
ОТЧЕТ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРАВЕЦ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 2008 г. 

 
 

№   ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. 
1.Избира за председател на Общинския съвет на Община Правец НИКОЛАЙ 
НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ, общински съветник, избран с листата на политическа партия 
“ГЕРБ”. 

ИЗПЪЛНЕНО 

2. 1.Избира временна комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цако Бънчев   - общински съветник 
ЧЛЕНОВЕ:  Елена Вълканова  - общински съветник 
Петър Петров  - общински съветник 
която да изготви проект за Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация и го представи за приемане от Об.С на Община Правец на 
следващото заседание. 

ИЗПЪЛНЕНО 

3. Дневен ред – 12.12.2007 г.  

4. 1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на 
Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 
администрация. 
2.Прекратява дейността на временната комисия по решение №2/30.11.2007 г. 
на ОбС-Правец.  

 
ИЗПЪЛНЕНО 

5. 1.Избира за заместник-председател на Общинския съвет на Община Правец 
ЦАКО МИХАЙЛОВ БЪНЧЕВ – общински съветник. 

ИЗПЪЛНЕНО 

6. 1.Определя броя и състава на постоянните комиси, както следва: 
1.1.КОМИСИЯ БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА, НОРМАТИВНА УРЕДБА в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цако Михайлов БЪНЧЕВ 
ЧЛЕНОВЕ:  Николай Тодоров НИКОЛОВ 
   Иван Станев ЙОТОВ 
   Румен Илиев ГУНИНСКИ 

                     Георги Бончев НИКОЛОВ 
1.2.КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, СПОРТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, 
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Еленка Емилова ВЪЛКАНОВА 

(Гласували - 13; “За” - 7, “Против”-0, “Въздържали се”-6) 
ЧЛЕНОВЕ:  Цеца Василева СИРАКОВА 
   Емилия Маринова ЦАЙКОВА 
   Петър Петров ПЕТРОВ 

                     Бранимира Николаева МАРИНОВА 
1.3.КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ПЪТНА И СЕЛИЩНА МРЕЖА, ОКОЛНА СРЕДА 

И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николай Тодоров НИКОЛОВ 
ЧЛЕНОВЕ:  Иван Станев ЙОТОВ 
   Цеца Василева СИРАКОВА 
   Цветан Петров МАРКОВ  

                     Христо Иванов ХРИСТОВ 

ИЗПЪЛНЕНО 

7. 1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България представителя на Общинския съвет на Община 
Правец НИКОЛАЙ НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ – председател на ОбС-Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 

8. 1.Определя за представител на Общинския съвет на община Правец в 
Областния съвет за регионално развитие на Софийска област НИКОЛАЙ 
НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ – председател на ОбС-Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 



9. 1. Определя основна месечна работна заплата на кмета на Община 
Правец в размер на 1070,00 лв., считано от 07.11.2007г. 
2. Определя основни месечни работни заплати на кметове на кметства, 
считано от 07.11.2007г., както следва: 
2.1. кмет на кметство с.Видраре             - 460,00 лв.; 
2.2. кмет на кметство с.Джурово   - 511,00 лв.; 
  кмет на кметство с.Калугерово   - 400,00 лв.; 
2.3. кмет на кметство с.Манаселска река  - 400,00 лв.; 
2.4. кмет на кметство с.Осиковица   - 485,00 лв.; 
2.5. кмет на кметство с.Осиковска Лъкавица            - 410,00 лв.; 
2.6. кмет на кметство с.Равнище             - 400,00 лв.; 
2.7. кмет на кметство с.Разлив              - 485,00 лв. 
3. Определя допълнително месечно възнаграждение на кметовете за 
придобит трудов стаж и професионален опит върху основната работна заплата 
в размер на 0,6%. 
4. Продължителността на трудовия стаж и професионален опит, за 
който се изплаща допълнително трудово възнаграждение, се определя чрез 
Вътрешните правила за работната заплата в Общинската администрация на 
Община Правец. 
 

ИЗПЪЛНЕНО 

10. 1. Одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация на 
Община Правец, в сила от 01.01.2008 г.(Приложение). 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

11. Дневен ред – 25.01.2008 г.  

12. 1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ в размер на 1000 лв. за 
закупуване на строителни материали. 
2. За закупуването на строителните материали да бъдат представени 
разходооправдателни документи. 

 

ИЗПЪЛНЕНО  

 

13. 1.Определя един храноден в детските градини и детска ясла в размер на 2.00 
лв., считано от 28.01.2008 г. 
2.Средствата да бъдат разчетени в бюджета на Община Правец за 2008 г. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

14. 1.В памет на опълченците-участници в Руско-турската освободителна война да 
бъдат поставени плочи в с.Видраре и гр.Правец. 
2. Да бъде възстановена паметната плоча в с.Осиковица. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

15. 1.Дава съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо 
АПАРТАМЕНТ № 21 /двадесет и първи/ във вход Б, етаж ІІІ /трети/ на блок 106 
/сто и шест/, състоящ се от две стаи,  кухня и сервизни помещения със 
застроена площ 56,93 /петдесет и шест цяло и деветдесет и три стотни/ кв.м., 
заедно с избено помещение № 9 /четири/ със светла площ 6,83/шест цяло и 
осемдесет и три стотни/ кв.м., с 4,29 /четири цяло и двадесет и девет стотни/ 
% идеални части от общите части на сградата при съседи: изток – апартамент 
№ 20 /двадесет/ и коридор; запад – озеленяване; север – озеленяване; юг - 
озеленяване, на неговия наемател  ДИМИТЪР ИВАНОВ ЧАПКЪНСКИ. 
2.Приема предложената цена на жилището в размер на 23 475,00 /двадесет и 
три хиляди четиристотин седемдесет и пет/ лв. без ДДС, определена от 
лицензиран оценител. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
за продажба на цитирания  в т. 1 апартамент и да сключи договор за покупко-
продажба с наемателя. 

 
 

ИЗПЪЛНЕНО 
Отказал да плати 

16. 1.Дава съгласие община Правец да придобие безвъзмездно право на 
собственост върху следния имот – частна държавна собственост, 
представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ І – Училище, кв. 7 по плана на с. 
Калугерово целия с площ от 4540 (четири хиляди петстотин и четиридесет) 
кв.м. , заедно с построените в него сгради: Училище  със ЗП = 300 (триста) 
кв.м. на два етажа и приземен етаж; Общежитие със ЗП = 420 (четиристотин и 

 
ИЗПЪЛНЕНО 



двадесет) кв.м на два етажа и приземен етаж; Административна сграда от две 
части: административна част - със ЗП = 121 (сто двадесет и един) кв.м, на два 
етажа и приземен етаж и парно отопление със ЗП = 100  (сто) кв.м, на един 
етаж; Масивна сграда работилница със ЗП = 85 (осемдесет и пет) кв.м на един 
етаж. 
2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
за безвъзмездното предоставяне на собствеността върху описания в т. 1 имот в 
полза на община Правец. 

 
17. 

1. Отменя т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от свое решение№40 от 14.06.2007 г. 
2. Дава съгласие за замяна на недвижим имот № 6452 в кв. 117 по 
регулационния план на гр. Правец, с площ от 187 кв.м. с част от имот, 
собственост на  „Фламинго” ЕООД – гр. Правец, представлявано и управлявано 
от Румен Илиев Гунински, попадащ в УПИ І – За търговска дейност и услуги, кв. 117 по 
регулационния план на гр. Правец, с площ от 60 кв.м., попадащи в 
съществуващ път. 
3. Приема експертната оценка на общинския недвижим имот по т. 1 от това 
решение, определена от лицензиран оценител, в размер на 1870,00 /хиляда 
осемстотин и седемдесет/ лева. 
4. Приема експертната оценка на недвижимия имот, собственост на „Фламинго” 
ЕООД – гр. Правец, представлявано и управлявано от Румен Илиев Гунински, 
определена от лицензиран оценител, в размер на 600,00 /шестстотин/ лева. 
5.  Разликата в площта на двата имота от 127 кв.м. да бъде заплатена от 
„Фламинго” ЕООД – гр. Правец, представлявано и управлявано от Румен Илиев 
Гунински, по пазарна цена, определени от лицензиран оценител в размер на 
1270,00 /хиляда двеста и седемдесет/ лева 
6. Молителят да заплати 2% /два процента/ режийни разноски от по-голямата 
сума,  в размер на 37,40 /тридесет и седем лева и четиридесет стотинки/ лева в 
касата на Община Правец, както и 2% /два процента/ местен данък от по-
голямата сума, в размер на 37,40 /тридесет и седем лева и четиридесет 
стотинки/ лева в сектор „Местни данъци и такси”  в ОбА – гр. Правец. 
7. Възлага на кмета на Община Правец да извърши всички необходими 
действия по извършването на замяната в съответствие с изискванията на 
Наредба №5 на ОбС - Правец за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с  имущество, собственост на община Правец. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

18. 1. Да се отдаде под наем чрез търг с тайно наддаване язовир с.“Осиковица” – 
публична общинска собственост (съгласно АОС №103/24.02.1999 година), 
находящ се в землището на с.Осиковица, Община Правец, област Софийска с 
74.068 дка полезна площ, при следните условия: 
1.1. Предмет на търга – отдаване на язовир с.Осиковица под наем за 

      рибовъдство и спортен риболов; 
1.2. Начална месечна наемна цена в размер на 430 (четиристотин 

      и тридесет) лева с ДДС; 
1.3. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години; 
1.4. Условия за участие в търга: 
До участие в търга се допускат физически и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които в съответния срок са: 
- закупили тръжна документация 
- внесли депозит в размер на 10% от годишната наемна цена. 

Не се допускат до участие в търга кандидати, които са неизправна 
страна по сключени договори с Община Правец и/или системно  
нарушават актове на ОбС и кмета на Община Правец. 
1.5. Други условия: 
Наемателят се задължава да използва наетият обект само за дейностите, за 
които е предоставен и няма право да го пренаема, да      го преотстъпва за 
ползване или да го ползва съвместно по договор с  трети лица. 

 

НЕ ИЗПЪЛНЕНО  
спряно и 

отменено 

решение 



Наемателят е длъжен да осигури условия за водопой на животни и да 
предоставя излишните водни количества за напоителни нужди. 
Наемателят е длъжен да се регистрира при условията и по реда на Закона за 
риболова и аквакултурите и да се снабди с разрешение за водоползване по 
съответния ред. 
2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на търга и да сключи договор  за наем със 
спечелилия участник 
3. В договорът за наем да бъде записано, че в срока на неговото действие 
Община Правец не носи имуществена отговорност при регистриране на 
сдружение за напояване.  

19. 1. Дава съгласие да се сключи споразумение за изменение на Предварителен 
договор за покупко-продажба на общински недвижими имоти от 05.10.2006 
година, сключен между Община Правец и “Езтур” АД, град София, като се 
извърши заместване на купувача “Езтур” АД, град София с “Тера Тур Сервиз” 
ЕООД, град София при запазване на всички други договорни условия. 
2.Възлага на кмета на община Правец да подпише тристранно споразумение за 
изменение на Предварителния договор от 05.10.2006 година. 

ИЗПЪЛНЕНО  

20. 1. Утвърждава окончателния годишен план и отчета на бюджета на Община 
Правец за 2007 г. (съгласно Приложение №1), както следва: 

ОБЩО ПРИХОДИ:    - 11322052 лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ:    -   8430097 лв. 

2. Утвърждава окончателния годишен план и отчет за финансиране на 
капиталовите разходи през 2007г. (съгласно Приложение №2) 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

21. 1. Предлага на УС на НКЖФ да утвърди нов състав на местната комисия към 
Община Правец по чл.8(2) от Закона за уреждане на жилищните въпроси на 
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Миглена Крумова Димитрова  - зам.-кмет на Община Правец; 
ЧЛЕНОВЕ: 
1. Иван Станев Йотов   - общински съветник; 
2. Цветан Петров Марков  - общински съветник; 
3. Цеца Николова Петрова  - гл.счетоводител на Община Правец; 
4. Пенка Христова Петрова  - юрист; 
5. Росица Владимирова Маркова - представител на гражданите с много-

годишни жилищно-спестовни влогове; 
6. Петко Иванов Цолов   - представител на гражданите с 

много- годишни жилищно-спестовни влогове. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

22. 1. Определя за членове на общинската комисия за картотекиране на 
нуждаещите се от жилища граждани, общинските съветници ИВАН СТАНЕВ 

ЙОТОВ И ЦВЕТАН ПЕТРОВ МАРКОВ. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

23. 1. Определя комисия в състав: 
 -3-ма представители на Общинска администрация, в т.ч. представител 
на сектор “МДТ” в ОбА; 
 - юрист; 
 - ръководител Автогара – Правец; 
 - представител на РПУ – Правец/КАТ-Пътна полиция/; 
 - Христо Иванов Христов- - общински съветник; 
 - Николай Тодоров Николов – общински съветник. 

която да определи и предложи на Общинския съвет проект за решение относно 
критериите  и показателите за оценка на предложенията на участниците в 
конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по действащите 
общинска, областна и републиканска транспортни схеми. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

24. 1. Изменя и допълва Наредба №15 на ОбС-Правец за определянето и 
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, 

 

ИЗПЪЛНЕНО 



съгласно Приложение №1. 

25. 1. Утвърждава Културния календар на Община Правец за 2008 г. (Приложение). 
 

 
ИЗПЪЛНЕНО 

26. 1. Избира Обществен съвет за сътрудничество по етническите и демографските 

въпроси в Община Правец в следния състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
Елена Вълканова - председател на ПК по образование, култура, спорт, 

здравеопазване, социална политика, вероизповедания към 
ОбС-Правец; 

ЧЛЕНОВЕ: 
- Бранимира Маринова............ - общински съветник; 
- Емилия Цайкова................... - общински съветник; 
- Гълабинка Цветанова- гл.експерт „ОЗСДСТ” в ОбА-Правец; 
- инж.Ирена Петкова- гл.експерт „ООС” в ОбА-Правец; 
- Янка Александрова-представител на Фондация „Съвременност”; 
- Представител на Дирекция „Социално подпомагане”; 
- Представител на Общинска служба „Земеделие и гори”; 
- Представител на РПУ-Правец; 
- Представител на ромската общност. 

2. Определя задачите на Обществения съвет, както следва: 
2.1. Да бъде координиращ и консултативен орган, който подпомага 
Общинския съвет в разработването и провеждането на общинската политика 
по етническите и демографските въпроси; 
2.2. Да съдейства за сътрудничеството, осъществява координацията и 
провежда обществени консултации между общинските органи и сдруженията 
на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства, и други 
юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на 
междуетническите отношения, защитата на правата на човека и/или 
демографското развитие. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

27. 1. Приема План за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото 
полугодие на 2008 г. (Приложение). 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

28. Дневен ред – 28.02.2008 г.  

29. 1. Да се продадат чрез търг с тайно наддаване следните общински недвижими, 

нежилищни имоти – частна общинска собственост: 
-общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ /тринадесет/ - 287 /двеста осемдесет и 
седем/,  кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на 
гр. Правец, с  урегулирана площ от 830 /осемстотин и тридесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 
-общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІV /четиринадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец, с урегулирана площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 
-общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХV /петнадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец с урегулирана площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 
-общински недвижим, имот – частна общинска собственост, представляващ  
урегулиран поземлен имот УПИ VІ /шест/ - 273 /двеста седемдесет и три/, кв. 
120 /сто и двадесет/, по действуващия регулационен план на гр. Правец, с 
урегулирана площ от 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв,м. с уредени 
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регулачни сметки. 
2. Приема пазарните оценки на общински недвижими, нежилищни имоти – 
частна общинска собственост, както следва: 
-общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ /тринадесет/ - 287 /двеста осемдесет и 
седем/,  кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на 
гр. Правец, с  урегулирана площ от 830 /осемстотин и тридесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки -24900,00 /двадесет и четири хиляди и деветстотин/ лв. 
-общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІV /четиринадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец, с урегулирана площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки - 28800 /двадесет и осем хиляди и осемстотин/ лв. 
-общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХV /петнадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец с урегулирана площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки - 22800 /двадесет и две хиляди и осемстотин/ лева. 
-общински недвижим, имот – частна общинска собственост, представляващ  
урегулиран поземлен имот УПИ VІ /шест/ - 273 /двеста седемдесет и три/, кв. 
120 /сто и двадесет/, по действуващия регулационен план на гр. Правец, с 
урегулирана площ от 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки - 37800 /тридесет и седем хиляди и осемстотин/. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на 
цитираните  в т. 1 имоти и да сключи договор със спечелилите участници.  

