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделски земи. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

8. Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги в 



Община Правец за 2015 година и Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Правец за 2016 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

9. Упълномощаване Областния управител на Софийска област за представител на Община 

Правец в 39-то редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Св.Анна”- София” АД. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

10.Отчет за дейността на читалищата за 2015 година и приемане на Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Правец за 2016 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

11.Създаване на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за Община Ботевград, 

Община Правец и Община Етрополе. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 61 

 

ОТНОСНО: „Разглеждане на молби по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от 

бюджета на Община Правец” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21 (1), т.6, и чл.27 (4) и (5) 

от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец на ОбС-Правец, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И 

 

1.       Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2016 година за   

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец, както следва: 

 

- на Васко Радков Унов от гр. Правец    -  в размер на 300 лв. 

- на Дочко Ганчев Дочков от с. Видраре   -  в размер на 300 лв. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 62 

 

ОТНОСНО: „Отчет за дейността на РУ „Полиция”- Правец, за периода 01.01.2015 г. – 

31.12.2015 г.” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21 (1), т. 23 и чл. 27 (3) от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 



 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема за сведение Отчета за извършената работа от служителите на РУ „Полиция” – 

Правец за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 63 

 

ОТНОСНО: „Приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016 г.” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21(1) т.12 и (2), чл.27 (3) от 

ЗМСМА, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 г. (Приложение). 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 64 

 

ОТНОСНО: „Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имоти – общинска собственост през 2016 година“ 

 
Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 от ЗОС,   

 

(Гласували-13; “За”- 13, “Против”- 0, “Въздържали се”- 0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 година, както 

следва: 

 

В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ” към  

III (1) – Помещения и части от сгради се добавя: 

„т. 102. Помещение с полезна площ от 17.5 кв. м., предназначено за „Търговски цели или 

ателие за услуги” - частна общинска собственост, находящо се в масивна сграда, построена в 

УПИ VIII – Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

 



В Раздел IV – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА”, се 

добавя: 

„т. 39. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общински, с площ от 895 кв.м., находящ се 

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

т. 40. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII - общински, с площ от 975 кв.м., находящ се 

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

т. 41. Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV - общински, с площ от 865 кв.м., находящ 

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

т. 42. Урегулиран поземлен имот VI-52, с площ от 795кв. м., находящ се в кв. 7 по плана 

на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

т. 43. Урегулиран поземлен имот XXXIV-864, с площ от 925 кв. м., находящ се в кв. 50 

по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.” 

В Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И 

ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ 

ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/, се добавя: 

„т. 27. Терен с площ от 17 кв. м., представляващ част от УПИ I-1554, целият с площ от 

667 кв. м., находящ се кв. 38, гр. Правец, община Правец, област Софийска.” 

В Раздел VІ – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 

ВЕЩНИ ПРАВА” се добавя: 

„т. 23. „Учредяване право на прокарване на водопроводно и канализационно отклонение 

за жилищна сграда в УПИ XXII-684, кв. 131, гр. Правец, община Правец, област Софийска, от 

съществуващ уличен водопровод и съществуваща улична канализация, през улица с о. т. 430 –о. 

т. 409.” 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 65 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 2, ал.3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим 

имот частна общинска собственост, представляващ помещение, предназначено за „Търговски 

цели или ателие за услуги” - частна общинска собственост, находящо се на I етаж в южната 

част на сградата на Автогара – Правец (средна клетка), с площ от 8,00 кв.м. (осем квадратни 

метра), УПИ VIII – Автогара, кв. 17 по плана на гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за 



частна общинска собственост №112 – II/02.08.1999 г. вписан с рег. № 2664 от 13.11.2008 г., под 

№ 157, том X, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 40,00 лв. (четиридесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 3 (три) години; 

2.3. Предназначение на имота – стопанска дейност. 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% 

от началната годишна наемна цена. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 66 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и ал.2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим 

имот, представляващ помещение, находящо се на втория етаж в сградата на бивша поликлиника 

– Правец (оптика), с обща полезна площ от 10,32 (десет цяло и тридесет и две стотни) кв.м., 

находяща УПИ I – За обществено обслужващи дейности, кв. 27 по плана на гр. Правец, община 

Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1496 – II/16.02.2016 г. вписан 

с рег. № 299 от 16.02.2016 г., под № 197, том I, парт. 29235, 3896. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 51,60 лв. (петдесет и един лева и шестдесет  

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение № 1, т.3 от Наредба №5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 3 (три) години; 

2.3. Предназначение на имота – за стопанска дейност. 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната годишна наемна цена. 



