
 ОТЧЕТ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПРАВЕЦ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 2009 г. 
 
 

№   ХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Дневен ред – 29.01.2009 г.  

2. 1.Приема за сведение отчетите за дейността на Клуб на 
пенсионера”Златна есен”, Основна организация на инвалидите и Дневен 
център за възрастни хора с увреждания, гр.Правец. 

 

3. 1. Да бъдат отдадени под наем чрез търг с тайно наддаване следните 
обекти – частна общинска собственост: 
1.1. ОФИС или АДМИНИСТРАТИВНО ПОМЕЩЕНИЕ – обособена част от 
Административно-стопанска сграда със застроена площ от 34,94 /тридесет 
и четири цяло и деветдесет и четири стотни/ кв.м., находяща се в 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII /двадесет и втори/ – Битов 
комбинат, кв.17 /седемнадесет/, по плана на гр. Правец, представляваща 
А/2 – офис 50 /петдесет/, II /втори/ етаж в Административно-стопанската 
сграда на “СКДУ” ЕООД, гр. Правец, пл. “Тодор Живков” № 3 и определя 
начална месечна тръжна наемна цена от 139,76 /сто тридесет и девет и 
0,76 / лева без ДДС. 
1.2. ОФИС или АДМИНИСТРАТИВНО ПОМЕЩЕНИЕ – обособена част от 
Административно-стопанска сграда със застроена площ от 48.91 
/четиридесет и осем цяло и деветдесет и една стотни/ кв.м., находяща се 
в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII /двадесет и втори/ – Битов 
комбинат, кв.17 /седемнадесет/, по плана на гр. Правец, представляваща 
А/2 – офис 58 /петдесет и осем/, II /втори/ етаж в Административно-
стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД, гр. Правец, пл. “Тодор Живков” № 3 
и определя начална месечна тръжна наемна цена от 195,64 /сто 
деветдесет и пет и 0.64 / лева без ДДС. 
1.3. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ или АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ с площ от 
15 /петнадесет/ кв.м., намиращ се в гр. Правец, ул. ”Възраждане” № 4 и 
определя начална месечна тръжна наемна цена от 50 /петдесет / лева без 
ДДС. 
1.4. Променя предназначението на обект АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ /Фризьорски 
салон/, с площ от 15 /петнадесет/ кв.м., намиращ се в гр. Правец, ул. 
”Възраждане” № 4 в ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ или АТЕЛИЕ ЗА 
УСЛУГИ и определя начална месечна тръжна наемна цена от 50 /петдесет 
/ лева 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. 

 
 
Сключен 
договор 
 
 
 
 
 
 
 
Сключен 
договор 
 
 
 
 
 
 
 
Не са се явили 
кандидати                                   
 
 
Не са се явили 
кандидати                                   

4. 1. Изменя и допълва на решение № 131 от 12.09.2008 година на 
Общинския съвет на община Правец, както следва: 

 



В „т. 4. Изважда от капитала на „СКДУ” ЕООД следните недвижими 
имоти:”  се създава нова подточка със следния текст: 

„ и) 2195,67/2920 /две хиляди сто деветдесет и пет цяло и шестдесет и 
седем стотни към две хиляди деветстотин и двадесет/  идеални части от 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІІ /двадесет и втори/ - Битов 
комбинат, кв. 17 /седемнадесет/, по плана на гр. Правец, целият с 
урегулирана площ от 2920 /две хиляди деветстотин и двадесет/ кв.м”. 

5. 
1. Одобрява общата численост и структурата на Общинската 
администрация на Община Правец, в сила от 01.03.2009 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      - 14,5 

1. Дирекция “Специализирана администрация”   - 14,5 

Директор на дирекция “Специализирана администрация”          -   1 

1.1.Отдел “Регионално развитие, инвестиционна политика и 
евроинтеграция”  -   8 
      Сектор “Програми и проекти на Европейския съюз” -   3 
      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:   - 33,5 
ОБЩО (І+ІІ):- 46,5 

 
Численост, дофинансирана от общинския бюджет:1.В КМЕТСТВАТА - 3 

 
изпълнено 

6. І. Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане 
на чистотата за Община Правец през 2009 година (Приложение). 

ІІ. Определя размера на следните такси за 2009 година: 

изпълнено 



1. ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В 
РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на населените места. 
Такси върху данъчната оценка: 

1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 
1.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 0.5 ‰; 
1.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
2. ЗА ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В 

РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на населените места. 
Такси върху данъчната оценка: 

2.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 3 ‰; 
2.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 0.5 ‰; 
2.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
3. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ 

ГРАНИЦИ на населените места. 
Такса върху данъчната оценка: 

3.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
4. ЗА ЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА 

ГРАЖДАНИ, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на населените места, 
за които не е организирано обслужване. 
Такса върху данъчната оценка: 

4.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
5. ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, В 
РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на населените места. 
Такси върху данъчната оценка: 

5.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 
5.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 0.5 ‰; 
5.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
6. ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.16б, 
ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Правец за определянето на местните 
такси и цените на услугите на територията на община Правец, ЗА 
ПОЛЗВАНЕ НА БРОЙ И ВИДОВЕ СЪДОВЕ - в годишен размер на база 
договорените брой и видове съдове, както следва: 

6.1. такса за обработка на контейнер тип “Бобър” – общо 324 лв. 
в това число: 

6.1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 216 лв. 
6.1.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 108 лв. 
6.2. такса за обработка на кофа за смет – общо 108 лв. 

в това число: 
6.2.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 72 лв. 
6.2.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 36 лв. 
6.3. такса за чистота на териториите за обществено ползване 

– 3 ‰ върху отчетната стойност на активите; 
7. ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
чл.16б, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Правец за определянето на 
местните такси и цените на услугите на територията на община 
Правец. 
Такси върху отчетната стойност на активите: 



7.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 8 ‰; 
7.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 1 ‰; 
7.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 3 ‰; 
8. ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИОННИТЕ 
ГРАНИЦИ на населените места, за които не е организирано 
обслужване. 
Такса върху отчетната стойност на активите: 

8.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 3 ‰; 
9. ЗА ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКИ 

ИМОТИ, ТЕРЕНИ, СЕРГИИ, МАСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ, за  които не е 
определена данъчна оценка на имота, да се събира от наемателите 
допълнително към наема такса за битови отпадъци – 50 ‰ от 
определения наем и се внася в прихода на местния бюджет по 
параграфа на такса за битови отпадъци. 

 

7. 1. Приема Отчет за дейността на Общинската комисия за борба с 
противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни за 2008 г. 