30. 1.Дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване  общински недвижим 
имот, частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ Х /десети/ - общински, кв. 20 /двадесет/, по плана на с. Видраре, целият 
с площ от 880 /осемстотин и осемдесет/ кв.м. урегулирана площ. 
2. Приема пазарната оценка на общински недвижим имот по т. 1 от това 
решение, определена от лицензиран оценител, както следва: 
- земя - 7040,00 /седем хиляди и четиридесет/ лева. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на 
цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със спечелилия участник. 

 
ИЗПЪЛНЕНО 

 имота продаден 

31. 1.Определя терени /строителни петна/  с цел учредяване право на строеж за 
изграждане на търговски обекти или ателиета за услуги: 
1.1. Кв.8/26-27, находящ се в урегулиран поземлен имот ІV - Обществено 
жилищно строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона; 
1.2. Кв.8/28, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона; 
1.3. Кв.77/33, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона;  
1.4. Кв.77/34, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона;  
2.Приема пазарната оценка за учредяване право на строеж, за изграждане на 
търговски обекти или ателиета за услуги, определена от лицензиран оценител, 
както следва: 
2.1. Кв.8/26-27, находящ се в урегулиран поземлен имот ІV - Обществено 
жилищно строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 32000 лева; 
2.2. Кв.8/28, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в размер на 
8000 лева; 

 
ИЗПЪЛНЕНО –

проведен търг, 
 няма кандидати 



2.3. Кв.77/33, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в размер на 
16000 лева; 
2.4. Кв.77/34, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в размер на 
8000 лева; 
3.Възлага на кмета да организира и проведе търг с тайно наддаване за 
учредяване  безсрочно право на строеж за изграждане на търговски обекти 
върху цитираните в т.т. 1 и 2, строителни петна и сключи договори за 
отстъпено право за строеж със спечелилите търга. 
4. Определя следните условия за провеждане на търга: 
4.1. Предмет на търга – учредяване право на строеж за изграждане на 
търговски обекти или ателиета за услуги. 
4.2. Начална тръжна цена в размер на: 
4.2.1. Кв.8/26-27, находящ се в урегулиран поземлен имот ІV - Обществено 
жилищно строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 32000 лева; 
4.2.2. Кв.8/28, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено 
жилищно строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 8000 лева; 
4.2.3. Кв.77/33, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено 
жилищно строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 16000 лева; 
4.2.4. Кв.77/34, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено 
жилищно строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 8000 лева; 
4.3. Срок на учреденото право на строеж – безсрочно. 
4.4. Изисквания за участие в търга: 
4.4.1. Право на участие в търга имат български физически и юридически лица, 
които са: 
- закупили тръжна документация; 
- внесли депозит в размер на 10% от началната тръжна цена. 
4.4.2. Не се допускат до участие в търга кандидати, които са неизправна страна 
по сключени договори с Община Правец и/или системно нарушават актове на 
ОбС и кмета на Община Правец. 
4.4.3. Всеки участник в търга е длъжен да закупи тръжна документация за 
всеки терен на търга, за който кандидатства и внесе определения депозит в 
указаните срокове. 

32. 1. Променя предназначението на търговски обект ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКИ 
ЦЕЛИ с площ от  39 /тридесет и девет/ кв.м, намиращо се в сградата на 
Автогара Правец, в ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ ИЛИ АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ 
и определя начална месечна тръжна наемна цена от 160  /сто и шестдесет / 
лева без ДДС. 
2. Променя предназначението на търговски обект МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ 
СТОКИ, намиращ се гр. Правец, Пешеходна зона-спирков навес във 
ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ ИЛИ АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ и определя начална 
месечна тръжна наемна цена от 72 /седемдесет и два/ лева без ДДС. 
3. Определя  начална месечна тръжна наемна цена от  60 /шестдесет / лева без 
ДДС за  ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ или АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ с площ от 
15 /петнадесет/ кв.м, намиращ се в гр.Правец, ул.”Възраждане” № 4. 
4. Определя начална месечна тръжна наемна цена от 48 /четиридесет и осем / 
лева без ДДС за три ПОМЕЩЕНИЯ в т.ч. и СЕРВИЗНО, намиращи се на втория 
етаж в сградата на Автогара ПРАВЕЦ и предназначени за  АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ 
на населението с обща площ от 12 /дванадесет/ кв.м. 
5. Определя  начална месечна тръжна наемна цена от  48 /четиридесет и осем / 
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лева без ДДС за ОФИС № 4, с обща площ от 12 /дванадесет/ кв.м, намиращ се 
на третия етаж в сградата на “СКДУ” ЕООД, гр.Правец – предназначен за 
административни дейности. 
6. Определя задължителни условия за провеждане на търговете: 
6.1. Начална месечна наемна цена, съгласно определените в т.т.1,2,3, и 4; 
6.2. Депозит в размер на 10% от годишната наемна цена; 
6.3. Срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години. 
6.4. Размерът на депозита по т.6.2. да се задържи за обезпечение на 
свевременното плащане на разходите от страна на наемателя, като 
наемодателят е длъжен да го възстанови при изтичане срока на договора или 
при неговото преждевременно прекратяване.  
7. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите деиствия 
по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обектите 
по т.т.1,2,3,4 и 5 съгласно условията по т.6, да утвърди тръжната документация 
и сключи договори със спечелилите участници при спазване реда и условията 
на  Наредба № 13 на ОбС-Правец за реда и условията за провеждане на 
търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с имущество, 
собственост на Община Правец. 

33. 1. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем 303 /триста и три/ кв.м. 
земеделска земя, представляващи част от имот 10005, целият с площ от 
127,403 дка, находящи се в землището на гр. Правец, местността „Бацовско”, с 
начин на трайно ползване – пасище, мера, със статут на временно общинска 
земя. 
2. Определя срок за отдаване под наем една година с възможност за неговото 
удължаване  до възстановяване на собствеността. 
3. Приема предложената пазарна цена за отдаване под наем в размер на  
303,00 /триста и три/ лева без ДДС. 
4. Упълномощава кмета да предприеме необходимите действия за отдаване под 
наем на имота, чрез търг с тайно наддаване в съответствие с Наредба № 13 за 
реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и 
разпореждане с общинско имущество. 
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34. 1. Отменя Наредба №15 за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в Община Правец приета с решение №5/06.02.2003 
г. на ОбС-Правец. 
2. Приема Наредба №15 за определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите в Община Правец.(Приложение). 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

35. 1. Приема Наредба за размера на местните данъци на територията на Община 
Правец.(Приложение). 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

36. 1. Приема Отчет за дейността на Общинската комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Правец за 2007 г. 

 
ИЗПЪЛНЕНО 

37. 1. Отменя Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Правец 
приета с решение №17/05.03.1996 г. на ОбС-Правец. 
2. Приема Наредба №1 за обществения ред на територията на Община 
Правец.(Приложение). 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

38. 1. Определя състава на комисията  за провеждане на конкурса, както следва: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Миглена ДИМИТРОВА – зам.кмет на Община Правец; 

и членове: 
1. Румен ХРИСТОВ – директор на дирекция “СА” в Оба; 
2. Пенка ПЕТРОВА – юрист; 
3. Светла ИВАНОВА – гл.експерт “МДТ”; 
4. Владимир ШИШКОВ – ръководител Автогара Правец. 
5. Христо ХРИСТОВ – общински съветник; 
6. Николай НИКОЛОВ – общински съветник;  
7. Представител на РПУ – Правец /КАТ-Пътна полиция/, 
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2. Увърждава следните критерии критерии и показатели за оценка на 
предложенията, като оценката се извърши по десетобалната система, както 
следва: 
2.1. Възрастов състав на автобусите: 

 - нови или до 5 години;     10 т.   
  - за всяка следваща година по една точка по-малко; 
 - над 15 год.        0 т. 

2.2. Екологични качества на автобусите. (Доказва се с необходимия документ – 
сертификат за EURO  1,2 или 3. Ако кандидатът не представи такъв получава 0 
точки.) 

- оборудвани с ДВГ, отговарящ  на EURO III  10 т. 
- оборудвани с ДВГ, отговарящ  на EURO II  5 т. 
- оборудвани с ДВГ, отговарящ  на EURO I  2 т. 

2.3. Оборудване на превозните средства  за превоз на трудно подвижни лица: 
  - наличие.       10 т. 
  - няма        0 т. 
2.4. Цена на билет: 
  - най-ниска предложена цена;     5 т. 
  - за второ място;        4 т. 
  - за трето място;        3 т.  
  - за всеки следващ.        0 т. 

Цената на билета е от началния пунт до крайния – без междинни цени. 
 2.5. Лицензиран превозвач  за превоз на пътници: 
  - на територията на община Правец;   10 т.  
  - извън територията на Община Правец   0 т.  
2.6. Традиционен превозвач – има ли договор за обществен превоз с Община 
Правец в настоящия момент 

да -         10 т. 
не        0 т. 

При равен брой точки се използва допълнителни критерии:  
Предложени социални облекчения за някой категории пътници /пенсионери, 
ветерани от войните и инвалиди, ученици и др.,   изразяващо се в 
допълнително намаление цената на пътуванията извън установените с 
нормативни документи – за всеки 10% намаление се получава по 1 
точка.студенти, войници 

3 Конкурсната документация да се закупува от кандидатите за участие в 
конкурса срещу сумата от  100 /сто / лева. 
4. Възлага на кмета на общината да организира и проведе конкурсната 
процедура, като изготви заповед, в която, съгласно чл.17, ал.1 от НАРЕДБА № 
2  от 15.03.2002 год. на МТ. 

39. 1. Главният вътрешен одитор на Община Правец да извършва вътрешни одити 
на всички процеси и дейности в „Строителство, комунална дейност и 
услуги”ЕООД, гр.Правец, включително анализ на финансовите отчети на 
фирмата. 
2. Възлага на кмета на Община Правец да издаде заповед по смисъла на т.1 от 
това решение съобразно годишния и стратегическия план за вътрешните одити. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

40. 1. Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на 
чистотата в Община Правец през 2008г. 

 
ИЗПЪЛНЕНО 

41. 1.Възлага на Председателя на Общинския съвет на Община Правец да сключи 
консултантски договор с правоспособен юрист относно юридическото 
обслужване на Общинския съвет. 
2. В бюджета на Община Правец за 2008 година да бъдат предвидени средства 
за възнаграждение на юриста – консултант на Общинския съвет. 

 
ИЗПЪЛНЕНО 



42. Дневен ред – 07.03.2008 г.  

43. 1.Приема бюджета на Община Правец за 2008 г., както следва (съгласно 
Приложение №1). 

ИЗПЪЛНЕНО 

44. 1.Определя основно месечно възнаграждение на председателя на Общинския 
съвет на Община Правец в размер на 60 (шестдесет) %  от основната месечна 
работна заплата на кмета на Община Правец. 
 

ИЗПЪЛНЕНО 

45. 1. Приема Наредба №20 за за социално подпомагане на граждани от бюджета 
на Община Правец.(Приложение). 
2. Определя за членове на комисията по чл.9 от Наредбата общинските 
съветници Петър Петров Петров и Еленка Емилова Вълканова. 
 

ИЗПЪЛНЕНО 

46. Дневен ред – 28.03.2008 г.  

47. 1.Да бъде отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община 
Правец на лицето Петър Найденов Костов – ЕГН 7103297244 за подпомагане 
операцията на 9-годишния му син Цветослав Петров Найденов сума в размер на 
500.00 /петстотин/ лв. 

ИЗПЪЛНЕНО                                          

48. 1.Да бъде отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община 
Правец на лицето Дочко Ганчев Дочков – ЕГН 4605147225 поради бедственото 
му положение и продължително боледуване сума в размер на 200.00/двеста/лв. 

ИЗПЪЛНЕНО  

49. 1. Дава съгласие Община Правец да участва в сдружение с нестопанска цел 
“ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ 
ОТПАДЪЦИ – БОТЕВГРАД, ПРАВЕЦ, ЕТРОПОЛЕ”. 
2. Определя КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ – кмет да бъде представител на 
Община Правец в сдружение с нестопанска цел “ИЗГРАЖДАНЕ И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ – 
БОТЕВГРАД, ПРАВЕЦ, ЕТРОПОЛЕ”, като за целта подписва всички необходими 
документи във връзка с учредяването на сдружението и неговото 
функциониране. 

ИЗПЪЛНЕНО 

50. 1. Дава съгласие Община Правец да участва в Сдружение с нестопанска цел 
“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОТЕВГРАД - ПРАВЕЦ”, рег. по ф.д. 1130/2007 
г. по описа на Софийски окръжен съд. 
2. Определя КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ – кмет на Община Правец да бъде 
представител на Община Правец в Сдружение с нестопанска цел ““МЕСТНА 
ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БОТЕВГРАД - ПРАВЕЦ”, рег. по ф.д. 1130/2007 г. по описа 
на Софийски окръжен съд. 
 

ИЗПЪЛНЕНО 

 
51. 

1. Приема пазарните оценки на общински недвижими имоти – частна 
общинска собственост, както следва: 

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ – общински, в кв. 
23 /двадесет и три/, с. Осиковица, община Правец,  с урегулирана площ от  740 
/седемстотин и четиридесет/ кв.м. в размер на 2960   /две хиляди деветстотин 
и шестдесет/ лева без ДДС, определена от лицензиран оценител; 

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /пети/ – общински, в кв. 23 
/двадесет и три/, с. Осиковица, община Правец,  с урегулирана площ от  700 
/седемстотин/ кв.м. в размер на 2800 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, 
определена от лицензиран оценител; 

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ – общински, в кв. 23 
/двадесет и три/, с. Осиковица, община Правец,  с урегулирана площ от  612 
/шестстотин и дванадесет/ кв.м. в размер на 2448 /две хиляди четиристотин 
четиридесет и осем/ лева без ДДС, определена от лицензиран оценител. 

2.Да се продадат чрез търг с тайно наддаване следните общински 
недвижими имоти – частна общинска собственост: 

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ – общински, в кв. 

ИЗПЪЛНЕНО –

обявен търг, не 
явили се 

кандидати 



23 /двадесет и три/, с. Осиковица, община Правец, с урегулирана площ от 740 
/седемстотин и четиридесет/ кв.м., актуван с акт за частна общинска 
собственост № 41 – ІІ от 24.10.2006 година; 

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /пети/ – общински, в кв. 23 
/двадесет и три/, с. Осиковица, община Правец, с урегулирана площ от 700 
/седемстотин/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 42 – ІІ от 
24.10.2006 година; 

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ – общински, в кв. 23 
/двадесет и три/, с. Осиковица, община Правец, с урегулирана площ от 612 
/шестстотин и дванадесет/ кв.м. актуван с акт за частна общинска собственост 
№ 43 – ІІ от 24.10.2006 година. 

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите 
действия по организацията и провеждането на търг с тайно наддаване за 
продажба на цитираните  в т. 1 имоти и да сключи договор със спечелилия 
участник. 