3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия 

участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 67 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 11, чл. 14, ал. 2, ал. 3, и ал. 8 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), чл. 30 във връзка с чл. 24 от Закона за пощенските услуги (ЗПУ), чл. 3, ал. 

2 и чл. 20, ал. 1 от Наредба №5 на Общинския съвет на община Правец (ОбС-

Правец) за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „Български пощи” ЕАД 

следните обекти – частна общинска собственост: 

1.1. Помещение с площ 22 кв. м, предназначено за „Поща”, представляващо обособена част 

от Административна сграда на кметство с. Видраре, община Правец, актувано с Акт за общинска 

собственост № 38-I/24.09.2010 г., при месечна наемна цена в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева) с 

включено ДДС. 

1.2. Помещение с площ 22 кв.м, предназначено за „Поща”, представляващо обособена част 

от Административна сграда на кметство с. Джурово, община Правец, актувано с Акт за общинска 

собственост № 37-I/01.09.2010 г., при месечна наемна цена в размер на 80,00 лв. (осемдесет лева) с 

включено ДДС.  

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за сключване 

на договор за наем с „Български пощи” ЕАД, за помещенията по т. 1, за срок от 5 (пет) години. 

 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 68 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл. 56, ал. 2, т. 1, 

чл. 58, ал. 1 и ал.2, чл. 59 и чл. 88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), 
 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището на с. Осиковица, 

ЕКАТТЕ 54170, Община Правец: 

 

№ по 

ред 

Номер 

на 

имота 

от КВС 

Местност Начин 

на 

трайно 

ползван

е 

Категор

ия на 

земята 

Начална 

тръжна 

цена 

лв/декар 

Площ на 

имота 

(дка) 

Начална 

тръжна 

годишна 

наемна 

цена, 

общо, лв. 

АЧОС №/ 

дата 

1. 043015 Дончовото – 

при цигани 

Нива VI 24.00 10.884 261.22 № 513–II/ 

08.03.2011г. 

2. 043016 Дончовото – 

при цигани 

Нива VI 24.00 15.038 360.91 № 512–II/ 

08.03.2011г. 

3. 043017 Дончовото – 

при цигани 

Нива VI 24.00 10.547 253.13 № 511–II/ 

08.03.2011г. 

4. 101025 Павлово 

тръне 

Нива VI 24.00 11.055 265.32 № 507–II/ 

08.03.2011г. 

5. 101026 Павлово 

тръне 

Нива VI 24.00 12.039 288.94 № 506–II/ 

08.03.2011г. 

6. 127024 Малка косма Нива V 25.00 10.996 274.90 № 498–II/ 

08.03.2011г. 

7. 139023 Кадевица – 3 Нива VI 24.00 23.299 559.18 № 492–II/ 

08.03.2011г. 

8. 151050 Главурица – 

3 

Нива VI 24.00 13.327 319.85 № 487–II/ 

08.03.2011г. 

9. 152030 Куниното Нива VI 24.00 20.934 502.42 № 489–II/ 

08.03.2011г. 

10

. 

160027 Тръпката Нива VII 23.00 14.979 344.52 № 485–II/ 

08.03.2011г. 

11

. 

179060 Кадевица - 1 Нива VI 24.00 16.975 407.40 № 482–II/ 

08.03.2011г 

     ОБЩО: 160.073 3837.79  

 

с обща площ от 160.073 дка (сто и шестдесет декара и седемдесет и три кв. метра) с начална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 3837.79 лв. (три хиляди, осемстотин тридесет и седем 

лева и седемдесет и девет стотинки) (без ДДС – необлагаем). 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които са закупили тръжна документация за имотите 

по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна 

наемна цена за имотите по т. 1. 

