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П Р Е П И С !  

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 5  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 03 юни 2016 година 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 105 

 

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.  Приемане годишен финансов отчет за 2015 г. на „Правецгаз 1” АД, обсъждане дейността на 

дружеството и решение за начина, по който следва да гласува определения представител на 

Община Правец в предстоящото Редовно общо събрание на акционерите на дружеството. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

 

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

– общинска собственост през 2016 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

 

4. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

5. 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 

 

6. Приемане на Наредба № 7 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни 

на територията на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

 



 

Р Е Ш Е Н И Е   № 106 

 

ОТНОСНО: „Приемане годишен финансов отчет за 2015 г. на „Правецгаз 1” АД, обсъждане 

дейността на дружеството и решение за начина, по който следва да гласува 

определения представител на Община Правец в предстоящото Редовно общо 

събрание на акционерите на дружеството” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, чл.36 от Наредба № 14 за условията и реда за упражняване 

правата на собственост на Община Правец в търговски дружества с общинско 

участие в капитала и покана вх.№ 69.00-701/26.05.2016г. на изпълнителния 

директор на „Правецгаз 1” АД, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1.Възлага на кмета на Община Правец да представлява Община Правец на редовно 

общо събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД и да гласува с всички притежавани от 

Общината акции по въпросите от дневния ред на събранието.  

2. Упълномощава представителя на Община Правец да гласува по въпросите от дневния 

ред на предстоящото общо събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД, както следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на 

дружеството за 2015 г. - да гласува „ЗА” приемането на годишния счетоводен отчет и баланса 

на дружеството за 2015 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред:  Разпределение на печалбата на дружеството за 2015 година – 

да гласува „ЗА” разпределението на печалбата на дружеството за 2015 година както следва:  

десет процента от печалбата на дружеството за 2015 година да бъде заделена за фонд 

„Резервен” на основание чл.246 от Търговския закон. Останалата част от печалбата на 

дружеството да се  отнесе в други резерви с общо предназначение. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада от експерт-счетоводителя за 

извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015 година; 

- да гласува „ЗА” приемането на доклада от експерт-счетоводителя за извършената проверка на 

годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2015  година. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Отчет на СД за дейността на дружеството за 2015 година;  - 

Да гласува „ЗА” приемането на отчета на СД за дейността на дружеството за 2015 година. 

2.5.  По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 

дейността им през 2015 година – да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност членовете 

на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година. 

2.6. По т.6 от дневния ред: Избор на експерт – счетоводител на „Правецгаз 1” АД за 

2016 година – Да гласува „ЗА” избирането на  ЕТ”Дипломиран експерт-счетоводител проф. д-р 

Михаил Динев”- Михаил Динев Петров, рег.№0003 за експерт счетоводител на „Правецгаз 1” 

АД, град Правец. 

2.7. По т.7 от дневния ред: Разни -  да гласува по своя преценка и в защита интересите 

на Община Правец като акционер в дружеството. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 107 

 

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, 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) 

 

РЕШИ: 

 

 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 VІ – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 

ВЕЩНИ ПРАВА” се добавя: 

„т. 24. Учредяване безвъзмездно право на строеж върху Урегулиран поземлен имот XX – 

За обществено обслужване, целият с площ от 428 кв. м., находящ се в кв. 20, по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.” 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 108 

 

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, ал.1, чл.14, ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 2, 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) 

 

РЕШИ: 

 

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

общински имот, част от сграда «Автостанция» със светла площ от 30.00 (тридесет) кв. м, 

представляваща фризьорски салон, находяща се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII 

(осемнадесети), кв. 23 (двадесет и три), по плана на с. Джурово, община Правец, област София. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 30,00 (тридесет) лева без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т. 3.2 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   № 109 

 

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.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), 

чл. 56, ал. 2, т. 2, 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) 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 

недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ ученически бюфет, 

обособена част от сграда „Училище” със светла площ от 157 кв.м., находяща се в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. Правец, 

публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 150-

I/04.07.2012 г., вписан в Службата по вписванията – гр. Ботевград към Агенцията по 

вписванията с вх.рег. № 1007 от 12.07.2012 год., под № 144, том IV, парт. 14217, 14219, 14218. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Определя начална тръжна месечна наемна цена в размер на 314.00 лв (триста и 

четиринадесет лева) без ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.6 от Наредба №5 на ОбС 

- Правец.  