 

8. 1. В Наредба № 1 за обществения ред на територията на община 
Правец, се правят следните изменения:  

а) Към чл.59 се добавя ал.3: 
(3) “При блокиране със скоба на неправилно паркирано моторно 

превозно средство, контролните органи и другите автосъставители по 
ал.1, съвместно с представител на РУ на МВР – Правец  могат да налагат 
на място наказания – глоба в размер на 20 /двадесет/ лева срещу 
квитанция /фиш/, съгласно разпоредбата на чл.39, ал.1 от ЗАНН. Ако 
нарушителят оспори нарушениета или откаже да заплати глобата, за 
нарушението се съставя акт по реда на ал.1. 

2. В Наредба № 2 за реда за провеждане на търговска дейност на 
територията нв Община Правец се правят следните изменения: 

а) В чл.17, ал.1  точка 3 се заличава. 
3. В Наредба № 4 за определяне на местните данъци и такси се правят 

следните изменения: 
а) В чл.6 “1680” да се чете “2520”. 
б)  §1 придобива следното съдържание:  “ Размерът  на 

местните данъци се определя по чл.44, ал.1 и 2  от ЗМДТ се определя в  
срок до 31 януари на текущата година. В случай, че в този срок не са 
определени нови размери се прилагат минималните размери на данъците, 
определени в чл.22, 36 и чл.47, ал.1 и 2 от ЗМДТ, а за патентният данък – 
размерите, които са били в сила предходната година.  

в)   §2 придобива следното съдържание: “До определяне 
размера по §1 данъкът при придобиване на имущества  по чл.44, ал.1 и 2  
и данъка върху наследствата се определят въз основа на минималните 
размери за съответните данъци, предвидени в ЗМДТ.”. 

г)  §3(1) придобива следното съдържание: “ За текущата година 
първата и втората вноска от данъка върху недвижимите имоти, съответно 
първата вноска от данъка върху превозните средства, се внасят в срок от 
01 март до 30 април”.  

д)  В §4 придобива следното съдържание: “ За текущата година 
лицата, които се облагат с патентен данък подават декларация по чл.61н, 

изпълнено 



ал.1 от ЗМДТ до 31 януари на текущата година”. Лицата които в горния 
срок са подали патентна декларация и в същия срок са платили пълния 
размер на данъка ползват отстъпка от 5 на сто.” 

е)  В §5 “2008 г.”  да се чете “текущата година” .  .ал.2 от същия 
параграф се  заличава. 

 4.В Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди и за настаняване под наем в общински жилища, собственост на 
Община Правец се правят следните именения: 

а)  В т.1 към чл.38  изразът  “на правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ” 
да се чате “на правоимащи по ЗУПГМЖСВ”.  

б) Отменя т.3, на ал.1 към  чл.41. 
в) В чл.42 изразът “ по ЗУЖВГМЖСВ” да се чете “по ЗУПГМЖСВ”. 
г) В ал.2 към чл.48 изразът “ по Закона за уреждане жилищните 

въпроси на граждани с с многогодишни жилищно-спестовни влогове” да 
се чете “по Закона за уреждане правата граждани с с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове”. 

5. 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  такса за издаване на разрешението, в размери, както 
следва: 

1. за град Правец  - 150 лв.;  
2.  за селата  -   70 лв.; 
 (2) Лицето не може да започне дейност преди издаване на 

разрешението, което се издава от кмета на общината, при условия и ред, 
определен в Правилника за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите 
изделия.  

(3) Крайпътните търговски обекти и заведения за хранене и 
развлечения заплащат такса за издаване на разрешение  в размер, равен 
на този за обектите в гр.Правец. 

9. 1.Дава съгласие за безвъзмездно придобиване на собствеността върху 
съоръженията за външно изкуствено осветление (УО) на улици, площади, 
паркове, градини и други недвижими имоти – публична общинска 
собственост, находящи се на територията на Община Правец и 
включените в активите на „ЧЕЗ Разпределение България”АД, като 
приемането стане с приемо-прдавателен протокол. 

2.Възлага на кмета на Община Правец да сключи договор с „ЧЕЗ 
Разпределение България”АД за прехвърляне на собствеността върху 
съоръженията по т.1 на Община Правец. 

изпълнено 

10. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: 
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 
е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, Процедура за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: “Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” с Референтен номер: 

изпълнено 



BG161PO005/08/1.12/01/07, за финансиране на Проектно предложение 
”Реконструкция и развитие на инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в гр.Правец”, със следните компоненти: 

2. Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение 
”Реконструкция и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в гр.Правец” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
Община Правец за периода 2007-2013г. (приет с Решение 
№81/09.12.2005г. на Общинския съвет) и Програмата за управление на 
Община Правец през периода 2008–2011 г. (приета с Решение 
№57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 

3. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за отпускане на 
безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда при МОСВ в размер, достатъчен за 
финансиране на разходите по подготовката на Проектно предложение 
”Реконструкция и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в гр.Правец” преди средствата да бъдат възстановени от Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

4. Дава съгласие  община Правец да кандидатства за получаване на 
кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на 
първоначалните допустими разходи по реализацията на Проектно 
предложение „Реконструкция и развитие на инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води в гр. Правец”, ако проектът бъде финансиран по ОП 
“Околна среда 2007-2013 г.”. 

5. В Бюджета на Община Правец за 2009 г. да бъдат разчетени 
средства за финансиране на подготовката и първоначалните допустими 
разходи по реализацията на проектни предложения, с които общината 
кандидатства за финансиране по Програмите на Европейския съюз. 

11. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Проект ”Красива 
България” на МТСП, Мярка 02-02 ”Спешно подпомагане на Социални 
домове”, за финансиране на Проектни предложения: 

 „Довършване на „Защитено жилище” към ДДМУИ „Свети 
Панталеймон” село Видраре” на стойност 185 000 лв.  

 “Ремонт на покрива и цокъла на ДДМУИ „Свети Панталеймон” 
село Видраре” на стойност 130 000 лв. 

2.Дава съгласие Община Правец да съфинансира с 20% от стойността 
реализацията на проектите по т.1 от това решение. 

изпълнено 

12. 1. Създава комисия по чл.25(2), т.3 от Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси в състав: 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Бончев Николов 
 и 
 ЧЛЕНОВЕ:  Николай Тодоров Николов 
    Иван Станев Йотов 

изпълнено 

13. 1.Приема План за работата на Общинския съвет на Община Правец за 
първото полугодие на 2009 г. (Приложение). 

 

14. Дневен ред – 19.02.2009 г.  