2.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 



2.3 Кандидатите подават заявление за всички обявени имоти. Не се допуска 

кандидатстване за отделни имоти. 

2.4. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години. 

2.5. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 април 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва 

при сключването на договора за наем. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия по провеждането на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имотите по 

т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със 

спечелилите участници при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 69 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 2, т. 3, чл. 58, 

ал.1, ал. 2, чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС - Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с площ от 680 

(шестстотин и осемдесет) кв.м., находящ се в мах. „Бурньовица”, с. Своде, община Правец, 

област Софийска, представляващ бивш училищен имот, актуван с Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) № 271/01.10.2004 год. 

2. Определя начална тръжна цена 2720,00 лв. (две хиляди седемстотин и двадесет лева) 

без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa 

тръжнa цена на имота по т. 2. 

4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 70 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 

 



Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал.2, т. 3, чл.58, 

ал.1, ал. 2, чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество,   

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XXI-141, общ. (двадесет и първи отреден за планоснимачен номер сто четиридесет и 

един, общински), находящ се в кв. 22 (двадесет и две) по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска, с площ от 1180 (хиляда сто и осемдесет) кв. м., актуван с Акт 

за частна общинска собственост №116 - II/04.09.2008 год., вписан в Служба по вписванията – 

гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2088 от 10.09.2008 год., под № 116 том 

VIII, н.д. № 1764, парт. 59. 

2. Определя начална тръжна цена 12390,00 лв. (дванадесет хиляди триста и деветдесет 

лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa 

тръжнa цена на имота по т. 2. 

4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 71  

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал. 2, т. 3, чл. 58, 

ал.1, ал. 2, чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XII (дванадесети) - общински, находящ се в кв. 21 (двадесет и първи) по действащия 

план за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска с площ от 675 (шестстотин 

седемдесет и пет) кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 

№114/04.09.2008 год., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенцията по 

вписвания с вх. Рег. № 2086 от 10.09.2008 год., под № 114 том VIII, н.д. № 1759, парт. 59. 

2. Определя начална тръжна цена 7090,00 лв. (седем хиляди и деветдесет лева) без ДДС, 

в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 



 3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa 

тръжнa цена на имота по т. 2. 

 4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 72  

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56, ал.2, т.3, чл.58, 

ал. 1, ал. 2, чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XX (двадесети) - 141, общ. (сто четиридесет и едно, общински), находящ се в кв. 22 

(двадесет и две) по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска с площ от 875 (осемстотин седемдесет и пет) кв.м., актуван с Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) №115/04.09.2008 год., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към 

Агенцията по вписвания с вх. Рег. № 2087 от 10.09.2008 год., под № 115 том VIII, н.д. № 1760, 

парт. 59. 

2. Определя начална тръжна цена 9190,00 лв. (девет хиляди и сто и деветдесет лева) без 

ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

 3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa 

тръжнa цена на имота по т. 2. 

4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 73 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл. 27, 

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 39, 

ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 5 на Общинския съвет на община Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 



 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Боряна Йотова Борисова – Дишанска, 

Мая Йотова Георгиева и Тодорица Радева Методиева в качеството им на собственици на 

законно построена сграда с отстъпено право на строеж в общински недвижим имот - частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ (единадесети) – 

общински, целият с площ 1030 (хиляда и тридесет) кв.м., находящ се в кв. 20 (двадесет) по 

действащия ПУП – ПР на с. Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1012 - ІІ/13.09.2013 година, при съседи: Север: УПИ Х – общ., кв. 20; 

изток: улица от о.т. 110 към о.т. 112; юг: УПИ ХІІ – общ., УПИ ХІІІ – общ., кв. 20; запад: 

озеленяване, всички по ПУП – ПР на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена 2884,00 лв. (две хиляди осемстотин осемдесет и четири лева) без ДДС 

(необлагаем) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител.  