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

2.3. Предназначение на имота – ученически бюфет; 

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

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са закупили тръжна документация 

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

годишна наемна цена, определена в т. 2.1; 

2.5. Участниците да имат регистрация по Закона за храните и да са вписани в 

националния регистър на обектите за обществено хранене и за търговия на дребно с храни. 

2.6. Да осигурява на учениците висококачествена храна, съобразно Наредба № 23 от 

19.07.2005 год. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр.63 от 2005 г.), 

Наредба № 37/21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене на 

учениците, Сборника с  рецепти за ученически столове и бюфети, утвърдени от Министъра на 

здравеопазването.  

2.7. Предлаганите продукти да отговарят на изискванията на Наредба № 9/16.09.2011 

г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 

детските заведения и училищата, (изд. от МЗХ, обн. ДВ, бр. 73/20.09.2011 г.), както и на Закона 

за храните, за което Изпълнителят гарантира със сертификат за качество, произход и годност от 



производител, или друг аналогичен документ за хранителни продукти към момента на всяка 

доставка,съгласно законовите изисквания. 

2.8.  Участниците са задължени да изпълнят  изискванията на нормативните 

документи на БАБХ, РЗИ и Областна инспекция по труда, да осигури достъп на представители 

на Министерство на здравеопазването и РИО-София област и други контролни органи за 

извършване на периодични или внезапни проверки и да носи съответната отговорност. 

2.9. Участниците са задължени да продават в ученическия бюфет стоки с надценка до 

25% от покупната цена. 

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

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

обекта по т. 1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор за наем със спечелилия участник при спазване реда и условията от Наредба №5 на 

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

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 110 

 

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) 

 

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) I (първи) – Училище, с площ от 4540 (четири хиляди петстотин и четиридесет) кв.м., 

заедно с построените сгради: 1. Училище със ЗП-300 (триста) кв.м., РЗП-600 (шестстотин) кв.м 

и приземен етаж. 2. Общежитие със ЗП-380 (триста и осемдесет) кв.м., РЗП-760 (седемстотин и 

шестдесет) кв.м. и складови помещения под ниво терен. 3. Административна сграда със ЗП- 

121(сто двадесет и един) кв.м., РЗП-242 (двеста четиридесет и два) кв.м. и гаражен етаж. 4. 

Парокотелно със ЗП- 100 (сто) кв.м. 5. Работилница със ЗП-85 (осемдесет и пет) кв.м., находящ 

се в кв. 7 (седем) по плана за регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 472 - II/21.02.2011 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. рег. № 336 от 

21.03.2011 год., под № 30 том II, парт. 5254. 

2. Определя начална тръжна цена 107870,00 лв. (сто и седем хиляди и осемстотин и 

седемдесет лева) без ДДС на имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

лицензиран оценител, както следва: 

- Земя с площ 4540 кв.м.  - 36320 лв. (тридесет и шест хиляди триста и 

двадесет лева) без ДДС 

 

- Училище: ЗП - 300 кв.м., РЗП – 600 кв.м.               -  18800 лв. (осемнадесет хиляди и 

и приземен етаж осемстотин лева) без ДДС 

 

- Общежитие: ЗП-380 кв.м., РЗП-760 кв.м.     - 30490 лв. (тридесет хиляди, четиристотин  



и складови помещения под ниво терен      и деветдесет лева) без ДДС 

 

- Административна сграда: ЗП-121 кв.м.,                 -  18860 лв. (осемнадесет хиляди 

РЗП-242 кв.м., гаражен етаж                                       осемстотин и шестдесет лева) без ДДС 

и Парокотелно-ЗП-100кв.м.   

 

- Работилница, ЗП -85 кв. м. - 3400 лв. (три хиляди и четиристотин лева) 

без ДДС.” 