52. 1. Отменя Наредба №2 за реда за провеждане на  търговска дейност на 
територията на Община Правец приета с решение №16/15.02.2005 г. на ОбС-
Правец. 
2. Приема Наредба №2 за реда за провеждане на търговска дейност на 
територията на Община Правец.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

53. 1. Отменя Наредба за №3 за пожарната безопасност на територията на Община 
Правец приета с решение №24/04.04.2001 г. на ОбС-Правец. 
2. Приема Наредба №3 за пожарната безопасност и защита на населението на 
територията на Община Правец приета на ОбС-Правец.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

54. 1. Изменя и допълва Наредба №6 за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на 
Община Правец.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

55. 1. Отменя Наредба №13 за реда и условията за провеждане на търгове и 
конкурси за отдаване  под наем и разпореждане с имущество, собственост на 
Община Правец приета с решение №37/20.04.2005 г. на ОбС-Правец. 
2. Приема Наредба №13 за реда и условията за провеждане на търгове и 
конкурси за отдаване  под наем и разпореждане с имущество, собственост на 
Община Правец.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

56. 1. Отменя Наредба №9 за разполагане на преместваеми и съоръжения за 
търговия приета с решение №9/17.02.2000 г. на ОбС-Правец. 
2. Отменя Наредба №16 за рекламната дейност на територията на Община 
Правец приета с решение №7/06.02.2003 г. на ОбС-Правец. 
3. Приема Наредба №9 за преместваемите обекти, за рекламните, 
информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната 
дейност на територията.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

57. 1.Приема за сведение Програма за управление на кмета на Община Правец за 
периода 2008 – 2011 г.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

58. 1.Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Правец за 
периода 2008-2013 г.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

59. 1.Приема План на Община Правец за защита на населението при 
бедствия.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

60. 1.Приема за сведение информацията за дейността на “УНИ”АД, гр.Правец. ИЗПЪЛНЕНО 

61. 1. Приема основни приоритети в работата на Община Правец за периода 2007-
2011 г. на база общинския План за развитие за периода 2007-2013 г. за града и 
населените места в общината, както следва: 
-Изграждане на водоснабдителни мрежи и съоръжения, канализационни 
мрежи и съоръжения, пречиствателни станции за отпадни и питейни  
 води; 
-Рехабилитация на общинска пътна мрежа в и извън регулация; 

ИЗПЪЛНЕНО 



-Изграждане, запазване и поддържане на сигурна и естетична градска среда; 
-Изграждане на социални обекти; 

-Развитие на култура, образование, спорт и туризъм. 
62. Дневен ред -23.04.2008 г.  

63. 1.Дава съгласие за изграждане на рампа към южната тераса на апартамента, 
собственост на Филип Данов Йотов, находящ се в гр.Правец, ул.”В. Левски” 
№56,  вх.А, ет.1, ап.4., за сума в размер на 2623.33 /две хиляди шестотин 
двадесет и три и тридесет и три/ лв.  

ИЗПЪЛНЕНО 

64. 1.Приема Становище относно молбата на Васил Маринов Вутев от с.Джурово, 
Община Правец за опрощаване на задължението му към 
Държавата.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

65. 1. Да бъде поставена паметна плоча върху стената в центъра на с.Правешка 
Лакавица на която да бъдат изписани имената на загиналите в Балканската, 
Междусъюзническата, Първата и Втората световна войни. 

ИЗПЪЛНЕНО 

66. 1.Да бъде отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община 
Правец на лицето Мария Цветкова Маринова – ЕГН 7710267292 от с.Осиковица, 
Община Правец за закупуване на строителни материали на стойност 
1000/хиляда/лв. 
2.За закупуването на строителните материали да бъдат представени 
разходооправдателни документи. 

 

ИЗПЪЛНЕНО  
 

67. 1. Да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване следните обекти – 

частна общинска собственост: 
1.1. НЕЗАСТРОЕНА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ /ТЕРЕН № 7/ с площ от 15 /петнадесет/ 
кв.м, находящ се в кв.Север, съгласно Схемата за разполагане на преместваеми 
обекти и съоръжения за търговия с месечен наем – 75 /седемдесет и пет/ (без 
ДДС); 
1.2. ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 1 /КАФЕ – АПЕРИТИВ/ с площ от 54 кв.м, находящ се 
в гр.Правец – пешеходна зона, с месечен наем – 250 /двеста и петдесет/ лв 
(без  ДДС); 
2. При провеждане на търговете определя следните условия: 
- начална месечна наемна цена – съгласно    определената в т.1.   
- размер на депозита – 10%  на началния месечен   наем; 
- срок на отдаване под наем -  5 /пет/ години. 
3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия по 
организацията и провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаването под 
наем на обектите по т.1, съгласно условията по т.2,  да утвърди тръжната 
документация и сключи договори със спечелилите участници. 

ИЗПЪЛНЕНО –

сключени 
договори 

68. 1. Утвърждава следните начални тръжни цени за месец, както следва: 
- Терен с площ 2 /два/ кв.м, намиращ  пред бившия търговски комплекс 
“Ренета”  - 60 /шестдесет / лева. 
- Терен с площ от 2 /два/ кв.м, намиращ се в кв.Север срещу ЦДГ”Индира 
Ганди” – 60 /шестдесет/ лева. 
 
2 .Условия за участие в търга: 
- право на участие в търга за отдаване под наем на терените имат юридически 
лица и ЕТ, регистрирани по Търговския закон, които са  закупили тръжна 
документация и внесли депозит в размер на 10% от годишната наемна цена. 
- срок на отдаване – 5 /пет/ години. 
- не се допуска промяна предназначението на терените; 
- разполагането на павилионите на терените за продажба на вестници, 
списания и печатни произведения се извършва при спазване изискванията на 
НАРЕДБА № 9 за разполагане на преместваеми обекти, рекламно-
информационните елементи и за рекламната дейност на територията на 
Община Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО – 

1сключен 

договор, за 2 
няма кандидати 



3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на търг с тайно наддаване за отдавване под 
наем на горните терени и да сключи договор със спечелилите участници. 

69. 1. Дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване  общински 
недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
площ от 500 /петстотин/ м2, находящ се в с. Осиковица, махала „Баренска”, 
извън регулационния план на селото, заедно с построената в него сграда със 
застроена площ от 76,20 /седемедесет и шест цяло и двадесет стотни/ м2. 
2. Приема пазарната оценка на общински недвижим имот по т. 1 от това 
решение, определена от лицензиран оценител, както следва: 
- земя  - 2000 /две хиляди/ лева без ДДС; 
- сграда - 4540/четири хиляди петстотин и четиридесет/ лева без ДДС. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на 
цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със спечелилия участник. 

ИЗПЪЛНЕНО  

70. 1. Дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване  общински 
недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с 
площ  от 1700 /хиляда и седемстотин/ м2, находящ се в с. Осиковица, махала 
„Робовица”, извън регулационния план на селото /в строителен полигон/, 
заедно с построената в него сграда със застроена площ от 96 /деветдесет и 
шест/ м2. 
2. Приема пазарната оценка на общински недвижим имот по т. 1 от това 
решение, определена от лицензиран оценител, както следва: 
- земя  - 6800 /шест хиляди и осемстотин/ лева без ДДС; 
- сграда - 3170/три хиляди сто и седемдесет/ лева без ДДС. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на 
цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със спечелилия участник. 

ИЗПЪЛНЕНО  

71. 1. Дава съгласие за продажба чрез търг с тайно наддаване  общински 
недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 
поземлен имот /УПИ/ V /пет/  - 6527 /шест хиляди петстотин двадесет и седем/ 
в кв. 170 /сто и седемдесети/, по плана на гр. Правец, целият с площ от 930 
/деветстотин и тридесет/ м2 урегулирана площ, заедно с построената в него 
сграда  със застроена площ 92 /деветдесет и два/ м2. 
 2. Приема пазарната оценка на общински недвижим имот по т. 1 от това 
решение, определена от лицензиран оценител, както следва: 
- земя    - 37200/тридесет и седем хиляди и двеста/ лева без ДДС; 
- сграда - 6360/шест хиляди триста и шестдесет/ лева без ДДС. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на търг с тайно наддаване за продажба на 
цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със спечелилия участник. 

ИЗПЪЛНЕНО  

72. 1.Дава съгласие община Правец да придобие безвъзмездно право на 
собственост върху следния имот – държавна собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ-За спортен комплекс, кв.9 по плана на гр. Правец 
целият с площ от17 385,00 кв.м. 
2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
за предоставяне собствеността на цитирания имот в т. 1 от това решение в 
полза на община Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО – 

процедурата е 
стартирана 

73. 1. Определя 11 бр. апартаменти в гр. Правец за ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА 

ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, както следва: 
в бл. 202 - ап.17  в бл. 206 - ап.16 
в бл. 106 - ап. 21  в бл. 209 - ап. 4 и ап. 20 
в бл. 106 - ап. 19  в бл. 304 - ап. 20  
в бл. 108А - ап. 11  в бл. 401 - ап. 32 

ИЗПЪЛНЕНО – 

предстои 
промяна 



в бл. 201 - ап. 11  в бл. 403 - ап. 11 
2. Определя 3 бр. апартаменти, като ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА, както следва: 
В БЛ. 108 - АП. 5 
В БЛ. 201 - АП. 14 
в бл. 202 - ап. 31 
3.  ОПРЕДЕЛЯ  2 БР. АПАРТАМЕНТИ, КАТО РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, КАКТО СЛЕДВА: 
в бл. 105 - ап. 21 
в бл. 204 - ап. 9 

74. 1.Дава съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо 
АПАРТАМЕНТ № 32 /тридесет и втори/ във вход В, етаж ІІ /втори/ на блок 401 
/четиристотин и едно/, състоящ се от една стая, кухня и сервизни помещения 
със застроена площ 39,83 /тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни/ 
кв.м., заедно с избено помещение № 5 /пет/ с от площ 7,04/седем цяло и 
четири стотни/ кв.м., с таванско помещение № 5 с площ от 8,94 /осем цяло и 
деветдесет и четири стотни/ кв.м., с 1,80 /едно цяло и осемдесет стотни/ % 
идеални части от общите части на сградата при съседи: изток – коридор; запад 
– озеленяване; север – апартамент № 33; юг – апартамент № 31, на неговата 
наемателка ЛЮДМИЛА ГРИГОРЬЕВНА НЕЦОВА. 
2.Приема предложената пазарна цена на жилището в размер на 21 740,00 
/двадесет и една хиляди седемстотин и четиридесет/ лв. без ДДС, определена 
от лицензиран оценител. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
за продажба на цитирания  в т. 1 апартамент и да сключи договор за покупко-
продажба с наемателката. 

НЕ ИЗПЪЛНЕНО 

–отказала се от 
покупка, 

жилището 

освободено и 
предоставено на 

Образованието 

75. 1. Дава съгласие  за замяна на част от недвижим поземлен имот № 925 с площ 
от 1731,47 кв.м., собственост на община Правец с част от поземлен имот № 752 
по план от 1957 година, собственост на наследниците на Ненка Христова 
Вълкова, с площ от 1731 кв.м., попадащи в улица по действуващия план за 
регулация от 1987 година и по проект на нов план. 
2. Приема експертната оценка на общинския недвижим имот по т. 1 от това 
решение, определена от лицензиран оценител, в размер на 69258,88/шестдесет 
и девет хиляди двеста петдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки/ лева. 
3. Приема експертната оценка на недвижимия имот, собственост на Ненка 
Христова Вълкова, определена от лицензиран оценител, в размер на 69240,00 
шестдесет и девет хиляди двеста и четиридесет/ лева. 
4.  Разликата в площта на двата имота от 0,47 кв.м. да бъде заплатена от 
наследниците на Ненка Христова Вълкова, по пазарна цена, определени от 
лицензиран оценител в размер на 18,88 /осемнадесет лева и осемдесет и осем 
стотинки/ лева 
5. Молителят да заплати 2 /два/ % режийни разноски от по-голямата сума,  в 
размер на 1385,18 /хиляда триста осемдесет и пет лева и осемнадесет 
стотинки/ лева в касата на Община Правец, както 2 /два/ % местен данък в 
размер на 1385,18 /хиляда триста осемдесет и пет лева и осемнадесет 
стотинки/ лева  в сектор „Местни данъци и такси”  в ОбА – гр. Правец. 
6. Възлага на кмета на Община Правец да извърши всички необходими 
действия по извършването на замяната в съответствие с изискванията на 
Наредба №5 на ОбС - Правец за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с  имущество, собственост на община Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 

76. 1. Приема Програма за опазване на околната среда на Община Правец за 
периода 2008 – 2012 година. 
2. Приема Програма за управление на отпадъците на Община Правец за 
периода 2008 -2012 година. 

ИЗПЪЛНЕНО 

77. 1.Отменя Наредба №10 за поддържане и опазване на чистота на територията 
на Община Правец, приета с Решение №10/17.02.2000 г. на ОбС-Правец. 
2.Приема Наредба №10 за опазване на околната среда на територията на 

ИЗПЪЛНЕНО 



Община Правец.(Приложение). 

78. 1. Отменя Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имущество собственост на Община Правец с решение №17/15.02.2005 г. на 
ОбС-Правец. 
2. Приема Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
имущество собственост на Община Правец. (Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

79. 1. Отменя Наредба №12 за символите, почетните знаци и звания на Община 
Правец приета с решение №95/29.12.2000 г. На ОбС-Правец. 
2. Приема Наредба №12 за символите, почетните знаци и звания на Община 
Правец.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

80. Сформира нова Постоянна комисия по етническите и демографските въпроси. НЕ ИЗПЪЛНЕНО 

81. 1. Изборът „Учител на годината” да се извърши във всяко Учебно и Учебно-
възпитателно заведение, на база предложените критерии и съобразен със 
спецификата  на учебното завеедение. (Приложение). 
2. Изборът да се извърши на заседания на Педагогическите съвети, като 
предложенията се представят на кмета на общината най-късно 10 дни преди 
24-ти май. 
3. На избраните „Учители на годината” да се връчат Почетни грамоти на 
официално тържество по повод 24-ти, май лично от кмета на Община Правец. 
4. Всеки колектив да обсъди и внесе в общината и предложение за 
награждаване на учител или директор в пенсионна възраст, допринесъл за 
образователното дело на Община Правец, който в настоящата година навършва 
кръгла годишнина. 
5. По повод 24-ти май да бъдат наградени Читалищата честващи кръгли 
годишнини. 
6. Под патронажа на кмета на Община Правец да бъде избран „Директор на 
годината”. 

ИЗПЪЛНЕНО 

82. 1. Утвърждава следните маршрутни разписания на линии, част от Общинската 
транспортна схема: 
ПРАВЕЦ – МАНАСЕЛСКА РЕКА   – 11.45 ч. – целогодишно 
ПРАВЕЦ – МАНАСЕЛСКА РЕКА   -  15.15 ч. -  целогодишно 
МАНАСЕЛСКА РЕКА – ПРАВЕЦ   –19.00 ч. -  целогодишно 
ПРАВЕЦ – СВОДЕ     - 12.15 ч. – целогодишно 
ДЖУРОВО/м.”Беляновец”/- ПРАВЕЦ  –   6.50 ч. -  (без събота и неделя) 

ИЗПЪЛНЕНО 

83. 1.Дава съгласие за разширение на регулационните граници на населеното 
място, като в плана за регулация на град Правец се включат териториите 
съгласно приложената схема, представляваща неразделна част от настоящото 
решение при спазване на следното:  

1.1. Всички новопроектирани улици и съответните улични мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура, в зоните на разширение, да 
бъдат публична общинска собственост.   

1.2. Всички имоти – собственост на юридически и физически лица – 
отредени по подробните устройствени планове за обекти публична общинска 
собственост, да бъдат процедирани по законоустановения ред.  