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие 

с определената по т. 2 цена. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 74 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2, чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от Наредба №5 на 

Общински съвет на община Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост поземлен имот № 000229 (нула нула нула 

две две девет) по КВС на землището на гр. Правец с ЕКАТТЕ 58030, с площ от 0.130 дка (нула 

декара и сто и тридесет квадратни метра), категория VI (шеста), начин на трайно ползване – 

използвана ливада, съгласно скица №Ф03417/21.03.2016 г. Имотът е образуван от имот 

№000223 по КВС, актуван с Акт за публична общинска собственост №41-I от 28.10.2010г. 

2. Възлага на Кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 75 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество“ 



 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.27, 

ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл.37и, ал.1, ал.3, ал.4 и ал.12 от ЗСПЗЗ и §15, ал.2, от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

Допълва свое Решение №49 от 26.02.2016 г. т. II – определя списъци на общински 

пасища, мери, пасища с храсти и ливади за индивидуално ползване по землища и категории, 

както следва: 

 
землище с.Своде - пасища, мери и ливади   

 

№ 

по 

ред 

Имот № Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 000068 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 2.225 

2 000069 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 1.550 

3 000070 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 2.259 

4 000084 с. Своде ВЪРХА Използв. ливада IX 1.683 

5 000140 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 0.950 

6 000185 с. Своде ШОШОВЕЦ Използв. ливада IX 2.564 

7 000201 с. Своде ШИПКОВОТО Използв. ливада VI 1.730 

8 000303 с. Своде ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VI 3.503 

9 000325 с. Своде НАД СЕЛОТО Използв. ливада VI 0.657 

10 000523 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада VIII 3.833 

11 000709 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 2.489 

12 000710 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 4.609 

13 000711 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 1.583 

14 000713 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 2.270 

15 000715 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада IX 3.569 

16 000716 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада VI 2.497 

17 000717 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада IX 1.652 

18 000723 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 5.205 

19 000724 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 2.794 

20 000746 с. Своде ВАСИЛОВА ОРНИЦА Използв. ливада VI 1.926 

21 000748 с. Своде ЧУРОЛЕЕВЕЦ Използв. ливада VI 5.445 

22 001755 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 0.831 

23 001845 с. Своде ПРИ ДОМА Използв. ливада VI 4.429 

24 001849 с. Своде ВОЕВ ДОЛ Използв. ливада IX 2.648 

25 001942 с. Своде АНДРОВОТО Използв. ливада VI 2.368 

26 003026 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Използв. ливада IX 15.158 

27 003239 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 8.083 

28 003243 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 12.681 

29 003249 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 5.425 

30 003265 с. Своде МАРИНОВОТО Използв. ливада IX 4.576 

31 003333 с. Своде ЦАКОВСКОТО Използв. ливада IX 16.390 

32 003373 с. Своде СМЕСИТЕ Използв. ливада V 4.180 



33 003661 с. Своде СТРАНАТА Използв. ливада IX 31.633 

34 003691 с. Своде МОГИЛАТА Използв. ливада IX 18.618 

35 003693 с. Своде ВЪРХА Използв. ливада IX 12.952 

36 003696 с. Своде СЛАМНИКА Използв. ливада IX 12.629 

37 003699 с. Своде СЛАМНИКА Използв. ливада IX 0.852 

38 003753 с. Своде МИХОВСКОТО Използв. ливада IX 2.924 

39 003776 с. Своде КОЛИБИЩЕТО Използв. ливада IX 10.230 

40 003779 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Използв. ливада IX 11.450 

41 003786 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Използв. ливада IX 1.495 

42 003815 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада IX 11.919 

43 003819 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада IX 7.920 

44 003824 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 6.725 

45 003825 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 4.960 

46 003826 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 10.320 

47 003831 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 17.824 

48 003933 с. Своде СТРАНАТА Използв. ливада IX 12.618 

49 004174 с. Своде ГАНЬОВЕЦ Използв. ливада VI 1.060 

50 004246 с. Своде МИКОВОТО Използв. ливада VI 5.211 

51 004253 с. Своде ПЛОЧАТА Използв. ливада VI 6.633 

52 004353 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада IX 3.383 

      
323.118 

 