 

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   № 111 

 

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 и 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) 

 

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) № 

58030.109.077 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка нула седем седем) с 

неурегулирана площ от 87,68 (осемдесет и седем цяло и шестдесет и осем стотни) кв. м., по 

плана на новообразуваните имоти на махала „Дивчов рът”, одобрен със Заповед № ОА-20/2004 

г. на Областен управител – Софиийска област, гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №1652 - II/28.04.2016 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1134 от 12.05.2016 год., 

под № 28 том V, н.д. № 713/2016 г., парт. 35804. 

2. Определя начална тръжна цена 1055,00 лв. (хиляда петдесет и пет лева) без ДДС 

(необлагаем), 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   № 112 

 

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) 

 

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) 

№58030.505.7230 (пет осем нула три нула точка пет нула пет точка седем две три нула), целият 

с площ от 680 кв. м. (шестстотин и осемдесет квадратни метра) находящ се в кв. 84 (осемдесет и 

четири), гр. Правец, община Правец, област Софийска, по скица – проект №1/20.04.2016 г. за 

изменение и допълнение на кадастралния план на гр. Правец, община Правец, одобрен със 

Заповед №300-4-01/23.01.2002 г. на Агенцията по кадастъра, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1654 - II/09.05.2016 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1131 от 12.05.2016 год., под № 24 том V, н.д. № 709, парт. 

35801. 

2. Определя начална тръжна цена 10200,00 лв. (десет хиляди и двеста лева) без ДДС 

(необлагаем), 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   № 113 

 

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) 

 

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Обособена част, със застроена 

площ от 204,38 (двеста и четири цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., от които 134 (сто 

тридесет и четири) кв.м. – помещения и 70,38 (седемдесет цяло и тридесет и осем стотни) кв.м. 

– тераса, представляваща част от обособен общински обект, целият със застроена площ от 



266,79 (двеста шестдесет и шест цяло и седемдесет и девет стотни) кв.м., находящ се на първия 

етаж на търговска сграда, заедно с отстъпено право на строеж и съответните идеални части от 

обособените части на двуетажната сграда, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) V 

(пети) – Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 (тринадесет) по рагулационния план на с. 

Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№310 - II/25.11.2010 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 72 от 24.01.2011 год., под № 44 том I, парт. 9758. 

2. Определя начална тръжна цена 35840,00 лв. (тридесет и пет хиляди осемстотин и 

четиридесет 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   № 114 

 

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 и ал. 3 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) 

 

РЕШИ: 

1. Обявява за частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX 

(двадесети) – За обществено обслужване с площ от 428 кв. м. (четиристотин двадесет и осем 

квадратни метра), находящ се в кв. 20 (двадесет), по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост № 314 – I от 

24.08.2015 год., вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенцията по вписванията 

с вх. рег. № 1814 от 24.08.2015 год., под № 139, том VІ, парт. 31350.  

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

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 115 

 

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. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 



2 и ал. 2 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) 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на Станислав Руменов Стоянов недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 148/748 (сто четиридесет и осем към 

седемстотин четиридесет и осем) идеални части, от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 

757,1575 (четиринадесети отреден за планоснимачен номер седемстотин петдесет и седем и 

хиляда петстотин седемдесет и пет), целият с площ от 748 (седемстотин четиридесет и осем) 

кв.м., находящ се в кв. 55 (петдесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1651 - ІІ/28.04.2016 година, 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1135 

от 12.05.2016 год., под № 29 том V, парт. 35805. 