1.3. Всички корекции на водни обекти и определяне граници на водни 
обекти, свързани с включването им в урегулираните части на населеното 
място, да бъдат процедирани по закон и да бъдат отразени във водния 
кадастър.  

1.4. Землищната граница по КВС между град Правец и село Разлив да се 
промени по законово установения ред, с цел целият терен за голф-игрище, 
както и на обект „ГОЛФ РИЗЪРТ И КЪНТРИ КЛУБ – ПРАВЕЦ” да бъде 
разположен в землището на град Правец. 

2. Възлага на Кмета на община Правец -  КРАСИМИР ВАСИЛЕВ ЖИВКОВ – да 
организира допускането и провеждането на всички законово регламентирани 

ИЗПЪЛНЕНО –

работи се по 
него 



процедури за привеждане в дейстиве на настоящото решение. 

84. Дневен ред -30.05.2008 г.  

85. 1. Приема за сведение Информацията за наличната общинска собственост 
(публична и частна) в Община Правец. 
2. Възлага на кмета на Община Правец да актуализира своевременно Списъка 
за общинската собственост. 

ИЗПЪЛНЕНО 

86. 1.Да бъде отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община 
Правец на лицето Георги Стоянов Георгиев – ЕГН 5811027320 поради 
бедственото му положение и продължително боледуване сума в размер на 
300.00/триста/лв. 

ИЗПЪЛНЕНО  

 

87. 1.Предоставя за безвъзмездно ползване  на ПК „Всестранка” – гр.Правец 
автомобил УАЗ-452 Фургон. 

ИЗПЪЛНЕНО 

88. 1.Определя предназначението на ПОМЕЩЕНИЕ №1 /ляво/ и прилежащото към 
него Складово помещение с обща площ от 51.25 /петдесет и един и 0.25/ кв.м, 
намиращи се на първия етаж в старата сграда на кметството в с.разлив за 
ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ ИЛИ АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ и определя начална месечна тръжна 
наемна цена 150.00/сто и петдесет/ лева без ДДС. 
2. Определя предназначението на ПОМЕЩЕНИЕ №2 /средно/ и прилежащото 
към него Складово помещение с обща площ от 17.64 /седемнадесет и 0.64/ 
кв.м, намиращи се на първия етаж в старата сграда на кметството в с.разлив за 
ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ ИЛИ АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ и определя начална месечна тръжна 
наемна цена от 50.00/сто и петдесет/ лева без ДДС. 
3. Определя предназначението на ПОМЕЩЕНИЕ №3 /дясно/ и прилежащото 
към него Складово помещение с обща площ от 21.84 /двадесет и едно и 0.84/ 
кв.м, намиращи се на първия етаж в старата сграда на кметството в с.разлив за 
ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ ИЛИ АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ и определя начална месечна тръжна 
наемна цена 60.00/шестдесет/ лева без ДДС. 
4. При провеждане на търговете определя следните условия: 
- начална месечна наемна цена –съгласно определената в т.т.1,2 и 3; 
- размер на депозита – 10% на началния месечен наем; 
- срок на отдаване под наем – 5 /пет/ години. 
5. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите деиствия 
по организацията и провеждането на търгове с тайно наддаване за отдаване 
под наем на обектите от т.1 до т.3 съгласно условията по т.4, да утвърди 

тръжната документация и сключи договори със спечелилите участници. 

ИЗПЪЛНЕНО –
проведен търг, 

за 2 помещения 

няма кандидати, 
за 1- процедура 

по сключване на 
договор 

89. 1.  Да се отдадат под наем чрез конкурс следните обекти - публична общинска 
собственост:   
1.1  Помещение с площ 14 кв.м. – обособена част от недвижим имот- публична 
общинска собственост -  Административна сграда на кметство с.Осиковска 
Лъкавица, община Правец с предназначение “пощенски услуги” ; 
1.2. Помещение и чакалня с обща площ  15.кв.м. – обособена част от недвижим 
имот – публична общинска собственост -  Административна сграда на кметство 
с. Равнище, община Правец с предназначение “пощенски услуги” ; 
1.3. Помещение с площ 12 кв.м. – обособена част от недвижим имот – публична 
общинска собственост - Административна сграда на кметство с. Манаселска 
река, община Правец с предназначение “пощенски услуги” ; 
1.4. Помещение с площ 14 кв.м. – обособена част от недвижим имот – публична 
общинска собственост - Административна сграда на кметство с. Своде, община 
Правец с предназначение “пощенски услуги” ; 
1.5. Помещение с площ 12 кв.м. – обособена част от недвижим имот – публична 
общинска собственост – Административна сграда на кметство с.Калугерово, 
община Правец  с предназначение “пощенски услуги” ; 
1.6. Помещение с площ 23 кв.м. – обособена част от недвижим имот – публична 
общинска собственост - Бивша административна сграда на кметство с.Разлив, 

ИЗПЪЛНЕНО 



община Правец с предназначение “пощенски услуги” 
2.Утвърждава следните конкурсни условия: 
А/ ОБЩИ УСЛОВИЯ 
1.Начална месечна наемна цена в размер на 3 /три/ лв/кв.м, определена 
съгласно Тарифата към чл.21 от Наредба № 5 за реда напридобиване, 
управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Правец; 
2. Срок за отдаване под наем – 5 години; 
3. Предназначение на обектите – за пощенски услуги. 
Б/ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ 

 В конкурса могат да участват оператори, извършващи пощенски услуги по 
Закона за пощенските услуги въз основа на; 

 1.Индивидуална лицензия – за универсална пощенска услуга или за част от 
нея; 

 2. Регистрация – за неуниверсални пощенски услуги 
 3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем на помещенията по т.1 и  сключи договори със спечелилите участници. 

90. 1. Дава съгласие да бъде изменен регулационния план на с.Своде, като се 
промени границата между урегулиран поземлен имот ХІІІ-54 и урегулиран 
поземлен имот V –Читалище, кметство, ППЗ, Поща и Ресторант в кв.10, като 
същата остане  по имотната граница. 

ИЗПЪЛНЕНО 

 работи се 

91. 1. Приема Общинска Стратегия за детето за 2008 – 2018 г.(Приложение). ИЗПЪЛНЕНО 

92. 1.Определя за дейността на “Център за социална рехабилитация и интеграция 
за деца” три помещения - музикален кабинет, рехабилитационна и 
мултисензорна зала, находящи се на І етаж в сградата на ОУ ”Васил Левски” и 
ГПЧЕ”Алеко Константинов”, гр.Правец. 
2.Дава съгласие за откриване на социалната услуга “Център за социална 
рехабилитация и интеграция за деца” с капацитет 20 места от 01.01.2009  
3.Определя численост на персонала – 4 щатни бройки.  
4.Определя средства за работна заплата, осигурителни плащания и за 
издръжка за 20 бр. ползватели на социалната услуга през 2009 г. в размер на 
45 060 лв., съгласно утвърдения с Решение №20 на МС от 21.01.2008 г. единен 
разходен стандарт. 

ИЗПЪЛНЕНО 

93. 1.Утвърждава институционалния проект за преструктуриране на Дом за деца 
лишени от родителски грижи ”Свети Иван Рилски”-с.Разлив. 
2.Възлага на директора да предприеме необходимите действия за реализиране 
на проекта. 

ИЗПЪЛНЕНО  

 работи се 

94. 1.Утвърждава институционалния проект за реформиране на Дом за деца и 
младежи с умствена изостаналост “Свети Пантелеймон”-с.Видраре. 
2.Възлага на директора да предприеме необходимите действия за реализиране 
на проекта. 

ИЗПЪЛНЕНО 

работи се 

95. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Оперативна програма 
„Регионално развитие „2007-2013 Приоритетна ос 4 „Местно развитие и 
сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-
01/2007:”Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна 
инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”  със следните 
обекти: 
- Ремонт на сградата на ГПЧЕ „Ал. Константинов” и ОУ „В. Левски”, гр.Правец; 
2. Предназначението на сградата на ГПЧЕ и ОУ, гр.Правец– обект на 
интервенция на проекта, няма да бъде променяно за период  от 5 /пет/ години 
след приключване на дейностите по проекта. 

ИЗПЪЛНЕНО 

96. 1. Приема Наредба №21 за поправяне, заздравяване или премахване на 
строежи на територията на Община Правец.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 



97. 1. Одобрява числеността на Общинската администрация на Община Правец, в 
сила от 01.06.2008 г., както следва: 
1.1. обща численост - 48,5 бр., в това число: 
1.1.1. численост за делегираната от държавата дейност – 44,5 бр.; 
1.1.2. численост за дофинансиране на държавната дейност от общинския 
бюджет – 4 бр.  
2.  Определя средна месечна брутна заплата, считано от 01.06.2008 г., във 
Функция „Общи държавни служби”, дейност „Общинска администрация” - за 
дофинансиране на държавната дейност - в размер на 380,69 лв. 
3. Одобрява Структурата на Общинската администрация на Община Правец, в 
сила от 01.06.2008 г. (Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

98. І. Утвърждава средни месечни брутни работни заплати в бюджетната сфера, по 
направления и звена, както следва: 

от 01.01.2008 г. 
              /в лева/ 

1. Дейности “Държавна отговорност”: 
1.1. Образование     -  
 - Детски градини     -         431,47 
- Общежитие      -         447,13 
1.2. Здравеопазване     -         382,93 
1.3. Заведения за социални услуги 
- ДДМУИ, с.Видраре      -         365,50 
- Защитено жилище     -         350,15  
- ДОВДЛРГ, с.Разлив     - 380,74 
1.4. Общинска администрация   - 490,74 
1.5. Денонощни дежурни,  ПМС №212  - 306,39 
1.6. Оператори на пулт за управление, ПМС №351- 287,44 
1.7. Исторически музей    - 406,50 
2. Дейности “Общинска отговорност”: 
2.1. Домашен социален патронаж, клубове 
за възрастни хора и хора с увреждания  - 279,85 
2.2. Помощно звено “ПСОВ”    - 285,94 
2.3. Автогара      - 346,09 
2.4. Други дейности по жилищното строителство - 285,94 

ИЗПЪЛНЕНО 

99. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за отпускане на безлихвен 
заем в размер на 264 600 лв., с 5 години срок за възстановяване, от 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
при МОСВ за финансиране на Проектно предложение по процедура 
«Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна 
ос 1 на Оперативна програма «Околна среда 2007-2013 г» за Интегриран 
проект «Изграждане на водопреносна и канализационна система и на ГПСОВ – 
гр.Правец, Община Правец». 
2.Упълномощава кмета на Община Правец да подпише запис на заповед за 
гарантиране на задължението на Община Правец в размер на 264 600 лв. При 
предоставяне на безлихвен заем от ПУДООС. 

ИЗПЪЛНЕНО 

100. Дневен ред- 18.07.2008 г.  

101. 1. Приема за сведение Информацията за наличната общинска собственост 
(публична и частна) в Община Правец.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

102. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Оперативна програма 
„Административен капацитет”2007-2013, Приоритетна ос 1 „Добро управление”, 
Подприоритет 1.2 „Прозрачна и почтена държавна администрация”, по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/08/1.2-04. 
2. Одобрява предложения проект за споразумение за сътрудничество  по 
Оперативна програма „Административен капацитет” с общини от Софийска 

ИЗПЪЛНЕНО 



област и възлага на кмета на Община Правец да подпише споразумението. 

103. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства за отпускане на безвъзмездна 
помощ  от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда при МОСВ за финансиране на проектно предложение 
„Реконструкция на външен водопровод с. Своде. Реконструкция и 
рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа с. Своде, Община Правец”. 

ИЗПЪЛНЕНО 

104. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства за отпускане на безвъзмездна 
помощ  от Предприятието за управление на дейностите по опазване на 
околната среда при МОСВ за финансиране на проектно предложение „Напорен 
водопровод с.Равнище, Община Правец от ПСТ-ІІ-ри подем до съществуващия 
резервоар 160м3.”. 

ИЗПЪЛНЕНО 

105. 1.Възлага на кмета на Община Правец да представлява Общината на Редовното 
Общо събрание на акционерите /РОСА/ на „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ 
ИМОТИ-ПРАВЕЦ”АД, което ще се проведе на 11.08.2008 г. от 11.00 часа, в 
седалището на дружеството в гр.Правец, бул.”Трети март”016 и да гласува с 
вички притежавани от Общината акции по въпросите от дневен ред. 
2.Овластява представителя на Община Правец да гласува по въпросите от 
дневния ред на предстоящото РОСА, както следва: 
2.1.По точка първа от дневния ред на РОСА: 
Да гласува „ЗА” приемането на годишния счетоводен отчет и баланса на 
дружеството за 2007 г. 
2.2.По точка втора от дневния редна РОСА: 
Да гласува „ЗА” приемането на доклада на експерт-счетоводителя за 
извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на 
дружеството за 2007 г. 
2.3.По точка трета от дневния ред на РОСА: 
Да гласува „ЗА” приемането на отчета на Съвета на директорите за дейността 
на дружеството през 2007 г. 
2.4.По точка четвърта от дневния ред на РОСА: 
Да  гласува „ЗА” освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на 
директорите за дейността им през 2007 г. 
2.5.По точка пета от дневния ред на РОСА: 
Да гласува „ЗА” избирането на „Одт –консулт-99”ЕООД – Росица Христова 
Кишева, дипломиран експерт-счетоводител рег.№0217, за експерт-
счетоводител на „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ”АД за 2008 г. 

ИЗПЪЛНЕНО 

106. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Оперативна програма 
„Околна среда 2007-2013 г.” или други фондове на Европейския съюз за 
финансиране на проектно предложение „Опазване на биологичното 
разнообразие, съхраняване и развитие на рекреационните функции на зелената 
система и устойчива среда в Община Правец”.  

ИЗПЪЛНЕНО 

107. 1.Приема за сведение информацията за дейността на „Правецгаз 1”АД, 
гр.Правец за периода от 01.01.2007 г. до 31.05.2008 г. 
2.Избира временна комисия в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Цако Михайлов БЪНЧЕВ 
и ЧЛЕНОВЕ:    1.Виктор Христов ВЕЛЧЕВ 
 2.Христо Иванов ХРИСТОВ 
 3.Бранимира Николаева МАРИНОВА 
 4.Цветан Петров МАРКОВ   
която след като се запознае с предоставените материали и извърши анализ на 
направените инвестиции, финансирани от единия акционер на дружеството 
„Топлик – Ко”ООД, да излезе с конкретно предложение до Общинския съвет на 
Община Правец за начина, по който Община Правец ще участва в 
увеличаването на капитала на дружеството при запазване на процентното 
съотношение при формиране на капитала на „Правецгаз 1”АД, гр.Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО  
работи се 



Комисията да излезе с предложение и относно бъдещето участие на Община 
Правец в инвестиционната дейност на дружеството. 

108. 1.Приема анализа на дейността на „СКДУ”ЕООД, гр.Правец през 2007 г. за 
сведение. 
2.Избира временна комисия в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Румен Илиев ГУНИНСКИ 
и ЧЛЕНОВЕ:    1.Виктор Христов ВЕЛЧЕВ 
2.Николай Тодоров НИКОЛОВ 
3.Иван Станев ЙОТОВ 
4.Цветан Петров МАРКОВ   
която след като се запознае с предоставените материали, внесения анализ и 
резултатите от извършения вътрешен одит на дружеството, да излезе с 
конкретно предложение до Общинския съвет на Община Правец за бъдещата 
дейност на „СКДУ”ЕООД, гр.Правец. 
3.Процедурата по дейносттите „Сметосъбиране, сметоизвозване и озеленяване” 
да се проведе през 2009 г., като до тогава съществуващите договори се 
анексират с 20 % увеличение на стойността, считано от 01.09.2008 г. 