15. 1.След приемане на бюджета на Община Правец за 2009 г., да бъде 
отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на Община Правец 
на лицата в размер на: 

- на Мария Николова Иванова от с.Видраре  – 100 лв.; 
- на Захарина Стоева Георгиева от гр.Правец  – 100 лв.; 

изпълнено 



- на Койна Маркова Петкова от с.Разлив   – 300 лв.; 
- на Веселина Димитрова Василева от гр.Правец  – 500 лв.; 
- на Мария Василева Фердинандова от гр.Правец  – 500 лв. 

16. 1.Определя на временно изпълняващия длъжността управител на 
„Строителство, комунална дейност и услуги”ЕООД, гр.Правец – Цоло 
Иванов Пантелеев, ЕГН 5705047242-месечно възнаграждение в размер на 
350% от средната работна заплата в дружеството. 

изпълнено 

17. 1. Изменя и допълва на Наредба №19 за управление на общинските 
пътища на Общинския съвет на Община Правец като: в ГЛАВА ТРЕТА се 
съдава нов Раздел VІ озаглавен „Ограничения на движението на 
превозните средства” със следните текстове: 

Чл.37а. (нов) (1) Движението на пътните превозни средства с маса с 
товар по-голяма от 4,5 тона, които извършват превоз на дървесина, 
строителни материали, кариерни материали и отпадъци (без битови) се 
извършва след издаване на разрешително от Кмета на общината. 

(2) Разрешението се издава след внасяне на определен депозит и 
заплащане на такса за издаване на разрешителното в Община Правец. 
Депозита се определя от постоянно действаща комисия, назначена със 
Заповед на Кмета на Общината, съобразно необходимите възстановителни 
работи, в случай, че вследствие на превоза се наруши пътната настилка. 
Депозита се възстановява в едноседмичен срок от извършване на 
превоза, ако не е констатирано увреждане на пътната настилка и се 
задържа, ако е констатирано такова. 

(3) В разрешителното могат да се поставят  и допълнителни условия. 
(4) Разрешителното по ал.2 се издава за еднократен превоз и за 

определен срок за извършване на превоза. 
(5) Разрешителното по ал.2 може да се издава за многократни 

превози, по един  и същи маршрут. Ако периода за който се извършват 
съответните превозни дейности по ал.1 е по-голям от 1 месец, 
минималния размер на депозита, който заявителя следва да внесе е не 
по-малък от 10 000 лв. 

(6) Собствениците, или лицата които извършват превоза, или 
възложителите на превоза са длъжни да подават в общината заявление за 
издаване на необходимото разрешително. 

(7) Когато превозът не може да бъде извършен в посочения в 
разрешителното срок, срока на разрешителното може да бъде удължен 
със становище на Главен експерт „Строителство и инвестиционен 
контрол” на Община Правец. 

Чл.37б (нов) Представяне на разрешително по чл.37а, ал.1 е 
задължително условие за издаване на позволително за транспортиране на 
дървесина по Закона за горите и ЗСПЗЗ и за издаване на разрешение за 
строеж по смисъла на глава осма, раздел ІІІ от Закона за устройство на 
територията. 

Чл.37в (нов) Ограниченията, посочени в чл.37а не се отнасят за 
товарни и специализирани автомобили на аварийните служби за 
отстраняване на аварии и автомобили със специално предназначение и 
режим на движение. 

изпълнено 

18. 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 10.03.2009 година 

изпълнено 



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 „Промени в Устава на 
дружеството” 

Да гласува „ЗА” предложението за промяна на устава на 
„Университетски недвижими имоти – Правец” АД за приемане на нова 
редакция на на чл.37 от Устава, какато следва: 

„ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ДИРЕКТОР 

 Чл.37(1) Измежду членовете на Съвета на Директорите Общото 
събрание на акционерите избира Председател. 

(2) Председателят на Съвета на Директорите ръководи работата на 
Съвета като свиква заседанията му.  

(3) Измежду членовете си Съвета на директорите избира Изпълнителен 
директор. 

(4) Председателят на СД и Изпълнителният директор организират 
изпълнението на решенията на Съвета на Директорите. 

(5) Председателят на Съвета на Директорите и Изпълнителният 
директор заедно и  поотделно представляват дружеството пред трети 
лица.” 

2.2. По точка втора от дневния ред „Промени в състава на Съвета на 
директорите на дружеството” 

Да гласува „ЗА” предложението за промяна в състава на Съвета на 
директорите на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД, както 
следва: 

1. Освобождава Маруца Стефанова Йончева с ЕГН 6503247251 като 
член на Съвета на директорите на „Университетски недвижими имоти – 
Правец”АД; 

2. Избира Лъчезар Николаев Тодоров с ЕГН 6504096669 за член на 
Съвета на директорите.  

19. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени 
места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в 
градски агломерационни ареали”, Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: “Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 
до 10 000 е.ж.” с Референтен номер: BG161PO005/08/1.12/01/07, за 
финансиране на Проектно предложение ”Реконструкция и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с.Осиковица и 
с.Джурово, община Правец”. 

2. Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение 
”Реконструкция и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в с.Осиковица и с.Джурово, община Правец” отговарят на 
приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за периода 2007-
2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на Общинския съвет) и 
Програмата за управление на Община Правец през периода 2008–2011 г. 

изпълнено 



(приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 
3. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за отпускане на 

безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по 
опазване на околната среда при МОСВ в размер, достатъчен за 
финансиране на разходите по подготовката на Проектно предложение 
”Реконструкция и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води в с.Осиковица и с.Джурово, община Правец” преди средствата да 
бъдат възстановени от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 

4. Дава съгласие  община Правец да кандидатства за получаване на 
кредит от банка или друга финансова институция за финансиране на 
първоначалните допустими разходи по реализацията на Проектно 
предложение „Реконструкция и развитие на инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води в с.Осиковица и с.Джурово, община Правец”, ако 
проектът бъде финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013 г.”. 

5. Определя Поземлени имоти: 
 №042065 в землището на с.Осиковица, Община Правец, 
целият с площ от 1.499 дка, с начин на трайно ползване – 
Нива, временно стопанисван от Община Правец 

и 
№042066 в землището на с.Осиковица, Община Правец, 

целият с площ от 3.200 дка, с начин на трайно ползване – 
Нива, временно стопанисван от Община Правец, 
за изграждане на обект на техническата инфраструктура – 

Пречиствателна станция за отпадъчни води (част от Проектно 
предложение „Реконструкция и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води в с.Осиковица и с.Джурово, 
община Правец”). 