 2. Определя цена 2960,00 лв. (две хиляди деветсотин и шестдесет 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   № 116  

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество” 

 

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

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 24а, ал. 7, § 2б от ДР на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл.90, ал. 2 и §3 от ДР 

на Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 
 

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

 

РЕШИ: 

1. Определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават 

под наем, без търг или конкурс за срок от 1 година, за стопанската 2016-2017 година, както следва: 

 

Поз. № 

от 

прил.№2- 

Решение 

№4/ 

29.01.2016 

на ОбС - 

Правец 

Номер 

на 

имота 

от 

КВС 

Местонахождение 

на имота 

(землище) 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория 

на земята 

Площ 

на 

имота 

(дка) 

211 060091 с. Видраре ВАРОША Посевна V 2.060 



площ 

263 066045 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна 

площ 

VIII 4.015 

264 066047 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна 

площ 

VIII 0.752 

121 062048 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.901 

122 062052 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.323 

123 064001 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.884 

124 064005 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.603 

98 133013 с. Осиковица ДОНЧОВО - 2 Нива VI 2.000 

99 133021 с. Осиковица ДОНЧОВО - 2 Нива VI 1.316 

100 133022 с. Осиковица ДОНЧОВО - 2 Нива VI 6.289 

101 133025 с. Осиковица ДОНЧОВО - 2 Нива VI 0.400 

140 179061 с. Осиковица КАДЕВИЦА-1 Нива VI 5.783 

141 179062 с. Осиковица КАДЕВИЦА-1 Нива VI 3.000 

162 199012 с. Осиковица СВ. НИКОЛА Нива VI 2.000 

163 199015 с. Осиковица СВ. НИКОЛА Нива VI 3.611 

164 199035 с. Осиковица СВ. НИКОЛА Нива VI 3.230 

165 199038 с. Осиковица СВ. НИКОЛА Нива VI 1.100 

166 203031 с. Осиковица ДРЕНА Нива VII 2.000 

167 204051 с. Осиковица БЕЛОВ Нива VII 3.039 

168 207019 с. Осиковица ВОЙНОВЦИ Нива VI 1.300 

55 101001 с. Осиковица ПАВЛОВО 

ТЪРНЕ 

Нива VI 6.682 

56 101009 с. Осиковица ПАВЛОВО 

ТЪРНЕ 

Нива VI 3.650 

57 101020 с. Осиковица ПАВЛОВО 

ТЪРНЕ 

Нива VI 1.861 

58 101024 с. Осиковица ПАВЛОВО 

ТЪРНЕ 

Нива VI 4.363 

61 102008 с. Осиковица ВРАТНИКА Нива VI 1.167 

62 102014 с. Осиковица ВРАТНИКА Нива VI 1.258 

63 103040 с. Осиковица СРЕДОРАТА Нива VI 4.000 

120 034042 с. Осиковска 

Лакавица 

БУСОРИЦА Посевна 

площ 

VI 2.000 

141 042027 с. Осиковска 

Лакавица 

СТАЕВСКОТО Посевна 

площ 

VI 1.500 

142 042028 с. Осиковска 

Лакавица 

СТАЕВСКОТО Посевна 

площ 

IX 1.800 

143 042034 с. Осиковска 

Лакавица 

СТАЕВСКОТО Посевна 

площ 

IX 2.211 

144 042062 с. Осиковска 

Лакавица 

СТАЕВСКОТО Посевна 

площ 

VI 0.877 

145 042064 с. Осиковска 

Лакавица 

СТАЕВСКОТО Посевна 

площ 

VI 1.679 

153 057002 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VIII 5.293 

154 057062 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VIII 0.500 

155 057063 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VIII 8.000 

156 057066 с. Осиковска ОГОРЕЛКОВ Посевна VIII 0.700 



Лакавица РЪТ площ 

157 057069 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VIII 3.992 

161 062023 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛАБОШОВ РЪТ Посевна 

площ 

VI 0.801 

162 062043 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛАБОШОВ РЪТ Посевна 

площ 

VI 1.499 

163 062046 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛАБОШОВ РЪТ Посевна 