ИЗПЪЛНЕНО 

109. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 
поземлен имот ІІ /втори/ - 6525 /шест хиляди петстотин двадесет и пет/, кв. 
170 /сто и седемдесет/ по плана на  гр. Правец, Община Правец, Софийска 
област с площ 964 /деветстотин  шестдесет и четири/ кв.м., заедно с 
построените в него масивна жилищна сграда със застроена площ от 67,79 
/шестдесет и седем цяло и  седемдесет и девет стотни/ кв.м., паянтова 
стопанска сграда със застроена площ от 40,29 /четиридесет цяло и двадесет и 
девет/ кв.м. и навес без оградни стени със застроена площ от 23,70 /двадесет и 
три цяло и седемдесет стотни/ кв.м.  
2. Приема пазарната оценка на общински недвижим имот по т. 1 от това 
решение, определена от лицензиран оценител, както следва: 
- земя  - 57840,00 /петдесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет / лева; 
- масивна жилищна сграда  -9240,00 /девет хиляди двеста и четиридесет/ 
лева; 
- стопанска сграда  - 1837,00 /хиляда осемстотин тридесет  седем/ лева; 
- навес        -       450,00 /четиристотин и петдесет/ лева. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със спечелилия 
участник. 

ИЗПЪЛНЕНО 

110. 1.Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на 
общинско жилище, представляващо АПАРТАМЕНТ № 19 /деветнадесет/ във 
вход Б, етаж ІІІ /трети/ на блок 106 /сто и шест/, състоящ се от две стаи,  кухня 
и сервизни помещения със застроена площ 56,93 /петдесет и шест цяло и 
деветдесет и три стотни/ кв.м., заедно с избено помещение № 20 /двадесет/ 
със светла площ 5,26 /пет цяло двадесет и шест стотни/ кв.м., с 4,308 /четири 
цяло и триста и осем стотни/ % идеални части от общите части на сградата при 
съседи: изток – апартамент № 9 /девет/, вх. А, бл. 106; запад – апартамент № 
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2. Приема пазарната оценка в размер на 29990,00 /двадесет и девет хиляди 
деветстотин и деветдесет/ лв. без ДДС, определена от лицензиран оценител. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със спечелилия 
участник. 

ИЗПЪЛНЕНО 

111. 1.Дава съгласие да бъде изменен ПУП – план за регулация на с.Калугерово, 
като се измени дворищната регулация на УПИ V-Селкооп – комплексен 

ИЗПЪЛНЕНО  

 работи се 



приемателен пункт в кв.13 по плана на с.Калугерово, и същият се раздели на 
два нови УПИ: За терена, върху който е построен ресторанта се образува нов 
урегулиран поземлен имот V с отреждане „За ресторант”, а останалата част се 
отреди за УПИ ХVІ – Площад. 

112. 1.Дава съгласие да бъде изменен ПУП – план за регулация на с.Равнище, като 
се измени отреждането на УПИ І –Магазин, читалище и музей в кв.26 по плана 
на с.Равнище, като същият се отреди за Магазин, читалище, музей и социални 
дейности. 

ИЗПЪЛНЕНО 
работи се 

113. 1.Приема Мерки за опазване на недвижимите паметници на културата на 
територията на Община Правец. (Приложение). 

 

ИЗПЪЛНЕНО 

114. 1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2008 г. (Приложение). ИЗПЪЛНЕНО 

 
115. 

1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 
за периода 2008 – 2011г. на Община Правец. 
2. Приема Наредба №18 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета 
на територията на Община Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 

116. 1. Приема измененията и допълненията в Наредба №5 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имущество, собственост на Община Правец, 
приета с решение №78/23.04.2008 г.(Приложение) 

ИЗПЪЛНЕНО 

117. 1. Приема измененията и допълненията в Наредба №13 за реда условията за 
провеждане на търгове и конкурси за отдаване под наем и разпореждане с 
имущество, собственост на Община Правец, приета с решение №55/28.03.2008 
г.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

118. 1. Утвърждава отчета за изпълнението на бюджета на Община Правец за 
първото полугодие на 2008 г. (Приложение №1). 
2.Утвърждава актуализирания годишен план на бюджета на Община Правец. 
3.На основание чл.21(1), т.2 от ЗМСМА, §23 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. и чл.1 
на ПМС №122/02.06.2008 г. изменя свое решение №97/30.05.2008 г., както 
следва: 

- В т.1.1.1. числото „44,5” става „45,5”; 
- В т.1.1.2. числото „4” става „3”. 

ИЗПЪЛНЕНО 

119. 1.Приема План за работата на Общинския съвет на Община Правец за второто 
полугодие на 2008 г. (Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

120. 1. В дневния ред на сесията на Общинския съвет на Община Правец през 
м.септември 2008 г. да бъде включена точка, в която да бъде обсъдено 
състоянието на водоснабдяването на територията на общината и анализ на 
проблемите свързани с работата на «В и К»ЕООД, София област на територията 
на Община Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 

121. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства в качеството си на партньор 
по Схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG 2006/018-
343.01.01:”Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в 
общоността за рискови групи”. 
2.Предоставя безвъзмездно за срок от пет години за нуждите на проекта 
следните помещения в сградата на Бившата поликлиника в гр.Правец: 
2.1.Помещение №1 – архив, с площ 33.60 кв.м; 
2.2.Помещение №2 – снабдител, с площ 17.30 кв.м; 
2.3.Помещение №3 – склад/служебен вход/, с площ 9.00 кв.м. 

ИЗПЪЛНЕНО 

122. Дневен ред -12.09.2008 г.  

123. 1.Допуска формиране на паралелки по чл.11(1), т.2 от Наредба 7/29.12.2000г. в: 

 ОУ “Васил Левски”  - гр.Правец – VІІІ клас с 13 ученика; 

 ОУ “Христо Ботев”  - с.Джурово – VІІ клас с 12 ученика. 

2.Допуска формиране на паралелки по чл.11(1), т.3 от Наредба 7/29.12.2000г. в: 
 ОУ “Никола Вапцаров”  - с.Осиковска Лъкавица; 

 ОУ “Любен Каравелов”  - с.Осиковица; 

 ОУ “Васил Левски”   - с.Видраре; 

 ОУ “Христо Ботев”   - с.Разлив. 

ИЗПЪЛНЕНО 



3.Допуска съществуването на полуинтернатни групи както следва: 
 ОУ “Васил Левски”   - гр.Правец  - 4 ПИГ; 

 ОУ “Христо Ботев”   - с.Джурово  - 1 ПИГ; 

4.В съответствие с Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН да се сформират групи в детските 

градини, както следва 

  в ЦДГ “Индира Ганди”, гр.Правец  - 5 групи 

  в ЦДГ “Здравец”, гр.Правец   - 3 групи 

  в ЦДГ “Звънче”, с.Джурово  - 2 групи 

  в ОДЗ “Слънце”, с.Осиковица  - 2 групи 

5.Допуска съществуването на несамостоятелно общежитие със 5 групи към ГПЧЕ “Алеко 
Константинов”-гр.Правец и несамостоятелно общежитие с 1 група към ОУ “Васил 

Левски”, с.Видраре. 
6.Утвърждава мрежата на учебните заведения на територията на Община Правец за 

учебната 2008/2009 г. /Приложение №1/ 

124. 1. Одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация на 
Община Правец, в сила от 01.06.2008 г., както следва: 

щатни бр. 
Численост – държавна отговорност: 
І.ОРГАНИ ПО ЧЛ.19(3) ОТ ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ТЕХНИТЕ 
ЗАМЕСТНИЦИ: 
1.Кмет на община        -  1 
2.Заместник-кмет на община      -  2 
3.Кмет на кметство                  -  8 
4.Кметски наместник                  -  2 
                                                       -------------------------------------------- 
     ВСИЧКО І:              -13 
ІІ.ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, СЪГЛАСНО 
ЧЛ.12(1)Т.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА 
ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА:            
1.Секретар на община       -  1 
2.Главен вътрешен одитор      -  1 
А.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ                        -13,5 
1.Дирекция „Специализирана администрация”  -13,5 
Директор на дирекция „Специализирана администрация” -  1 
1.1.Отдел „Регионално развитие, инвестиционна политика и евроинтеграция”
                                                                -  7 
      Сектор „Общинска собственост”                       -  3 
1.2.Отдел „Общинска техническа служба”    -  5,5 
Б.ОБЩА  АДМИНИСТРАЦИЯ                         -17 
1.Дирекция „Обща администрация”    -16 
1.1.Отдел „Канцелария и административно обслужване” -  7 
1.2.Отдел „Финансово-стопански дейности”   -  9 
     Сектор „Местни данъци и такси”    -  4 
2.В КМЕТСТВАТА”       -  1 
                                                         ---------------------------------------- 
    ВСИЧКО ІІ:              -42,5 
    ОБЩО:    -45,5 
Численост,дофинансирана от общинския бюджет: 
2.В КМЕТСТВАТА”       -  3 

ИЗПЪЛНЕНО 

125. 1. В Наредба № 2 за реда и условията за извършване на търговска дейност 
територията на Община Правец за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите в Община Правец се правят следните 
изменения: 
а). алинея първа на чл.8 се отменя; 
б). В ал.2 на чл.8 се заличава изразът. “Таксата за пререгистрация се заплаща 
в пълен размер.” 

ИЗПЪЛНЕНО 



2. В Наредба № 15 за определянето и администрирането на местните такси и 
цените на услугите в Община Правец се правят следните изменения: 
а) Чл. 41 се променя и придобива следното съдържание: 
“Чл.41.(1) За издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия по 
чл.30, ал.1 от Закона за тютюна  и тютюневите изделия се събира 
първоначална такса за издаване на разрешението и годишна такса за 
упражняване на дейността в размери, както следва: 
1. за град Правец: 
първоначална - 150 лв.; годишна - 100 лв. 
2.  за селата: 
първоначална -   70 лв.; годишна -   60 лв. 
(2).  за упражняване на дейността - търговия с  продукти от грозде спирт, 
дестилати и спиртни напитки се заплаща годишна такса в размери, както 
следва: 
1. за складиране, съхраняване, лагеруване и  търговия на едро на продукти от 
грозде, спирт, дестилати и спиртни напитки  - годишна  -   
300 лв. 
2. за търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни 
напитки: 
а) за гр.Правец  - годишна -           150 лв. 
б) за селата   - годишна -             50 лв. 
3. за търговия на дребно с продукти от грозде, спирт, дестилати и спиртни 
напитки в заведения за хранене и развлечения: 
а) над 2 звезди  - годишна -           300 лв. 
б) 1 и 2 звезди  - годишна -           200 лв. 
в) без категория  - годишна -           100 лв. 
4. за временен щанд за продажба на  продукти от грозде, спирт, дестилати и 
спиртни напитки на панаири, събори, рекламни кампании на фирми  и др. 
подобни: 
а) за гр.Правец      -          20 лв. на ден 
б) за селата                          -          10 лв. на ден 
(3) Размера на таксите по ал.1 и ал.2 се определя при спазване на следните 
принципи: 
1. размерът на таксите се определя въз основа на разходите, извършвани 
от общината, за обработката на документите и за контрола по спазването на 
изискванията за търговия с тютюн и тютюневи изделия и търговия с  продукти 
от грозде спирт, дестилати и спиртни напитки; 
2. при прекратяването на дейността на даден търговски обект общината 
възстановява част от годишната такса, пропорционална на периода, през който 
дейността не се осъществява; 
3. при сезонна работа годишната такса се заплаща в размер, 
пропорционален на периода на извършването й. 
(4) Първоначалните такси по ал.1 се заплащат  преди издаване на 
разрешението, а годишните такси  по ал.1 и ал.2 - в срок до 31 януари. 
(5) За годината на издаване на разрешението по ал.1 или на започване на 
дейността годишната такса се заплаща в размер 1/12 част от годишната такса 
за всеки пълен месец до края на годината, включително месеца на издаването.  
(6) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението за 
търговия с тютюн и тютюневи изделия и преди заплащане на таксата за 
търговия с  продукти от грозде спирт, дестилати и спиртни напитки.  
(7). Крайпътните търговски обекти и заведения за хранене и развлечения 
заплащат таксите в размер, равен на този за обектите в гр.Правец.” 
б) Чл.42 се отменя: 

126. 1. Да се продадат чрез публичен търг с тайно наддаване следните общински 
недвижими, нежилищни имоти – частна общинска собственост: 

ИЗПЪЛНЕНО -1 

имот в 



- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ /единадесет/ – 140 /сто и четиридесет/, 
целия с урегулирана площ от 830 /осемстотин  и тридесет/ кв.м., кв. 21 
/двадесет и едно/, по плана на с. Разлив. 

- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ /дванадесет/ – общински, целия с 
урегулирана площ от 805 /осемстотин  и пет/ кв.м., кв. 21 /двадесет и едно/, 
по плана на с. Разлив. 

- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ /двадесет/ – 141, общ. /сто четиридесет 
и едно, общински/, целия с урегулирана площ от 875 /осемстотин седемдесет 
и пет/ кв.м., кв. 22 /двадесет и две/, по плана на с. Разлив. 

- общински недвижим, имот – частна общинска собственост, представляващ  
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІ /двадесет и едно/ – 141, общ. /сто 
четиридесет и едно, общински/, целия с урегулирана площ от 1180 /хиляда 
сто и осемдесет/ кв.м., кв. 22 /двадесет и две/, по плана на с. Разлив. 

2. Приема пазарните оценки на общински недвижими, нежилищни имоти – 
частна общинска собственост, както следва: 

-общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ /единадесет/ – 140 /сто и четиридесет/, 
целия с урегулирана площ от 830 /осемстотин  и тридесет/ кв.м., кв. 21 
/двадесет и едно/, по плана на с. Разлив - 20750,00 /двадесет седемстотин и 
петдесет/ лева без ДДС. 

- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ /дванадесет/ – общински, целия с 
урегулирана площ от 805 /осемстотин  и пет/кв.м., кв. 21 /двадесет и едно/, 
по плана на с. Разлив – 20125,00 /двадесет хиляди сто двадесет и пет/ лева 
без ДДС. 

- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ /двадесет/ – 141, общ. /сто четиридесет 
и едно, общински/, целия с урегулирана площ от 875 /осемстотин седемдесет 
и пет/ кв.м., кв. 22 /двадесет и две/, по плана на с. Разлив – 21875,00 
/двадесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет/ лева без ДДС. 

- общински недвижим, имот – частна общинска собственост, представляващ  
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІ /двадесет и едно/ – 141, общ. /сто 
четиридесет и едно, общински/, целия с урегулирана площ от 1180 /хиляда 
сто и осемдесет/ кв.м., кв. 22 /двадесет и две/, по плана на с. Разлив – 
29500,00 /двадесет и девет хиляди и петстотин/ лева без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на цитираните  в т. 1 имоти и да сключи договор със спечелилите 
участници.  

процедура за 
продажба, 

останалите 3 

мота предстоят 
още една дата за 

търг 

127. 1. Да се продадат чрез публичен търг с тайно наддаване следните общински 
недвижими, нежилищни имоти – частна общинска собственост: 

- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ /тринадесет/ - 287 /двеста осемдесет и 
седем/,  кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на 
гр. Правец, с  урегулирана площ от 830 /осемстотин и тридесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 

- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІV /четиринадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец, с урегулирана площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 

- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

ИЗПЪЛНЕНО – не 

са се явили 
кандидати 



урегулиран поземлен имот УПИ ХV /петнадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец с урегулирана площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 

- общински недвижим, имот – частна общинска собственост, представляващ  
урегулиран поземлен имот УПИ VІ /шест/ - 273 /двеста седемдесет и три/, кв. 
120 /сто и двадесет/, по действуващия регулационен план на гр. Правец, с 
урегулирана площ от 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 
2. Приема пазарните оценки на общински недвижими, нежилищни имоти – 
частна общинска собственост, както следва: 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ /тринадесет/ - 287 /двеста 
осемдесет и седем/,  кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия 
регулационен план на гр. Правец, с  урегулирана площ от 830 /осемстотин и 
тридесет/ кв,м. с уредени регулачни сметки - 16600,00 /шестнадесет хиляди и 
шестстотин/ лева без ДДС. 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІV /четиринадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец, с урегулирана площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки – 19200,00 /деветнадесет хиляди и двеста/ лева без ДДС. 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХV /петнадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец с урегулирана площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки – 15200,00 /петнадесет хиляди и двеста/ лева без ДДС. 
- общински недвижим, имот – частна общинска собственост, педставляващ  
урегулиран поземлен имот УПИ VІ /шест/ - 273 /двеста седемдесет и три/, кв. 
120 /сто и двадесет/, по действуващия регулационен план на гр. Правец, с 
урегулирана площ от 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки – 25200,00 /двадесет и пет хиляди и двеста/ лева без ДДС. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на цитираните  в т. 1 имоти и да сключи договор със спечелилите 
участници. 