6. Конкретният имот за изграждане на обекта по т.5 да бъде определен с 
решение на Общинския експертен съвет по устройство на територията. 

20. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони 2007-2013г”, Мярка 322 ”Обновяване и 
развитие на населените места”, за финансиране на Проектно 
предложение „Рехабилитация на обществени зелени площи паркове, 
градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т.ч доставка на 
съоръжения в гр.Правец”. 
2. Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение 
”Рехабилитация на обществени зелени площи паркове, детски площадки и 
съоръженията към тях, в т.ч доставка на съоръжения в гр. Правец” 
отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за 
периода 2007-2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на Общинския 
съвет) и Програмата за управление на Община Правец през периода    
2008–2011 г. (приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 

Не е 
кандидатствано 

21. 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” с проектно предложение 
Реконструкция на водопроводната мрежа на село Видраре, Община 
Правец. 
2. Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение Реконструкция 
на водопроводната мрежа на село Видраре, Община Правец  отговарят на 
приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за периода 2007-

изпълнено 
 



2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на Общинския съвет) и 
Програмата за управление на Община Правец през периода 2008–2011 г. 
(приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 

22. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони” 2007-2013г, Мярка 322 ”Обновяване и 
развитие на населените места, за финансиране на следните Проектни 
предложения: 

1.1. „Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Опълченска”, 
ул.”Димитър Грънчаров и вътрешноквартални улици на квартал 
„Север”, гр.Правец, Община Правец”. 

1.2. „Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Цвятко Вълков”, ул.”Ген. 
Раух”, ул.Работническа”, улици в кв.131 и кв.132, гр.Правец, 
Община Правец”. 

1.3. „Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Васил Левски”, 
гр.Правец, Община Правец”. 

2. Удостоверява, че дейностите по Проектните предложения 
Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Опълченска”, ул.”Димитър 
Грънчаров и вътрешноквартални улици на квартал „Север”, гр.Правец, 
Община Правец, Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Цвятко Вълков”, 
ул.”Ген. Раух”, ул.Работническа”, улици в кв.131 и кв.132, гр.Правец, 
Община Правец и Рехабилитация и основен ремонт на ул.”Васил Левски”, 
гр.Правец, Община Правец отговарят на приоритетите на Плана за 
развитие на Община Правец за периода 2007-2013г. (приет с Решение 
№81/09.12.2005г. на Общинския съвет) и Програмата за управление на 
Община Правец през периода  2008–2011 г. (приета с Решение 
№57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 

 
 
 
 
Изпълнено 
 
 
Изпълнено 
 
 
Не изпълнено 

23. 1. Изменя и допълва свое решение №163/21.11.2008 г., което придобива 
следния вид: 
„ 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програмата за 

развитие на селските райони 2007-2013г., Приоритетна ос 3, Мярка 321 
”Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, за 
финансиране на Проектно предложение Реконструкция на 
водопроводната мрежа на с.Разлив, Община Правец. 

   2. Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение 
Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Разлив, Община Правец, 
отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за 
периода 2007 – 2013 г. (приет с Решение №81/09.12.2005 г. на Общинския 
съвет) и Програмата за управление на Община Правец през периода 2008 
– 2011 г. (приета с Решение №57/28.03.2008 г. на Общинския съвет.). " 

изпълнено 
 
 

24. 1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА ПРАВЕЦ ДА КАНДИДАТСТВА ПО ПРОГРАМА ЗА „РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013Г”, МЯРКА 322 ”ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „РЕКОНСТРУКЦИЯ И 

ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧНА МРЕЖА, ТРОТОАРИ И УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА 

ГР.ПРАВЕЦ И СЕЛО РАЗЛИВ” СЪС СЛЕДНИТЕ ПОДОБЕКТИ: 
1.1  ПОДОБЕКТ 1-ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЪТ IV-37006 МОТЕЛ”ПРАВЕЦ”- ЦЕНТЪР 

ГР.ПРАВЕЦ ПРИ О.Т.322-Б, ОТ КМ 0+000 ДО КМ 2+046 
1.2 ПОДОБЕКТ 5-ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЪТ IV-37006 МОТЕЛ”ПРАВЕЦ”-ЦЕНТЪР 

ГР.ПРАВЕЦ ПРИ О.Т.1032, ОТ КМ 0+000 ДО КМ 1+684.25 
1.3 ПОДОБЕКТ 6-ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЪТ IV-37006 МОТЕЛ”ПРАВЕЦ”-ЦЕНТЪР 

ГР.ПРАВЕЦ, УЛИЦА О.Т.1034А –О.Т 1036  КМ 0+000 ДО КМ 0+412,03 

изпълнено 



2. Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение 
”Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари и улично 
осветление в землищата на гр.Правец и село Разлив”  с подобекти от т.1 
отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за 
периода 2007-2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на Общинския 
съвет) и Програмата за управление на Община Правец през периода 
2008–2011 г. (приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 

25. 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” с проектно предложение 
Реконструкция  на водопроводната мрежа на село Равнище, Община 
Правец. 

2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение Реконструкция  
на водопроводната мрежа на село Равнище, Община Правец,  отговарят 
на приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за периода 
2007-2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на Общинския съвет) и 
Програмата за управление на Община Правец през периода 2008–2011 г. 
(приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 

изпълнено 

26. 1. Допълва свое решение №178/19.12.2008 г., като добавя нова т.3 със 
следното съдържание: 

«3. Определя 3.000 дка от Поземлен имот №000055 в землището на 
с.Разлив, община Правец, целия с площ от 22,971 дка с начин на 
трайно ползване – Пасище, мера и вид собственост – временно 
стопанисван от Община Правец за изграждане на обекти на 
техническата инфраструктура – Обслужващ път и паркинг до 
Крепостта Боровец, община Правец, съгласно скица-проект.” 

изпълнено 

27. 1. Утвърждава окончателния годишен план и отчет на бюджета на 
Община Правец за 2008 г. (съгласно Приложение №1), както следва: 
ОБЩО ПРИХОДИ:    - 12 844 898 лв. 
ОБЩО РАЗХОДИ:    - 12 497 707 лв. 
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК:              -      347 191 лв. 
2. Утвърждава окончателния годишен план  и отчет за финансиране на 

капиталовите разходи през 2008 г. (съгласно Приложение №2). 

изпълнено 

28. 1. Възлага на кмета на Община Правец да организира обществено 
обсъждане на проекта за изменение на герба на Община Правец. 
2.След проведеното обществено обсъждане да предложи одобрения от 
населението на общината герб за приемане от Общинския съвет. 