площ 

VI 7.544 

165 063023 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛУКОВИЦА Посевна 

площ 

VI 2.560 

166 065013 с. Осиковска 

Лакавица 

КРЪСТОВ РЪТ Посевна 

площ 

VI 1.229 

53 030020 с. Равнище ДОНДЪРСКОТО Нива VIII 1.599 

54 031001 с. Равнище ЧЕРНИКИТЕ Нива VIII 0.762 

55 031019 с. Равнище ЧЕРНИКИТЕ Нива VIII 0.870 

56 032022 с. Равнище КЪЛБУК Нива VIII 1.220 

66 042004 с. Равнище АСАНОВО 

ТРЪНЕ 

Нива V 0.947 

69 045012 с. Равнище СВЕТА ПЕТКА Нива VI 1.489 

70 046001 с. Равнище ГОЛИЦАТА Нива VI 2.285 

71 047002 с. Равнище РАСТЕВИЦА Нива VI 1.321 

87 055034 с. Равнище ГРЕДАТА Нива VIII 5.005 

96 062041 с. Равнище ГОРНА 

МУРТОВА 

ЛИВАДА 

Нива IV 1.840 

126 072023 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Нива VI 0.361 

127 072025 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Нива VI 8.766 

135 080039 с. Равнище СТУБЕЛЯ Нива IV 0.499 

139 083020 с. Равнище ДОБРИНЕНЕ Нива VI 0.160 

 

2. Възлага на кмета на община Правец да сключва договори за наем без търг или 

конкурс за определените имоти в т. 1, за срок от една година, при наемна цена, определена в 

Тарифата - Приложение №2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, увеличена с 5,00 лв./дка, съответно за 

всеки имот. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 117   

 

ОТНОСНО: “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” 

 

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), във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 



повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –19/09.05.2016 год. от ОСЗ – Правец, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Никола Гергов Радославов, следните 

имоти в землището на с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807, община Правец:  

1. Поземлен имот №000580 от КВС в землището на с. Разлив, със скица-проект 

№Ф01652/20.04.2016 год., местността „Койчова поляна” с площ от 1.000 дка (един 

декар) с начин на трайно ползване „нива”, категория VII (седма), попадащ изцяло в 

поземлен имот №000361 (поз. 70) по КВС– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Веселина 

Стефанова Маргинска, наследник на Никола Гергов Радославов и на Общинска служба по 

Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 118 

 

ОТНОСНО: “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” 

 

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), във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –20/09.05.2016 год. от ОСЗ – Правец, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Марин Радев Иванов, следните имоти в 

землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:  

1. Поземлен имот №012153 от КВС в землището на с. Равнище, със скица-проект 

№Ф01857/20.04.2016 год., местността „Неджин лък” с площ от 2.389 дка (два декара 

и триста осемдесет и девет кв. м.) с начин на трайно ползване „използвана ливада”, 

категория III (трета), попадащ изцяло в поземлен имот №012103 по КВС, целият с 

площ от 19.855 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1370 – 

II/15.04.2015 год., вписан с вх. рег. №867 от 28.04.2015, под №167, том III, парт. 

30181 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №011040 от КВС в землището на с. Равнище, със скица-проект 

№Ф01858/20.04.2016 год., местността „Уха” с площ от 2.531 дка (два декара и 

петстотин тридесет и един кв. м.) с начин на трайно ползване „използвана ливада”, 

категория V (пета), попадащ изцяло в поземлен имот №011019 (поз. 171) по КВС, 

целият с площ от 16.199 дка – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №012154 от КВС в землището на с. Равнище, със скица-проект 

№Ф01859/20.04.2016 год., местността „Неджин лък” с площ от 0.943 дка (нула 

декара и деветстотин четиридесет и три кв. м.) с начин на трайно ползване 



„използвана ливада”, категория III (трета), попадащ в поземлен имот №012103 по 

КВС – 0.810 дка, целият с площ от 19.855 дка, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1370 – II/15.04.2015 год., вписан с вх. рег. №867 от 28.04.2015, под 

№167, том III, парт. 30181 и в поземлен имот №012109 по КВС – 0.133 дка, целият с 

площ от 54.684 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №302 – 

I/15.04.2015 год., вписан с вх. рег. №863 от 28.04.2015, под №163, том III, парт. 

30176 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Михаил Радев 

Маринов, наследник на Марин Радев Иванов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 119 

 

ОТНОСНО: „Приемане на Наредба № 7 за реда и условията при отглеждане на 

селскостопански животни на територията на Община Правец” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал. 2 и чл.27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба №7 за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни 

на територията на Община Правец.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