128. 1.Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на „Помещение за търговски цели” – гр.Правец, Автогара 
Правец с площ от 37/тридесет и седем/ кв.м. 
2.Приема начална месечна наемна цена 150 /сто и петдесет/ лева без ДДС на 
„Помещение за търговски цели” – гр.Правец, Автогара Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 

129. 1. Възлага на кмета на Община Правец да представлява Общината на 
Извънредното общо събрание на акционерите на „ПРАВЕЦГАЗ 1” АД, което ще 
се проведе на 30.10.2008 година от 11.00 часа, в седалището на дружеството в 
град Правец, пл.”Тодор Живков” №6 и да гласува с всички притежавани акции 
по въпросите от дневния ред. 
2. Овластява представителя на Община Правец да гласува по въпросите от 
дневния ред на предстоящото ИОСА, както следва: 
2.1. По точка първа от дневния ред на ИОСА: „Промени в Съвета на 
директорите на „Правецгаз 1” АД: 
Да гласува „ЗА” освобождаването от длъжност поради изтичането на мандата 
на инж.Иван Цветанов Минев ЕГН 4908277244  и преизбирането му  за още 
един мандат; 
Да гласува „ЗА” освобождаването от длъжност поради изтичането на мандата 

ИЗПЪЛНЕНО 



на Ивайло Димитров Бояджиев ЕГН 6711026549 и избирането на Красимир 
Борисов Георгиев, ЕГН 6903117247  - за член на СД;  
Да гласува „ЗА” освобождаването от длъжност поради изтичането на мандата 
на Стефан Иванов Станев ЕГН 4907227280 
Да направи предложение пред ИОСА за преизбиране на  Стефан Иванов Станев 
ЕГН 4907227280 за още един мандат и да гласува „ЗА” преизбирането му за 
член на Съвета на директорите на “Правецгаз 1” АД. 
2.2. По точка втора от дневния ред на ИОСА: Приемане на промени в Устава на 
дружеството 
Да гласува „ЗА” приемане на промени в Устава на дружеството като следва: 
Чл.24, ал.3 се изменя и придобива следното съдържание: 
“Общото събрание на акционерите се свиква с писмена покана до всеки един от 
акционерите. Времето от получаването на поканата от всеки един от тях до 
откриването на Общото събрание не може да бъде по-малко от 20 дни” 
Чл.27, ал.3 се изменя и придобива следното съдържание: 
“Акционери, които повече от три месеца притежават Акции, представляващи 
поне 5% от Капитала на Дружеството, имат право да включат в дневния ред 
допълнителни въпроси по реда, предвиден в Търговския закон, дори след като 
поканата е вече изпратена до акционерите. Решения по въпроси, които не са 
включени в обявения дневен ред, могат да бъдат приемани, ако всички 
Акционери присъстват или са представени на събранието и никой не възразява 
повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани и по тях да бъдат приети решения.” 
Чл.31, ал.2 се изменя и придобива следното съдържание: 
“Съветът на директорите се състои от 3 (трима) члена. Членовете на Съвета на 
директорите се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години и могат 
да бъдат преизбирани без ограничение. Членовете на Съвета на директорите 
могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време, дори преди изтичане 
на мандата им. При решение за увеличаване на състава на Съвета на 
директорите или за частична промяна в неговия състав, новите членове се 
считат избрани за срока на общия мандат на Съвета на директорите”.  
В чл.33, алинея 2 текстът “ и се обнародва в Държавен вестник” се заличава. 
В чл.33, алинея 3 текстът и двете изречения “и се обнародва в Държавен 
вестник” се заличава. 

 Чл.42, алинея 4 се изменя и придобива следното съдържание:  
“След одобрението на документите, посочени в предходната алинея, от Общото 
събрание, провереният и приет годишен финансов отчет се представя за 
обявяване в Търговския регистър” 
Чл.42, алинея 5 се изменя и придобива следното съдържание: 
“Акционери, притежаващи поне 10% (десет процента) от Капитала на 
Дружеството, могат да поискат от Общото събрание назначаване на 
контрольор, който да провери годишния финансов отчет. В случай, че Общото 
събрание не вземе решение за назначаване на контрольор, Акционерите могат 
да поискат назначаването му от длъжностното лице по регистрацията към 
Агенцията по вписванията. Назначеният контрольор съставя доклад за 
констатациите си от проверката, който се представя на следващото Общо 
събрание. Разноските за проверката са за сметка на Дружеството” 
В чл.44, ал.2, точка 3 изразът “съда по регистрацията” се заменя с израза “съда 
по седалището”. 

130. 1.Дава съгласие Община Правец да участва в увеличаването на капитала на 
”Правецгаз 1”АД с непарична вноска, представляваща правото на собственост 
върху общински недвижим имот, посочен от кмета на Община Правец след 
направена оценка или с цената на правото на прокарване на газопроводни 
отклонения, собственост на дружеството през имоти, общинска собственост. 
2.Временната комисия да продължи своята работа и да излезе с конкретно 
предложение за участието на Община Правец в увеличаването на капитала на 

 ИЗПЪЛНЕНО 

работи се 



„Правецгаз 1”АД при запазване на процентното съотношение в капитала. 

131. 1.Приема отчета на „СКДУ”ЕООД, гр.Правец за 2007 г. и освобождава от 
отговорност управителя на дружеството. 
2.Формираната печалба на дружеството през 2007 г., в размер на 1 694,20 лв. 
да се отнесе в „Общи резерви” на дружеството. 
3.Неразпределената печалба през 2007 г., която е формирана от преоценъчния 
резерв на отписаните ДМА в размер на 77,95 лв и от печалбата за 2006 г., в 
размер на 5 193,25 лв. да се отнесе в „Общи резерви” на дружеството. 
4.Изважда от капитала на „СКДУ”ЕООД следните недвижими имоти: 
а)А/2 - офис 48 находащ се на втория етаж на Административно-стопанската 
сграда на „СКДУ”ЕООД, гр.Правец, в кв.17, УПИ ХХІІ –Битов комбинат, 
гр.Правец; 
б)А/2 - офис 50 находащ се на втория етаж на Административно-стопанската 
сграда на „СКДУ”ЕООД, гр.Правец, в кв.17, УПИ ХХІІ –Битов комбинат, 
гр.Правец; 
в)А/2 - офиси 51 и 52 находащи се на втория етаж на Административно-
стопанската сграда на „СКДУ”ЕООД, гр.Правец, в кв.17, УПИ ХХІІ –Битов 
комбинат, гр.Правец; 
г)А/2 - офиси 54 и 55 находащи се на втория етаж на Административно-
стопанската сграда на „СКДУ”ЕООД, гр.Правец, в кв.17, УПИ ХХІІ –Битов 
комбинат, гр.Правец; 
д)А/2 - офиси 56 и 57 находащи се на втория етаж на Административно-
стопанската сграда на „СКДУ”ЕООД, гр.Правец, в кв.17, УПИ ХХІІ –Битов 
комбинат, гр.Правец; 
е)А/2 - офис 58 находащ се на втория етаж на Административно-стопанската 
сграда на „СКДУ”ЕООД, гр.Правец, в кв.17, УПИ ХХІІ –Битов комбинат, 
гр.Правец; 
ж)Б/1 - Химическо чистене, пералня и сутерени, находящи се на партерния 
етаж на административно-стопанската сграда на “СКДУ”ЕООД в гр.Правец, 
пл.”Т.Живков”, в кв.17, УПИ ХХІІ – Битов комбинат, гр.Правец ; 
з)Дърводелска работилница – гр.Правец, находяща се в УПИ ІV-1368, в кв.41 по 
плана на гр.Правец; 
5.Възлага на кмета на Община Правец да извърши необходимите действия по 
актуването на имотите по т.4 и вписването на Актовете за общинска 
собственост в Агенцията по вписванията. 
6. Да се открие процедура по приватизация на капитала на „СКДУ”ЕООД, 
гр.Правец чрез публично оповестен конкурс, съгласно Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол /ЗПСК/. 
7. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изготвяне на приватизационна оценка на капитала на дружеството, която да се 
внесе за обсъждане и приемане на заседание на Общинския съвет на Община 
Правец. 
8.Освобождава от длъжност управителя на „СКДУ”ЕООД Петър Василев 
Симеонов, считано от 01.10.2008 г. 
9.Избира временно изпълняващ длъжността управител на „СКДУ”ЕООД, 
гр.Правец -  Цоло  Иванов Пантелеев, ЕГН 5705047242 с възнаграждение 300% 
от средната работна заплата във дружеството. 
10.Възлага на новоизбрания управител да извърши необходимите действия за 
вписване на промените по партида на дружеството в Агенция по вписванията –
Търговски регистър. 
11.Възлага на кмета на Община Правец да назначи комисия, която в срок до 
01.10.2008 г.  да извърши опис и предаване на активите и пасивите на 
дружеството и състави приемо-предавателен протокол. 

ИЗПЪЛНЕНО 
работи се 

132. Дневен ред – 09.10.2008 г.  

133. 1.Да бъде отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община ИЗПЪЛНЕНО  



Правец на лицето Вутю Петков Генчев – ЕГН 2309157280 поради бедственото 
му положение и продължително боледуване сума в размер на 200.00/двеста/лв. 

няма документи 

134. 1.Да бъде отпусната  финансова помощ от бюджета на Община Правец на ОСК 
„Правец”, гр.Правец сума в размер на 7000.00/седем хиляди/лв., във връзка с 
честването на 80 години организирано физкултурно движение на територията 
на Община Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 

135. 1.Избира за член на на Постоянната комисия по образование, култура, спорт, 
здравеопазване, социална политика, вероизповедания на Общинския съвет на 
Община Правец общинския съветник Стефка Иванова Атанасова - Йовчева. 

ИЗПЪЛНЕНО 

136. 1.Дава съгласие наличните средства по специалната сметка от постъпленията 
от приватизация в размер на 15 000 лв. да бъдат използвани за Основен 
ремонт покрив на Чекотински манастир, с.Калугерово. 

ИЗПЪЛНЕНО 

137. 1.Именува улицата от о.т. 564 до о.т.557 по плана на гр.Правец на ул.”Епископ 
Генадии”. 
2.Именува улицата от о.т.322 по плана на гр.Правец до Павилиона (на 
границата с мах.”Скърнава”), гр.Правец, на ул.”Серпухов”. 

ИЗПЪЛНЕНО 

138. 1.Да се продадат чрез публичен търг с тайно наддаване следните общински 
недвижими имоти – частна общинска собственост: 
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ – общински, в кв. 23 /двадесет 
и три/, с. Осиковица, община Правец, с урегулирана площ от 740 /седемстотин 
и четиридесет/ кв.м.; 
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /пети/ – общински, в кв. 23 /двадесет и 
три/, с. Осиковица, община Правец, с урегулирана площ от 700 /седемстотин/ 
кв.м.; 
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ – общински, в кв. 23 /двадесет и 
три/, с. Осиковица, община Правец, с урегулирана площ от 612 /шестстотин и 
дванадесет/ кв.м.. 
2. Приема пазарните оценки на общински недвижими имоти – частна общинска 
собственост, както следва: 
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ – общински, в кв. 23 /двадесет 
и три/, с. Осиковица, община Правец,  с урегулирана площ от  740 /седемстотин 
и четиридесет/ кв.м. в размер на 2960 /две хиляди деветстотин и шестдесет/ 
лева без ДДС, определена от лицензиран оценител; 
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /пети/ – общински, в кв. 23 /двадесет и 
три/, с. Осиковица, община Правец,  с урегулирана площ от 700 /седемстотин/ 
кв.м. в размер на 2800 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, определена от 
лицензиран оценител; 
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІ /шести/ – общински, в кв. 23 /двадесет и 
три/, с. Осиковица, община Правец,  с урегулирана площ от  612 /шестстотин и 
дванадесет/ кв.м. в размер на 2448 /две хиляди четиристотин четиридесет и 
осем/ лева без ДДС, определена от лицензиран оценител. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на цитираните  в т. 1 имоти и да сключи договор със спечелилия 
участник. 

ИЗПЪЛНЕНО 

няма кандидати 

139. 1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в с. Видраре, махала 
„Черни връх”, извън плана за регулация на селото, представляващ поземлен 
имот с площ от 1000 /хиляда/ кв.м., заедно с построените в него сгради: 
основна сграда /бивше училище/ със застроена площ от 104 /сто и четири/ 
кв.м. допълнителна сграда /бивша трапезария/ със застроена площ от 135,40 
/сто тридесет и пет цяло и четиридесет стотни/ кв.м., както и подобрения в 
дворното място.  
2. Приема пазарната оценка на общински недвижим имот по т. 1 от това 

ИЗПЪЛНЕНО  

няма кандидати 



решение, определена от лицензиран оценител, както следва: 
- земя     - 3000,00 /три хиляди/ лева; 
- сграда /бивше училище/ - 1898,00 /хиляда осемстотин деветдесет и осем/ 
лева; 
- сграда /бивша трапезария/ - 7502,00 /седем хиляди петстотин и два/ лева. 
- подобрения в дворното място - 1700,00 /хиляда и седемстотин/ лева. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със спечелилия 
участник. 

140. 1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим 
имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ V /пети/ – 51 /петдесет и едно/, в кв. 10 /десет/, с. Манаселска река, по 
действуващия план за регулация на с. Манаселска река с площ от 670 
/шестстотин и седемдесет/ кв.м. 
2. Приема пазарната оценка на общински недвижим, нежилищен имот – частна 
общинска собственост, представляващ УПИ V /пети/ – 51 /петдесет и едно/, 
находящ се в кв. 10 /десети/, с. Манаселска река, по регулационния план на 
селото с площ от 670 /шестстотин и седемдесет/ кв.м. в размер на 3350 /три 
хиляди триста и петдесет/ лева без ДДС. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със спечелилия 
участник. 

ИЗПЪЛНЕНО 
 няма кандидати 

141. 1.Дава съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо 
АПАРТАМЕНТ № 16 /шестнадесет/ във вход Б, етаж І /първи/ на блок 206 
/двеста и шест/, ж.к.”Север”, гр. Правец, състоящ се от три стаи, кухня и 
сервизни помещения със застроена площ 74,87 /седемдесет и четири цяло и 
осемдесет и седем стотни/ кв.м., заедно с избено помещение № 1 /едно/ с от 
площ 6,66 /шест цяло и шестдесет и шест стотни/ кв.м., с 3,40 /три цяло и 
четиридесет стотни/ % идеални части от общите части на сградата при съседи: 
апартамент 3 /три/ от вход А, коридор, апартамент 17 /седемнадесет/ на 
неговата наемателка РУМЯНА БАТЮВА ГЕОРГИЕВА. 
2.Приема предложената цена на жилището в размер на 35 790,00 /тридесет и 
пет хиляди седемстотин и деветдесет/ лв., определена от лицензиран 
оценител. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
за продажба на цитирания  в т. 1 апартамент и да сключи договор за покупко-
продажба с наемателката. 