изпълнено 

29. 1.Удостоява ст.н.с. д-р Пламен Иванов Вачков, Председател на 
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения към 
Министерския съвет, дългогодишен Генерален директор на 
«Микропроцесорни системи», гр.Правец – със званието «Почетен 
гражданин на Община Правец» – за изключителен принос за 
изграждането на съвременния облик на Община Правец, за развитието на 
информационните и комуникационни технологии и съобщения в 
Република България, за цялостната му дейност като ръководител и 
общественик. 

изпълнено 

30. 1. Гражданите от Община Правец да не се уведомяват с индивидуални 
писма за дължимите данъци и такси за 2009 г., а това да стане чрез 
средствата за масово осведомяване. 

изпълнено 
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32. 1.Да се изплатят след олихвяване паричните обезщетения на н-ци на 
Мария Цолова Георгиева – собственици на земеделски земи в 
мах.”Балинска”, с.Осиковица – поземлен имот №4, посочени в молба 
вх.инд.№94-00-110/21.01.2009 г. в размер на: 

- 13,80 лв. от ползвател по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ –Валентин Христов 
Христов; 

-  8,00 лв. от ползвател по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ – Христо Григоров 
Христов; 

Приложение: Становище и таблица за обезщетенията. 

 

33. 1. Към чл.49 от Наредба №4 за определяне размера на местните данъци 
се добавя нова ал.6: 
(6)”Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните 
дейности по т.3 и т.31 от приложение №4, дължат данък само за 
деъността по т.3 от приложение №4.” 
2. Досегашната ал.6 става ал.7. 

изпълнено 

34. 1. Приема предложеното зониране на гр. Правец, както следва: 
І.ПЪРВА ЗОНА : 
Обхваща кварталите:10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28,  
30, 31, 32, 80, 115, 131, 132, 133  – при граници – ул.”Опълченска”, 
ул.”В.Левски”, ул.”Иван Пеев Маруша” и ул. „Хр.Ботев”. 
ІІ.ВТОРА ЗОНА: 
Обхваща кварталите: 117, 118, 119, 120, 121, 171, 172, 173, 135, 136, 
137, 138, 159, 142, 157, 75, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 126, 8, 86, 165, 9, 168, 169, 
170, 164, 163, 123, 124, 125, 127, 77, 78, 167, 73, 166, 79, 151, 152, 
153, 154, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 81, 39, 40, 55, 56, 57, 83, 53, 52, 51, 49, 
48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 76, 29, 101, 16, 156, 158, 175, 23, 54, 85, 
127 - при граници- ул.”Полска”, ул.”Градешница”, ул.”Поп Марко”, 
ул.”Чавдар войвода”, ул.”В.Левски”, Стара река, ул.”Д.Грънчаров”. 
ІІІ. ТРЕТА ЗОНА : 
Обхваща кварталите:155,150, 2, 129, 130, 139, 141, 140, 102, 103, 104, 
105, 109, 108, 107, 106, 110, 111, 112, 113,114, 149, 100, 92, 93, 94, 
95, 96, 97, 95а, 98, 99, 122, 61, 62, 60, 64, 65, 63, 58, 59, 50, 66, 67, 69, 
70, 71, 72. 

изпълнено 

35. 1. Дава съгласие Община Правец да подаде заявления за подпомагане по 
мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 г. на следните проектни 
предложения: 

1.1. УЛИЦА, отклонение от път IV-37006 „мотел „Правец” - център 

Правец” при о.т.1032 от  км 0+000 до км 1+684.25 и улица, 

определена с о.т.1034а-1036 от км 0+000 до км 0+412.03; 

1.2. УЛИЦА, отклонение от път IV-37006 при о.т.322-б „мотел 

„Правец” - център Правец” от км 0+000 до км 2+046.06; 

1.3. МОСТ на км 1+235 /от км 1+199 до км 1+271/ от улица, 

отклонение от път ІV-37006 при о.т.1032 по плана на 

гр.Правец. 

2. Удостоверява, че дейностите в проектните предложения по т.1 

отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за 

изпълнено 



периода 2007-2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на Общинския 

съвет) и Програмата за управление на Община Правец през периода 

2008–2011г. (приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 

36. 1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността между МОМЧИЛ ИВАНОВ 
КОВАНДЖИЙСКИ и Oбщина Правец чрез продажбата на поземлен имот с 
площ от 286 /двеста осемнадесет и шест/ кв.м., придаваем по регулация 
към Урегулиран поземлен имот /УПИ/  І /първи/ - 1602 /хиляда шестстотин 
и две/ целият с урегулирана площ от 784 /седемстотин осемдесет и 
четири/ кв.м., находящи се в кв. 83 /осемдесет и три/, гр. Правец, Oбщина 
Правец, област Софийска, при съседи: север: край на регулацията, гр. 
Правец; юг: УПИ ІІ – 1602, кв. 83, ПИ - 6485, кв. 83, УПИ ІІ – 1602, кв. 83, 
гр. Правец; запад: край на регулацията, ПИ - 6485, кв. 83, гр. Правец; 
изток: ПИ – 6485, кв. 83, улица от о.т. 1143 до о.т. 1101, гр. Правец. 
2. Приема пазарната оценка на общински недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с площ от 286 
/двеста осемнадесет и шест/ кв.м., придаваем по регулация към 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/  І /първи/ - 1602 /хиляда шестстотин и 
две/  целият с урегулирана площ от 784 /седемстотин осемдесет и четири/ 
кв.м., находящи се в кв. 83 /осемдесет и три/, гр. Правец, община  
Правец, област Софийска, в размер на 10010 /десет хиляди и десет/ 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. 

Не изпълнено 
По вина на 
съсобственика 

37. 1.Определя 10 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. 304 - ап. 20    в бл. 108А - ап. 11 
в бл. 202 - ап. 31    в бл. 403 - ап. 11 
в бл. 204 - ап. 9 
2. Определя 3 бр. апартаменти, като ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА, както 
следва: 
в бл. 401 - ап. 32    в бл. 108 - ап. 5 
в бл. 201 - ап. 14 
3. Определя 2 бр. апартаменти, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, както следва: 
в бл. 105 - ап. 21 
в бл. 201 - ап. 11 

изпълнено 

38. 1. Дава съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо 
АПАРТАМЕНТ № 31 /тридесет и едно/, във вход В, етаж ІІ /втори/ на блок 
202 /двеста и две/, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения с 
площ от 74,87 /седемдесет и четири цяло и осемдесет и седем стотни/ 
кв.м., заедно с избено помещение № 4 /четири/ с от площ 7,00/седем 
цяло/ кв.м., заедно с 3,19% /три цяло и деветнадесет процента/ идеални 
части от общите части на сградата и от правото на строеж, находящ се в 
гр. Правец, кв.8 /осми/, урегулиран позамлен имот /УПИ/ - IV /четвърти/, 
при съседи – ап.27 /двадесет иседем от вх. Б/, коридор, ап.32 /тридесет и 
две/, на неговият наемател ИВАН КРАСИМИРОВ ЦВЕТАНОВ. 
2. Приема предложената пазарна цена на жилището в размер на 31980,00 
/тридесет и една хиляди деветстотин и осемдесет/ лв. без ДДС, 

изпълнено 



определена от лицензиран оценител. 
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите 
действия за продажба на цитирания в т.1 апартамент, като издаде 
заповед и сключи договор за покупко-продажба с наемателят. 
4. Срокът за внасяне на сумата да е не повече от 45 дни от датата на 
връчване на заповедта. 