 

      № 

по 

ред 

Имот № Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 003005 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище с храсти IX 3.527 

2 003013 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище с храсти IX 27.037 

3 003569 с. Своде ГОЛЯМАТА ОРНИЦА Пасище с храсти IX 17.173 

4 003822 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище с храсти IX 12.907 

5 003823 с. Своде БУРНЬОВИЦА Пасище с храсти IX 24.644 

6 003834 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище с храсти IX 16.730 

7 000168 с. Своде ПАДИНАТА Пасище, мера IX 15.253 

8 000171 с. Своде ВЪРХА Пасище, мера IX 53.378 

9 000196 с. Своде КОЛИБИЩЕТО Пасище, мера VI 6.669 

10 000774 с. Своде ГАНЬОВЕЦ Пасище, мера VI 4.302 

11 000791 с. Своде СУХАРЕТЕ Пасище, мера VI 4.017 

12 000792 с. Своде СУХАРЕТЕ Пасище, мера VI 4.965 

13 001846 с. Своде СТОЯНОВИ ЛИВАДИ Пасище, мера VI 13.933 

14 001994 с. Своде КРЪСТА Пасище, мера VI 1.870 

15 003001 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище, мера IX 11.836 

16 003014 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище, мера IX 17.552 

17 003237 с. Своде ТРЕБЕЖА Пасище, мера IX 10.276 

18 003264 с. Своде ОРНИЧКАТА Пасище, мера IX 16.665 

19 003283 с. Своде РАВНИЩЕТО Пасище, мера IX 21.915 

20 003285 с. Своде ГРАМАДАТА Пасище, мера IX 40.631 

21 003293 с. Своде ГРАМАДАТА Пасище, мера IX 4.486 

22 003353 с. Своде ГЕТОВСКОТО Пасище, мера IX 13.083 



23 003392 с. Своде ПРИ КОЛИБАТА Пасище, мера VI 1.152 

24 003431 с. Своде БРЕСТАКА Пасище, мера IX 1.042 

25 003474 с. Своде ЧАРДАКА Пасище, мера VI 5.106 

26 003571 с. Своде ГОЛЯМАТА ОРНИЦА Пасище, мера IX 14.658 

27 003572 с. Своде ГОЛЯМАТА ОРНИЦА Пасище, мера IX 8.156 

28 003578 с. Своде ГОЛЯМАТА ОРНИЦА Пасище, мера IX 11.782 

29 003662 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 30.226 

30 003664 с. Своде МИК. КОШАРА Пасище, мера IX 3.179 

31 003666 с. Своде БАРАТА Пасище, мера VI 2.026 

32 003683 с. Своде ДИКОВСКОТО Пасище, мера IX 14.201 

33 003685 с. Своде ВЪРХА Пасище, мера IX 12.377 

34 003686 с. Своде ДИКОВСКОТО Пасище, мера IX 31.871 

35 003694 с. Своде ВЪРХА Пасище, мера IX 37.346 

36 003704 с. Своде ПЕТКОВОТО Пасище, мера IX 25.909 

37 003737 с. Своде СРЕДОРАТА Пасище, мера IX 25.864 

38 003813 с. Своде КРУШАКА Пасище, мера IX 11.346 

39 003814 с. Своде КРУШАКА Пасище, мера IX 10.350 

40 003820 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище, мера IX 16.244 

41 003821 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище, мера IX 11.327 

42 003832 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище, мера IX 27.610 

43 003833 с. Своде ПЕТКОВОТО Пасище, мера IX 2.810 

44 003854 с. Своде МИЦОВОТО Пасище, мера IX 7.777 

45 003934 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 17.817 

46 003954 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 16.434 

47 003977 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 10.986 

48 003981 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 6.490 

49 003983 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 9.552 

50 004049 с. Своде СЕЛИЩЕТО Пасище, мера VI 5.028 

51 004053 с. Своде СЕЛИЩЕТО Пасище, мера V 1.754 

52 004122 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище, мера VI 58.861 