ИЗПЪЛНЕНО  
не е платено 

142. 1. Определя терени /строителни петна/ с цел учредяване право на строеж за 
изграждане на търговски обекти или ателиета за услуги: 
1.1. Кв.8/26-27, находящ се в урегулиран поземлен имот ІV - Обществено 
жилищно строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона; 
1.2. Кв.8/28, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона; 
1.3. Кв.77/33, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона;  
1.4. Кв.77/34, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона;  
2. Приема пазарната оценка за учредяване право на строеж, за изграждане на 
търговски обекти или ателиета за услуги, определена от лицензиран оценител, 
както следва: 
2.1. Кв.8/26-27, находящ се в урегулиран поземлен имот ІV - Обществено 
жилищно строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 32000 лева; 

ИЗПЪЛНЕНО  
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2.2. Кв.8/28, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в размер на 
8000 лева; 
2.3. Кв.77/33, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в размер на 
16000 лева; 
2.4. Кв.77/34, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено жилищно 
строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в размер на 
8000 лева; 
3. Възлага на кмета да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване 
за учредяване безсрочно право на строеж за изграждане на търговски обекти 
или ателиета за услуги върху цитираните в т.т. 1 и 2, строителни петна и 
сключи договори за отстъпено право за строеж със спечелилите търга. 
4. Определя следните условия за провеждане на търга: 
4.1. Предмет на търга – учредяване право на строеж за изграждане на 
търговски обекти или ателиета за услуги. 
4.2. Начална тръжна цена в размер на: 
4.2.1. Кв.8/26-27, находящ се в урегулиран поземлен имот ІV - Обществено 
жилищно строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 32000 лева; 
4.2.2. Кв.8/28, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено 
жилищно строителство, кв. 8 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 8000 лева; 
4.2.3. Кв.77/33, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено 
жилищно строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 16000 лева; 
4.2.4. Кв.77/34, находящ се в урегулиран поземлен имот І - Обществено 
жилищно строителство, кв. 77 по плана за регулация на гр. Правец, ІІ зона в 
размер на 8000 лева; 
4.3. Срок на учреденото право на строеж – безсрочно. 
4.4. Изисквания за участие в публичния търга: 
4.4.1. Право на участие в търга имат български физически и юридически лица, 
които са: 
- закупили тръжна документация; 
- внесли депозит в размер на 10% от началната тръжна цена. 
4.4.2. Всеки участник в търга е длъжен да закупи тръжна документация за 
всеки терен на търга, за който кандидатства и внесе определения депозит в 
указаните срокове. 

143. 1. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на Търговски обект “Ресторант”  с площ от 162 /сто 
шестдесет и  два/ кв.м., находящ се в Стара административна сграда на 
кметство с. Разлив,  урегулиран поземлен имот ІІ – Ресторант, магазин и поща, 
кв.7, по плана на с. Разлив. 
2. Приема начална месечна наемна цена 291,60 /двеста деветдесет и един лева 
и шестдесет стотинки/ лева с ДДС на Търговски обект “Ресторант”  с площ от 
162 /сто шестдесет и  два/ кв.м., находящ се в Стара административна сграда 
на кметство с. Разлив,  урегулиран поземлен имот ІІ – Ресторант, магазин и 
поща, кв.7, по плана на с. Разлив. 

ИЗПЪЛНЕНО 

144. І. Утвърждава средни месечни брутни работни заплати в бюджетната сфера, по 
направления и звена, както следва: 

от 01.07.2008 г. 
  /в лева/ 

1. Дейности “Държавна отговорност”: 
1.1. Образование       -  

ИЗПЪЛНЕНО 



- Детски градини              - 481,72 
1.2. Здравеопазване     - 479,08 
1.3. Заведения за социални услуги 
- ДДМУИ, с.Видраре      -        402,05 
- ДОВДЛРГ, с.Разлив     - 426,45 
1.4. Общинска администрация   - 562,48 
1.5. Отбрана и сигурност    - 337,03 
1.6. Исторически музей    - 447,15 
2. Дейности “Общинска отговорност”: 
2.1. Домашен социален патронаж, клубове 
за възрастни хора и хора с увреждания  - 336,90 
2.2. Помощно звено “ПСОВ”    - 314,54 
2.3. Автогара      - 380,70 
2.4. Други дейности по жилищното строителство - 327,23 
2.5. Ученически стол     -         400,11 
2.6. Други дейности по образованието  - 449,27 
ІІ. Определя основни месечни работни заплати на кметовете на кметства, 
считано от 01.07.2008г., както следва: 
1. Кмет на Община Правец     - 1200 лв. 
2. Кмет на кметство с.Видраре    -   506 лв. 
3. Кмет на кметство с.Джурово    -   562 лв. 
4. Кмет на кметство с.Осиковица    -   534 лв. 
5. Кмет на кметство с. Осиковска Лъкавица  -   451 лв. 
6. Кмет на кметство с.Разлив    -   534 лв. 
7. Кмет на кметство с.Равнище    -   440 лв. 
8. Кмет на кметство с.Ман. река    -   440 лв. 
9. Кмет на кметство с.Калугерово    -   440 лв. 

145. 1.Удостоява СТЕФАН ВАСИЛЕВ СТАМЕНОВ, дългогодишен селскостопански 
ръководител, председател на АПК-Правец, Заслужил гражданин на Община 
Правец и носител на множество държавни награди и отличия, със званието 
“ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ” – посмъртно – за изключителните му 
заслуги за развитието на селското стопанство в Правец и общината, за 
цялостната му дейност като ръководител и общественик и във връзка с 90-а 
годишнина от неговото рождение. 

ИЗПЪЛНЕНО 

146. 1.Удостоява ВЕЖДИ РАШИДОВ, изтъкнат български скулптор и общественик, с 
над 30 години на професионалното си поприще, носител на орден „Стара 
планина”, инициатор и дарител за създаване на Музей на съвременното 
българско изкуство в гр.Правец - със званието “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ” – за изключителен принос към българската култура и общината, за 
цялостната му дейност като творец. 

ИЗПЪЛНЕНО 

147. 1.Актуализира Наредба №19 за управление на общинските пътища. 

(Приложение). 
ИЗПЪЛНЕНО 

148. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Проект ”Красива България” 
на МТСП, Мярка 01 ”Подобряване на градската среда”, за финансиране на 
Проектно предложение ”Туристическа алея Правец - голф игрище, езерото”, на 
стойност 190 000 лв.; 
2.Дава съгласие Община Правец да съфинансира с 50% от стойността 
реализацията на проектa по т.1 от това решение. 
3.Дава съгласие кметът на Община Правец да възложи изработването на 
подробен устройствен план за обект „Туристическа алея Правец - голф игрище, 
езерото”. 
4.Възлага на кмета на Община Правец да организира допускането и 
провеждането на всички законово регламентирани процедури за привеждане в 
действие на настоящето решение. 

ИЗПЪЛНЕНО 



149. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Проект ”Красива България” 
на МТСП, Мярка 01 ”Подобряване на градската среда”, за финансиране на 
Проектно предложение “Ремонт на Чекотински манастир ”Св.Архангел Михаил” 
и прилежащите му пространства” на стойност 160 000 лв. 
2.Дава съгласие Община Правец да съфинансира с 50% от стойността 
реализацията на проектa по т.1 от това решение. 

ИЗПЪЛНЕНО 

150. Дневен ред -21.11.2008 г.  

151. 1.Възлага на кмета на Община Правец да създаде работна група включваща 
представители на ПКУТПСМОСБСГС, ЧЕЗ- България, ОбА – Правец и юрист, 
която да разгледа съществуващите проблеми и предложи конкретни мерки за 
решаването им. 

 
ИЗПЪЛНЕНО 

152. 1.Възлага на кмета на Община Правец да сигнализира Министерство на 
здравеопазването за проблемите по осигуряване на спешна медицинска помощ 
на територията на Община Правец и неотложната необходимост от осигуряване 
на високопроходим автомобил от типа „УАЗ” за нуждите на Филиала за спешна 
медицинска помощ-Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 
няма резултат 

153. 1.Възлага на кмета на Община Правец да създаде работна група включваща 
представители на ПКУТПСМОСБСГС, „В и К”ЕООД – София, ОбА – Правец и 
юрист, която да разгледа съществуващите проблеми и предложи конкретни 
мерки за решаването им. 

ИЗПЪЛНЕНО 

работи се 

154. 1.Възлага на кмета на Община Правец да сигнализира всички компетентни 
институции за тревожното състояние на участъци от републиканската пътна 
мрежа на територията на Община Правец и за спешната необходимост от мерки 
за решаване на проблемите и осигуряване на безопасността на движението. 

ИЗПЪЛНЕНО 

работи се 

155. 1.Общинският съвет на Община Правец предлага на Министерски съвет на 
Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Мария Маринова 
Кънчева от с.Видраре, Община Правец, Софийска област. 

ИЗПЪЛНЕНО 
отговор 

отрицателен 

156. 1.Възлага на кмета на Община Правец да назначи комисия от експерти с 
участието на кмета на с.Осиковица, която да направи оглед на обект 
водопровод „Мирчиница”, с.Осиковица, и изготви количествено-
стойностна сметка с необходимите средства за ремонт и реконструкция. 
2.Финансирането на строителните работи за обект Водопровод 
„Мирчиница”, с.Осиковица, Община Правец при възможност и 
необходимост да бъде заложено в Поименния списък за придобиване на 
дълготрайни активи, строителство и ремонти в Община Правец за 2009 г. 

ИЗПЪЛНЕНО 

157. 1. Да се продадат чрез публичен търг с тайно наддаване следните общински 
недвижими, нежилищни имоти – частна общинска собственост: 
 - общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ /дванадесет/ – общински, целия с 
урегулирана площ от 805 /осемстотин  и пет/ кв.м., кв. 21 /двадесет и едно/, по 
плана на с. Разлив. 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ /двадесет/ – 141, общ. /сто четиридесет и 
едно, общински/, целия с урегулирана площ от 875 /осемстотин седемдесет и 
пет/ кв.м., кв. 22 /двадесет и две/, по плана на с. Разлив. 
- общински недвижим, имот – частна общинска собственост, представляващ  
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІ /двадесет и едно/ – 141, общ. /сто 
четиридесет и едно, общински/, целия с урегулирана площ от 1180 /хиляда сто 
и осемдесет/ кв.м., кв. 22 /двадесет и две/, по плана на с. Разлив. 
2. Приема пазарните оценки на общински недвижими, нежилищни имоти – 
частна общинска собственост, както следва: 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІ /дванадесет/ – общински, целия с 
урегулирана площ от 805 /осемстотин  и пет/кв.м., кв. 21 /двадесет и едно/, по 
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плана на с. Разлив – 12075,00 /дванадесет хиляди и седемдесет и пет/ лева без 
ДДС. 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХ /двадесет/ – 141, общ. /сто четиридесет и 
едно, общински/, целия с урегулирана площ от 875 /осемстотин седемдесет и 
пет/ кв.м., кв. 22 /двадесет и две/, по плана на с. Разлив – 13125,00 
/тринадесет хиляди сто двадесет и пет/ лева без ДДС. 
- общински недвижим, имот – частна общинска собственост, представляващ  
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІ /двадесет и едно/ – 141, общ. /сто 
четиридесет и едно, общински/, целия с урегулирана площ от 1180 /хиляда сто 
и осемдесет/ кв.м., кв. 22 /двадесет и две/, по плана на с. Разлив – 17700,00 
/седемнадесет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на цитираните  в т. 1 имоти и да сключи договор със спечелилите 
участници. 

158. 1. Да се продадат чрез публичен търг с тайно наддаване следните общински 
недвижими, нежилищни имоти – частна общинска собственост: 
 - общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ /тринадесет/ - 287 /двеста осемдесет и 
седем/,  кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на 
гр. Правец, с  урегулирана площ от 830 /осемстотин и тридесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 
 - общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІV /четиринадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец, с урегулирана площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХV /петнадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец с урегулирана площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 
- общински недвижим, имот – частна общинска собственост, представляващ  
урегулиран поземлен имот УПИ VІ /шест/ - 273 /двеста седемдесет и три/, кв. 
120 /сто и двадесет/, по действуващия регулационен план на гр. Правец, с 
урегулирана площ от 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки. 
2. Приема пазарните оценки на общински недвижими, нежилищни имоти – 
частна общинска собственост, както следва: 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІІІ /тринадесет/ - 287 /двеста осемдесет и 
седем/,  кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на 
гр. Правец, с  урегулирана площ от 830 /осемстотин и тридесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки - 12450,00 /дванадесет хиляди четиристотин и петдесет/ лева 
без ДДС. 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХІV /четиринадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
Правец, с урегулирана площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки – 14400,00 /четиринадесет хиляди и четиристотин/ лева без 
ДДС. 
- общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 
урегулиран поземлен имот УПИ ХV /петнадесет/ - 288 /двеста осемдесет и 
осем/, кв. 121 /сто двадесет и едно/, по действуващия регулационен план на гр. 
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Правец с урегулирана площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки – 11400,00 /единадесет хиляди и четиристотин/ лева без 
ДДС. 
- общински недвижим, имот – частна общинска собственост, представляващ  
урегулиран поземлен имот УПИ VІ /шест/ - 273 /двеста седемдесет и три/, кв. 
120 /сто и двадесет/, по действуващия регулационен план на гр. Правец, с 
урегулирана площ от 1260 /хиляда двеста и шестдесет/ кв,м. с уредени 
регулачни сметки – 18900,00 /осемнадесет хиляди и деветстотин/ лева без 
ДДС. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 
продажба на цитираните  в т. 1 имоти и да сключи договор със спечелилите 
участници. 

159. 1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между ВАЛЕНТИН ПЕТКОВ 
КУКОВСКИ и община Правец чрез продажбата на 417 /четиристотин и 
седемнадесет/ кв.м., представляващи част Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V 
/пети/ – Фурна, в кв. 17 /седемнадесет/, с. Калугерово целият с площ от 655 
/шестстотин петдесет и пет/ кв.м, при съседи: североизток  - сграда с 
прилежащ терен с площ 238 /двеста тридесет и осем/ кв.м., представляващ 
част от УПИ V – Фурна, в кв. 17, с. Калугерово, собственост на Валентин Петков 
Куковски; северозапад –  УПИ ІV  – 74, кв. 17, с. Калугерово; югоизток  -  улица 
от о.т. 60 до о.т. 59, с. Калугерово; югозапад  - край на регулацията, с. 
Калугерово. 
2. Определя пазарна оценка 17,00 /седемнадесет/ лева за квадратен метър на 
общински недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, с  площ 
417 /четиристотин и седемнадесет/ кв.м., представляващи част Урегулиран 
поземлен имот /УПИ/ V /пети/ – Фурна, в кв. 17 /седемнадесет/, с. Калугерово с 
площ от 655 /шестстотин петдесет и пет/ кв.м. в размер на 7089 /седем хиляди 
осемдесет и девет/ лева. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
за продажба на цитирания в т. 1 имот и да сключи договор с купувача. 

ИЗПЪЛНЕНО 

160. 1.Дава съгласие община Правец да придобие възмездно, за сумата от 20000 
/двадесет хиляди/ лева, право на собственост върху недвижим имот, а именно: 
Обособена част от търговска сграда с обща застроена площ от 266,79 /двеста 
шестдесет и шест цяло седемдесет и девет стотни/ кв.м., собственост на ПК 
„Самопомощ” – с. Джурово, находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ 
/втори/ - Комбинат комунални услуги, Селсъвет, Поща, магазин и парк, кв. 13, 
по плана на с. Видраре и представляваща част от първия етаж  част от първия 
етаж със застроена площ 196,41 /сто деветдесети шест цяло и четиридесет и 
една стотни/ кв.м., състояща се от  вход – умивални и тоалетни; зала за 
хранене - ресторант; битов кът; мокър бюфет; склад; топла кухня; умивални – 
2 броя; помещение за отпадъци; помещения за подготовка – 2 броя; коридори 
– 2 броя, заедно с прилежащите тераси и външни стълбища със застроена площ 
70,38 /седемдесет цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м., и следващите се 
идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху 
терена. 
2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия 
за предоставяне собствеността на цитирания имот в т. 1 от това решение в 
полза на община Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 

работи се 

161. 1. Дава съгласие да се предостави за срок до пет години помещения частна 
общинска собственост, находящи се на третия етаж в Административно-
стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД – гр. Правец, представляващо офиси № № 
8 и 9, с обща площ от 48 (четиридесет и осем) кв.м., за осъществяване 
дейността на ДПС при РПУ – Правец. 