39. 1. Дава съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо 
АПАРТАМЕНТ № 20 /двадесет/, във вход Б, етаж ІІ /втори/ на блок 304 
/триста и четири/, състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение с 
площ от 39,83 /тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни/ кв.м., 
заедно с избено помещение № 5 /пет/ с от площ 4,50 /четири цяло и 
петдесет стотни/ кв.м., заедно с заедно с 1,25% /едно цяло и двадесет и 
пет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, находящ се в гр. Правец, кв.77 /седемдесет и седем/, 
урегулиран позамлен имот /УПИ/ - I, при съседи – ап.19 /деветнадесет/, 
коридор, ап.21 /двадесет и едно/, на неговият наемател МИЛЧО ГЕОРГИЕВ 
БОЖКОВ. 
2. Приема предложената пазарна цена на жилището в размер на 16730,00 
/шестнадесет хиляди седемстотин и тридесет/ 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, като издаде 
заповед и сключи договор за покупко-продажба с наемателят. 
4. Срокът за внасяне на сумата да е не повече от 45 дни от датата на 
връчване на заповедта. 

изпълнено 

40. 1. Утвърждава възложената на независим оценител съгласно Закона за 
независимите оценители, оценка на притежаваните от Община Правец 
1000 дружествени дяла, представляващи 100 % (сто процента) от 
капитала на „СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД, 
град Правец, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията 
под ЕИК 832048769. 

2. Открива процедура по приватизация на общинското участие в 
капитала на дружество „СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И 
УСЛУГИ” ЕООД, град Правец чрез продажба на  1000 (хиляда) 
дружествени дяла по 221 лв.(двеста двадесет и един лева) всеки, на обща 
стойност 221 000 лв. (двеста двадесет и една хиляди лева), 
представляващи 100 % (сто процента) от капитала на „СТРОИТЕЛСТВО, 
КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД, град Правец, вписано в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията под ЕИК 832048769. 

3. Продажбата на собствените на Община Правец 1000 (хиляда) 
дружествени дяла, представляващи 100 % (сто процента) от капитала на 
„СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД, град Правец 
да бъде извършена чрез публично оповестен конкурс на един етап, при 
следните условия: 

3.1. Минимална цена на предлаганите дялове, представляващи 100 % от 
капитала на „СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД, 
град Правец е  221 000 лв.(двеста двадесет и една хиляди лева) 

3.2. Кандидатите следва да представят: 
- проект за развитието на дружеството за срок от 5 (пет) години; 
- други предложения в полза на Община Правец. 

изпълнено 



3.3. Конкурсната документация се получава в Стая №12, ІІІ етаж в 
Сградата на Община Правец, град Правец, пл.”Тодор Живков” №6 срещу 
представен документ за закупена конкурсна документация в размер на  
300 /триста/ лева, платими в брой в касата на общината, Стая №.12, етаж 
ІІІ в сградата на Община Правец. 

3.4. Срок за закупуване на конкурсната документация: 20 (двадесет) 
календарни дни от датата на обнародване на настоящото решение в 
Държавен вестник. Ако последният ден за закупуване на документацията 
е почивен, то същата може да се закупи в първия работен ден след него. 

3.5. Условия за закупуване на конкурсната документация и документи, 
които следва да се представят: при закупуване на конкурсната 
документация физическите лица представят документ за самоличност или 
нотариално заверено изрично пълномощно, а юридическите актуално 
състояние със срок на валидност до 6 месеца. В случай, че конкурсната 
документация не се закупува от законен представител на юридическото 
лице, същото представя документ за самоличност и нотариално заверено 
изрично пълномощно от лицето, представляващо фирмата. На всички 
лица, закупили документация се издава сертификат за регистрация. 

3.6. Срокът, в който лицата закупили документация, могат да отправят 
писмени искания за разяснения по процедурата по провеждане на 
конкурса е тридневен, считано от датата на сертификата за регистрация, 
но не по-късно от крайния срок за закупуване на конкурсната 
документация. Разясненията следва да се дадат в писмена форма най-
късно до три работни дни от поискването и се предоставят на всички 
лица, закупили конкурсна документация. 

3.7. Депозита за участие в размер на 10% от обявената минимална 
конкурсна цена се внася по сметката на Община Правец, посочена в 
правилата за провеждане на конкурса до изтичане на крайния срок за 
закупуване на конкурсната документация. 

3.8. Краен срок и място за подаване на оферти: Офертите за участие в 
конкурсната процедура се подават в деловодството на Община Правец до 
17.30 часа на 30 (тридесетия) ден от датата на обнародване на 
настоящото решение в Държавен вестник. Ако денят е почивен, оферти се 
подават до 17.30 часа на първия работен ден след него. 

3.9. Оглед на обектите на дружеството може да се извършва всеки 
работен ден, след закупуване на конкурсна документация и 
предварителна заявка. 

3.10. Разглеждането на офертите да се проведе на 31 (тридесет и 
първия) ден от датата на обявяване на настоящото решение в Държавен 
вестник от 14.00 часа в Заседателната зала в сградата на ОбА-Правец, 
град Правец, пл.”Тодор Живков” №6, ет.2. Ако денят е почивен, офертите 
да се разгледат от 14.00 часа на първия работен ден след него. 

3.11. Обявяването на спечелилия конкурса се извършва със заповед на 
кмета на общината в 3-дневен срок от получаване на доклада на 
конкурсната комисия. 

3.12. Процедурата на конкурса се провежда от комисия, назначена от 
кмета на общината. 

4. Приема правния анализ на дружество „СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА 
ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД, град Правец и утвърждава конкурсната 
документация, информационния меморандум и проекто-договора, като 



части от нея за продажба чрез публично оповестен конкурс на 
общинското участие в капитала на „СТРОИТЕЛСТВО, КОМУНАЛНА 
ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ” ЕООД, град Правец. 