53 004173 с. Своде ГАНЬОВЕЦ Пасище, мера VI 2.407 

      
784.537 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 76 

 

ОТНОСНО: “Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от ПЗР 

към ЗИДЗСПЗЗ” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2, по реда 

на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 



Връща, за преразглеждане, на ОСЗ-Правец Искане вх. № 58.00-11/23.03.2016 год. за 

предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за възстановяване на имоти на 

наследниците на Боша Петкова Съльова в съществуващи стари реални граници в землището на 

с. Осиковска Лакавица, поради несъответствие в площите и местоположението на имотите, 

признати за възстановяване. 

 

МОТИВИ: Имотите, които са поискани за предоставяне по реда на §27, ал.2 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ не отговарят като площ, категория и местоположение на имотите, признати за 

възстановяване на наследниците на Боша Петкова Съльова. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 77 

 

ОТНОСНО: „Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните 

услуги в Община Правец за 2015 г. и Годишен план за развитие на социалните 

услуги в Община Правец за 2016 г.” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и 

във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и с чл. 19, ал. 2 от ЗСП и чл. 36 б, ал. 4 

от ППЗСП, 
 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Отчет на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Правец за 

2015 г. 

2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Правец за 2016 г. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 78 

 

ОТНОСНО: “Упълномощаване Областния управител на Софийска област за представител на 

Община Правец в 39-то редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ 

„Св.Анна”- София” АД” 

 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 и чл.27, 

ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.36 от Наредба №14 на ОбС-Правец за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на общината в търговските дружества с общинско 

участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в 

сдружения с нестопанска цел, и във връзка писмо с вх. № 06.00-122/15.03.2016 г. 

на Областния управител на Софийска област,    

 
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 



1. Възлага на Областния управител на Софийска област да представлява Община 

Правец в 39-то редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Света Анна” - София АД, 

с правото да гласува със съответния брой поименни акции в дружеството. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 79 

 

ОТНОСНО: “Отчет за дейността на читалищата за 2015 година и приемане на Програма за 

развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2016 година” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.26а от Закона за 

народните читалища, чл.20, във връзка с чл.17 (1), т.5 и чл.21 (2) от ЗМСМА, 

   

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема отчетите на Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец; Народно читалище 

„Развитие 1898”, с. Видраре; Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив; Народно 

читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище; Народно читалище „Възраждане 1927”, с. 

Джурово; Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с. Калугерово; Народно читалище 

„Напредък 1895”, с. Осиковица; Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде и Народно 

читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица в изпълнение на Програма за развитието на 

читалищната дейност в Община Правец през 2015 година. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 80 

 

ОТНОСНО: “Отчет за дейността на читалищата за 2015 година и приемане на Програма за 

развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2016 година” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1) т.23 и чл.17 (1), т.5 

от ЗМСМА, във връзка с чл.26а (2) от Закона за народните читалища, 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2016 

 година. (Приложение) 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 81 

 

ОТНОСНО: “Създаване на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за Община 

Ботевград, Община Правец и Община Етрополе” 

 



Общинският съвет на Община Правец, чл. 21, ал. 1, т. 15, чл.27, ал.5 от ЗМСМА и 

чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците 

 

(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Правец да създаде, заедно с общините Ботевград и Етрополе, 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците за Община Ботевград, Община 

Правец и Община Етрополе“ за неопределен срок. 

2. Дава съгласие Община Правец да стане член на сдружението и участва в органите на 

управление на Регионалното сдружение, които са Общото събрание и Председателя на 

сдружението. 

3. Дава съгласие регионалното сдружение да бъде със седалище и адрес на управление: гр. 

Ботевград, област Софийска, пл. „Освобождение“ № 13. 

4. Определя за представител на Община Правец в органите на управление - Кметът на 

Община Правец. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