ИЗПЪЛНЕНО 

162. 1. Дава съгласие да се допусне процедура по актуализация на одобрената ИЗПЪЛНЕНО 



Схема за газификация на град Правец и процедура по изработване на нова 
Схема за газификация на населените места на територията на Община Правец, 
както и на връзките между тях. 

163. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програмата за развитие на 
селските райони2007-2013г., Приоритетна ос: 3, Мярка 321 ”Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони”, за финансиране на Проектно 
предложение ”Реконструкция и подмяна на водопроводната мрежа на с.Разлив, 
Община Правец”. 

ИЗПЪЛНЕНО 

164. 1.Приема Проект за изменение на ПУП-ПУР и създаване на ПУП с отреждане 
«за техническа инфраструктура и озеленяване» за имот №082065 в местност 
«Славенец», землището на гр.Правец за обект «Туристическа алея Правец* 
голф игрище* езерото”. 
2.Дава съгласие за извършване на отчуждителни процедури във връзка с 
реализирането на проект за обект «Туристическа алея Правец* голф игрище* 
езерото. 

ИЗПЪЛНЕНО  

работи се 

165. 1.Дава съгласие за извършване на отчуждителни процедури за части от имоти 
по Приложения Регистър на имотите засегнати от сервитута на водопроводната 
и канализационната мрежа, във връзка с реализирането на проект за 
подобекти: №2 „Външен довеждащ битов колектор от голф-клуб Правец”,  №7 
„Битова и дъждовна канализация”, №8 „Водопроводи” и №9 „Довеждащ 
водопровод” от обект „Улични мрежи и съоръжения в землището на гр.Правец 
и с.Разлив”. 

 

ИЗПЪЛНЕНО 
работи се 

166. 1.Дава съгласие за извършване на отчуждителни процедури за части от 
имоти по Приложения Регистър на имотите засегнати от уличната 
регулация, във връзка с реализирането на проект за подобект 
„Отклонение от път IV-37006 Мотел „Правец” – център гр.Правец при о.т. 
322-б, от км 0+000 до км 2 + 046” от обект „Улични мрежи и съоръжения 
в землището на гр.Правец и с.Разлив”. 

ИЗПЪЛНЕНО 

работи се 

167. Дневен ред – 19.12.2008 г.  

168. 1.Избира за членове на работната група по решение №151/21.11.2008 г., 
общинските съветници Цветан Петров Марков и Николай Ненчев Ненчев. 
2.Избира за членове на работната група по решение №153/21.11.2008 г., 
общинските съветници Цветан Петров Марков и Емилия Маринова Цайкова. 

ИЗПЪЛНЕНО 

169. 1.Предоставя безвъзмездно за управление на ЦСМП-София област следното 
помещение публична общинска собственост, находящо се на І-я етаж в 
сградата на бивша поликлиника гр.Правец, а именно помещение №5 с обща 
полезна площ от 16,60 кв.м. 
2.Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия 
по предоставяне на помещението по т.1, както и да сключи договор с ЦСМП-
София област. 

ИЗПЪЛНЕНО 

170. 1. Одобрява: 
1.1. Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Правец, фаза 
окончателен проект, в обхват по задание без квартали №№117, 118, 119 и без 
кварталите в мах. “Манастирица”, изработен по: 
1.1.1. Общите правила на ЗУТ; 
1.1.2. По реда на чл.16 от ЗУТ за територии с неурегулирани поземлени 
имоти , както и за територии с неприложена първа регулация. С него се 
определят: 
 обектите на публичната собственост на общината /озеленени площи 
за широко обществено ползване, улици, булеварди и други обекти на 
техничеката и социалната инфраструктура в обхвата на плана/; 
 процентът за редукция на площта на имотите; 
 равностоен урегулиран имот /имоти/ за всеки собственик. 
1.2. Териториално-устройствена схема за определяне на хигиенно 

ИЗПЪЛНЕНО 

работи се 



защитните зони; 
1.3. Приложени план-схеми и таблици с площи. 
2. Приема Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ за стойността на имотите 
преди урегулирането им и на пазарната стойност на урегулираните поземлени 
имоти, образувани с проектоплан на Подробен устройствен план - план за 
регулация на гр.Правец, фаза окончателен проект в обхват на кварталите, 
изработени по реда на чл.16 от ЗУТ. 

171. 1.Обявява за частна общинска собственост поземлени имоти №000959 и 
№00979 в землището на гр. Правец и поземлен имот №072040 в землището на 
с. Разлив, представляващи полски пътища, които са престанали да имат 
предназначението на публична общинска собственост, тъй като обслужват 
единствено имоти на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ”ЕООД гр.София. 
2.Приема пазарните оценки на общински недвижими имоти частна общинска 
собственост, както следва: 
2.1.За ПИ №000959 в землище на Правец с площ 2613 кв.м. в размер на 11 
758,50 лв. 
2.2.За ПИ №000979 в землище на Правец с площ 1296 кв.м. в размер на 5 
832,00 лв. 
2.3.За ПИ №072040 в землище на Разлив с площ 1438 кв.м в размер на 6 471,00 
лв. 
3.Дава съгласие след одобряване на проекта за изменение на Подробен 
устройствен план-план за регулация и застрояване, да се прекрати 
съсобствеността между “ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД гр. София и община Правец 
чрез продажба на имотите описани в т.1 от това решение, представляващи 
частна общинска собственост, на “ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД гр. София 
4.Възлага на кмета на община Правец да сключи предварителни договори за 
продажба на имотите по т.1 от това решение със “ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД гр. 
София, като окончателните бъдат подписани след влизане в сила на ПУП – 
План за регулация и застрояване. 
5.Дава съгласие кмета на община Правец с мотивирано предписание да допусне 
изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-За туристически комплекс спорт и атракции кв.171 гр. Правец 
с предложение за включване в границите му на поземлени имоти №063012, 
№063017, №000959, №000979 от землището на гр. Правец и поземлени имоти 
№072041 и №072040 от землището на с. Разлив. 

ИЗПЪЛНЕНО 

172. 1.Приема Стратегия на Община Правец за управлението и разпореждането с с 
общинска собственост за периода 2008 – 2010 г. 

ИЗПЪЛНЕНО 

173. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програмата за развитие на 
селските райони2007-2013г., Приоритетна ос 3 „Качество на живот и 
разнообразяване на възможностите за заетост”, Мярка 322 “Обновяване и 
развитие на населените места”, за финансиране на Проектно предложение 
”Улични мрежи и съоръжения в землищата на гр.Правец и с.Разлив, Община 
Правец”, с подобекти: 

- Пътна част и организация на движението; 
- Водоснабдяване; 
- Ел.мрежи и съоръжения; 
- Улично осветление; 
- Мост над езерото. 

2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение ”Улични мрежи и 
съоръжения в землищата на гр.Правец и с.Разлив, Община Правец” отговарят 
на приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2007-2013г. 

НЕ ИЗПЪЛНЕНО 
– предстои 

допълнение 

174. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програмата за развитие на 
селските райони2007-2013г., Приоритетна ос: 3, Мярка 321 ”Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони”, за финансиране на Проектно 
предложение ”Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на 
територията на Община Правец, с подобекти: 

ИЗПЪЛНЕНО 



- общински път SFO3482: / I - 3, Правец - Ботевград / Разлив - мах. Куевска; 
- общински път SFO3485: / I - 3, Правец -  Разлив / - мах. Чорбанска - мах. 
Боновска - мах. Миленска; 
- общински път SFO3498: / I - 3 / Осиковица - мах. Ямата; 
- общински път SFO3498: / I - 3 / Осиковица - мах. Ямата - (отклонение за 
Манастира); 
- общински път SFO2473: / SFO1471, Видраре  - Джурово / - Равнище - 
Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /”; 
- общински път SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово - / I - 3 
/ - (от с.Калугерово до Манаселски мост); 
- общински път SFO1471: / III - 308 / - Калугерово - Видраре- Джурово - / I - 3 
/ - (от Манаселски мост до с.Джурово); 
- общински път SFO2474: / SFO1471, Калугерово - Видраре / - Манаселска 
река - мах. Върбаците”. 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение ”Реконструкция и 
рехабилитация на общински пътища на територията на Община Правец” 
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2007-
2013г. 

175. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за „Развитие на 
селските райони” 2007-2013г, Мярка 321 ”Основни услуги на населението и 
икономиката в селските райони” , за финансиране на Проектно предложение 
„Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа на село Джурово, Община 
Правец 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение” Реконструкция и 
подмяна на водопроводна мрежа на село Джурово”  отговарят на приоритетите 
на Общинския план за развитие за периода 2007-2013г. 

ИЗПЪЛНЕНО 

176. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за „Развитие на 
селските райони” 2007-2013г, Мярка 313 ”Насърчаване на туристическите 
дейности”, за финансиране на Проектно предложение ”Насърчаване на 
туристическите дейности в Община Правец чрез възстановяване на 
средновековна църква в село Осиковица и екопътека към нея”. 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение”Насърчаване на 
туристическите дейности в Община Правец чрез възстановяване на 
средновековна църква в село Осиковица и екопътека към нея”  отговарят на 
приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2007-2013г. 

ИЗПЪЛНЕНО 

177. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за „Развитие на 
селските райони” 2007-2013г, Мярка 321 ”Основни услуги на населението и 
икономиката в селските райони” , за финансиране на Проектно предложение 
„Изграждане на туристически център за отдих в околностите на 
манастир”Св.Теодор.Тирон”, Община Правец 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение” Изграждане на 
туристически център за отдих в околностите на манастир”Св.Теодор.Тирон”  
отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие за периода 2007-
2013г. 

ИЗПЪЛНЕНО 

178. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за „Развитие на 
селските райони” 2007-2013г, Мярка 313 ”Насърчаване на туристическите 
дейности”, за финансиране на Проектно предложение ”Експониране и 
социализиране на крепостта Боровец в Община Правец с цел превръщането й в 
атрактивна туристическа дестинация” 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение ”Експониране и 
социализиране на крепостта Боровец в Община Правец с цел превръщането й в 
атрактивна туристическа дестинация”  отговарят на приоритетите на 
Общинския план за развитие за периода 2007-2013г. 

ИЗПЪЛНЕНО 

179. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства с проектно предложение по ИЗПЪЛНЕНО 



Оперативна програма ”Административен капацитет” 2007-2013, приоритетна ос 
ІІІ. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното 
управление”, Подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите 
и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, по Схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/08/3.1-02. 
2. Дава право на кмета на Община Правец да сключи споразумение за 
сътрудничество с община Етрополе за изготвяне на проект по посочения 
Подприоритет 3.1. на ОП  „Административен капацитет”. 

180. 1.Утвърждава Културния календар на Община Правец за 2009 г.(Приложение). 
2.Утвърждава Спортно-туристически календар на Община Правец за 2009 
г.(Приложение). 

ИЗПЪЛНЕНО 

181. 1. Възлага на кмета на Община Правец да представлява Общината на 
Извънредното общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими 
имоти - Правец” АД, което ще се проведе на 13.01.2009 година от 11.00 часа, 
на адреса на седалището на дружеството в град Правец, бул.”3-ти март” №16 и 
да гласува с всички притежавани акции по въпросите от дневния ред. 
2. Овластява представителя на Община Правец да гласува по въпросите от 
дневния ред на предстоящото ИОСА, както следва: 
2.1. По точка първа от дневния ред на ИОСА: „Увеличаване на капитала на 
Университетски недвижими имоти - Правец” АД: 
Да гласува „ЗА” предложението за увеличаване на капитала на Университетски 
недвижими имоти – Правец” АД по реда на чл.192 от ТЗ във вр. с чл.193 от ТЗ 
от 2 944 652лв.  (два милиона деветстотин четиридесет и четири хиляди 
шестстотин петдесет и два лева) на 3 886 587лв. (три милиона осемстотин 
осемдесет и шест хиляди петстотин осемдесет и седем лева), чрез издаване на 
941 935 (деветстотин четиридесет и една хиляди деветстотин тридесет и пет) 
броя нови обикновени, поименни, акции с право на глас, с номинална стойност 
1 лев и емисионната стойност 1 лев за всяка една акция. Увеличението на 
капитала се извършва при запазване процентното съотношение на 
притежаваните акции  от акционерите в капитала на “Университетски 
недвижими имоти -Правец”АД. Акциите се предлагат за записване само на 
акционери на дружеството при условия и ред както следва: 
ОБЩИНА ПРАВЕЦ участва в увеличението на капитала с непарична вноска 
представляваща правото на собственост върху следния недвижим имот: Дворно 
място с площ от 980 кв.м. находящо се в гр.Правец София област и 
представляващо Парцел XVII (им.613) в кв.24 по плана на гр.Правец при 
граници: на изток – улица /градинка/, на запад – имот 612, на север – улица 
ина юг – имот 614, ведно с изградената в него Административно – стопанска 
сграда представляващ триетажна сграда с РЗП – 620 кв.м. и мазе – 52 кв.м. на 
стойност 292 000 (двеста деветдесет и две хиляди) лева съгласно Заключение 
на назначените по реда на чл.72 ал.2 от ТЗ вещи лица и записва 292 000 
(двеста деветдесет и две хиляди) броя акции от новата емисия, с номинална 
стойност един лев всяка. 
“ТЕРА ТУР СЕРВИЗ”ЕООД участва в увеличението на капитала с непарична 
вноска и парична вноска както следва: 
а) Непарична вноска в размер на  556 452лева (петстотин петдесет и шест 
хиляди четиристотин петдесет и два)лева, представляваща част от вземане от 
„УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕЦ”, оценена със Заключение 
на назначените по реда на чл.72 ал.2 от ТЗ вещи лица, срещу която записва 
556 452 броя акции от новата емисия с номинална стойност един лев всяка. 
б) Парична вноска в размер на 93 483лв. (деветдесет и три хиляди 
четиристотин осемдесет и три лева), срещу която записва 93 483лв. 
(деветдесет и три хиляди четиристотин осемдесет и три) броя акции от новата 
емисия, с номинална стойност един лев всяка. 
Общият размер на записваните от „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ”ЕООД  акции е 
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649 935(шестстотин четиридесет и девет хиляди деветстотин тридесет и пет) 
броя акции от новата емисия с номинална стойност един лев всяка. 
2.2. По точка втора от дневния ред на ИОСА - „Промени в устава на 
дружеството” 
Да гласува „ЗА” приемане на нова редакция на Устава на дружеството в 
съответствие с горните решения. 
3. Възлага на кмета на община Правец да извърши всички необходими правни и 
фактически действия, необходими за вписване в Търговския регистър на 
увеличението на капитала съобразно гореопределените параметри. 
4. Възлага на кмета на община Правец да даде изискуемото съгласно чл.73 от 
Търговския закон нотариално заверено съгласие за непаричната вноска на 
общината. 

182. 1.Дава съгласие за използването на временен безлихвен заем по бюджета на 
Община Правец за 2008 г. от набирателна сметка на Община Правец в размер 
на 120 000 лв. при спазване на реда и условията на Закона за общинския дълг. 
2.Временният безлихвен заем да бъде възстановен до 30.06.2009 г. 
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