5. Упълномощава кмета на Община Правец да извърши всички действия 
във връзка с организацията и провеждането на публично оповестения 
конкурс. 

6. Упълномощава кмета на Община Правец да сключи договор за 
покупко-продажба със спечелилия конкурса. 

41. 1.Дава съгласие Община Правец да придобие безвъзмездно 
собствеността върху Помпена станция „Правец” и хидромелиоративните 
съоръжения, обслужващи язовир Правец, а именно: Язовирна стена, 
преливник, бързоток с дължина 500 м., енергогасител, основен 
изпускател, подземни и надземни съоръжения от системата за напояване - 
ляво и дясно поле, като със стойността на същите да се намали капитала 
на „Напоителни системи” ЕАД. 

2.Община Правец поема задължението да запази характера на 
собствеността, съгласно Акт за публична общинска собственост №0128 и 
предназначението на яз. Правец, като обогати и разшири начина му на 
ползване, а именно – в регионален център за обществено рекреационни 
дейности 

3.Възлага на кмета на Община Правец да изготви мотивирано искане до 
Министъра на земеделието и храните за безвъзмездно предоставяне на 
община Правец на Помпена станция Правец и хидромелиоративните 
съоръжения, обслежващи язовир Правец, описани в т.1 на настоящото 
решение. 

изпълнено 

42. 
1. Приема бюджета на Община Правец за 2009 г., както следва (съгласно 
Приложение №1): 

1. ПО ПРИХОДА - 9 319 499 лв. 
1.1. Приходи с държавен характер - 5 352 155 лв. 
 В т.ч.:   
 - целева субсидия за капиталови 

разходи 
- 14 500 лв. 

 - обща субсидия за ДДД  4 962 915 лв. 
 - преходен остатък - 340 323 лв. 
 - общински приходи за 

дофинансиране на ДД 
 34 417 лв. 

1.2. Приходи с общински характер - 3 967 344 лв. 
 В т.ч.:   
 - данъчни приходи - 320 000 лв. 
 - неданъчни приходи - 1 544 493 лв. 
 - целева субсидия за капиталови 

разходи 
- 1 830 400 лв. 

 - трансфер за местни дейности - 420 000 лв. 
 - преходен остатък  - 6 868 лв. 
 - друго финансиране  -120 000 лв. 

 - общински приходи за 
дофинансиране на ДД 

 -34 417 лв. 

2. ПО РАЗХОДА - 9 319 499 лв. 
 В т.ч.:   

изпълнено 



 - държавни дейности - 5 352 155 лв. 
 - общински дейности - 3 967 344 лв. 

2. Утвърждава приложения Поименен списък за придобиване на 
дълготрайни активи, строителство и ремонти в Община Правец за 2009 г. 
(Приложение №2). 

3. Утвърждава приходите и разходите по извънбюджетна сметка открита 
съгласно чл.10 ал.1 от Закона за приватизация и след приватизационен 
контрол както следва: 

ПРИХОДИ:    620 000 лв. 
РАЗХОДИ:    620 000 лв. 

4. Определя Направление “Образование” като второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити с отделна бюджетна сметка, 
счетоводство и самостоятелен баланс, което да обслужва ЦДГ на 
територията на община Правец, които не прилагат системата на 
делегираните бюджети. 

5. На основание чл.41, т.3 от ПМС №27/09.02.2009 г. определя разходи, 
както следва: 
- за представителни цели      -  15 000 лв. 

6. Утвърждава следния норматив: 
6.1. поевтиняване на храната за учениците в общообразователните 
училища в ученическите столове: 
- за закуска сутрин      -    0,10 лв.  
- за обяд       -    0,40 лв.  

7. Утвърждава бюджетните кредити за храна в детските градини и детска 
ясла по бюджета на община Правец разчетени на база 3,00 лв. за един 
храноден. 

8. От средствата, разчетени в §10-00 “Издръжка”, да се изплаща % от 
действителните транспортни разноски на лицата и длъжностите в 
бюджетната сфера, които имат право, съгласно чл.30, ал.1, т.2 и в 
съответствие с чл.83, ал.3  от ПМС №27/09.02.2009 г. както следва: 
8.1. 85 % на педагогическите кадри, работещи в учебни заведения 
прилагащи системата на делегирани бюджети. 
8.2. 100 % на лицата работещи в звена от бюджетната сфера, 
неприлагащи системата на делегирани бюджети по утвърден списък от 
Общинския съвет, съгласно Приложение №3. 

9. Утвърждава социална помощ за погребения в размер на 100 лв. на 
лицата по чл.31, ал.1,2 и 3 от ПМС №27/09.02.2009 г. 

10. Съгласно чл.25, ал.1 и ал.2 от ПМС №27/09.02.2009 г.определя 
средства за социално-битово и културно обслужване в размер на 3% от 
плановите средства за работна заплата. 

11. На основание чл.59, ал.2 от ЗФВС, определя средства в размер на 
50 000 лв., разчетени във функция “Почивно дело, култура и религиозни 
дейности”, като субсидия за дейност, която да се разпределя от Общинска 
администрация на Община Правец в съответствие със спортния календар 
на клубовете за 2008 г. 



11.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за 
ползване на средствата по т.11. 

12. Определя численост на персонала, диференцирани средни брутни 
работни заплати и средства за работни заплати за 2008 г. по функции за 
местни и дофинансирани дейности (Приложение №4). 

13. Утвърждава месечно разпределение на разходите за заплати по 
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, дейности и звена за 
2009 г. (Приложение №5). 

14. Определя 49.5 бр. численост на персонала в Общинската 
администрация на Община Правец, в т.ч.: 
14.1. Финансирани със средства за заплати по §01 в размер на 385 663 лв. 
за сметка на трансфера по единния разходен стандарт - 46.5 бр.; 
14.2. Дофинансирани със средства за заплати по §01 в размер на 14 390 
лв. за сметка на общински приходи - 3 бр. 

15. Кметът на Община Правец да утвърди длъжностно разписание на 
Общинската администрация на Община Правец в рамките на средствата 
за заплати по т.14.1. и т.14.2.,  съответно за делегираната и 
дофинансираната дейност и съгласно Приложение №6 към настоящото 
решение. 

15. Разходването на бюджетните средства да се осъществява при 
съблюдаване на следните приоритети: 
15.1. Трудови възнаграждения, осигурителни плащания, стипендии. 
15.2. Медикаменти, храна, отопление, осветление и вода. 

16. Разходите по събиране, извозване и обезвреждане на битови 
отпадъци и поддържане чистотата на територията за обществено 
ползване, до размера на получените такси за битови отпадъци да се 
извършват приоритетно. 

17. Приема преходния остатък по бюджета на общината към 31.12.2008 г. 
в размер на 340 323 лв., реализиран предимно от средства за 
финансиране на делегираните от държавата дейности по функция 
“Образование” и по функция “Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи”, както и от други функции да се използват за финансиране на 
същите дейности, в т.ч. и за инвестиционни разходи (пар.31, ал.2 от ПЗР 
на ЗДБРБ за 2009 г.) 

18. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за 
финансиране на: 

18.1. “Местни дейности”текущо да се ползват временни безлихвени заеми 
от извънбюджетни сметки и фондове на общината. 
18.2. ”Делегирани от държавата дейности” да се отправи мотивирано 
искане (по реда на пар.31, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2009 г.) за 
предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия. 
18.3. Разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми, 
съфинансирани от ЕС да се отправи мотивирано искане за ползване на 
безлихвен заем от централния бюджет. 

19. Възлага на кмета на Община Правец: 
19.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните 



разпоредители с бюджетни кредити. 
19.2. Да ограничава или спира финансирането на бюджетните и 
субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансовата 
дисциплина. 
19.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера 
на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в 
съответствие волята на дарителя, като настъпилите промени намират 
отражение при актуализация на бюджета с решение на Общинския съвет. 
19.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за 
вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на 
натрупани просрочени задължения в размер над 5% спрямо общинските 
приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за 
тяхното намаляване и ликвидиране 
19.5. Да предлага на общинския съвет след 30 септември да се 
прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи за 
делегираните от държавата дейности , с изключение на разходите за 
делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че 
няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

20. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на 
неотложни и доказани потребности през бюджетната година, доколкото 
със закон не е определено друго, предоставя следните правомощия на 
кмета. 
20.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без 
средствата за заплати,осигурителни вноски и стипендии в частта за 
делегираните от държавата дейности. 
20.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в 
една дейност или от една дейност в друга дейност в границите на една 
бюджетна група без да изменя общия й размер в частта на местните 
дейности. 
20.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит. 
20.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, 
по национални програми и др.източници за реализиране на годишните 
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 
20.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други 
източници за съфинансиране на общински програми и проекти. 
20.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за 
реализиране на определените годишни цели на общината. 
21. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по 
общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по 
месеци. 

43. 1. Приема за сведение Отчета за изпълнение на решенията на Общинския 
съвет на Община Правец за 2008 г. (Приложение). 

 

44. 1. Одобрява Герб на Община Правец, съгласно приложения проект. 
2. Изменя Наредба №12 на ОбС-Правец за символите, почетните знаци и 
звания на Община Правец, в която чл.7 придобива следния вид: 

ЧЛ.7. (1) ГЕРБЪТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ Е ОДОБРЕН С РЕШЕНИЕ №44/25.03.2009Г. НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ.  
(2) ГЕРБЪТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА ФОРМАТА НА ЩИТ, С НАДПИС „ПРАВЕЦ” В ГОРНАТА 

изпълнено 



СИ ЧАСТ – С ЧЕРВЕНИ ГЛАВНИ БУКВИ НА БЯЛ ФОН В ПРАВОЪГЪЛНО ПОЛЕ. 
      СЪСТОИ СЕ ОТ ТРИ КОМПОНЕНТА, В КОИТО СА СТИЛИЗИРАНИ ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ 

НА ОБЩИНАТА: 
1. КОМПОНЕНТЪТ В ОСНОВАТА – ПОЛЕГНАЛ ЛЪВ ОТ ВРЕМЕТО НА ЦАР ИВАН ШИШМАН, НА 

ЧЕРВЕН ФОН, С ВДИГНАТА ПРЕДНА ДЯСНА ЛАПА, ГОТОВ ЗА СКОК; 
2. КВАДРАТЕН КОМПОНЕНТ ГОРЕ В ЛЯВО – ОГЪН С ЖЪЛТИ ПЛАМЪЦИ НА ЧЕРВЕН ФОН; 
3. КВАДРАТЕН КОМПОНЕНТ ГОРЕ В ДЯСНО – ОТВОРЕНА КНИГА С ИЗОБРАЗЕНИ „А” И „Б” 

ПРЕД СЛЪНЦЕ НА БЯЛ ФОН. 
(3) ГОЛЯМАТА ФОРМА НА ГЕРБА ВКЛЮЧВА ДЪБОВИ КЛОНЧЕТА, РАЗПОЛОЖЕНИ СИМЕТРИЧНО 

ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ЩИТА, ОБХВАНАТИ С ЧЕРВЕНА ЛЕНТА, НА КОЯТО Е ИЗПИСАН 

ДЕВИЗА НА ОБЩИНАТА – “ПО ПРАВИЯ ПЪТ НАГОРЕ”. 

45. 1.Не дава съгласието си да бъде изменен ПУП - план за регулация на 
кв.28 по плана на с.Разлив, като за част от бивш поземлен имот №9 се 
образува самостоятелен УПИ с отреждане „За обществено обслужваща 
дейност”. 

Чака се 
съдебно 
решение 

46. 1.Дава съгласието си да се  измени ПУП – ПР на част от кв. 166 по плана 
на гр. Правец, като се изменени границата между УПИ І- І-Комплексно 
жилищно строителство и озеленяване и  УПИ ІІІ-329 За Комплексно 
обществено обслужване, като същият се разшири  в западна посока с 
5.00м. 
2. След влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП – ПР на част 
от кв. 166 да се изготви и внесе предложение за учредяване на правото 
на пристрояване в полза на   ЕТ” БЕНЧЕВ-ЦВЕТАН СТАНЕВ”, 
представлявано от Цветан Станев Бенчев; ЕТ”ДАРИНКА ДИМИТРОВА”, 
представлявано от Даринка Богданова Димитрова и ЕТ”АНЕТА 
ТОДОРОВА”, представлявано от Анета Тодорова Тодорова, заедно с 
пазарна оценка на правото на пристрояване,изготвена от лицензиран 
оценител, след одобряване от Общинския съвет на идеен архитектурен 
проект на обща сграда, пристроена към съществуващите към момента 
търговки обекти. 

 Не изпълнено 

47. 1.Утвърждава План на Община Правец за управление при кризи, 
вследствие на терористична дейност. 

 

48. Дневен ред – 15.05.2009 г.  

49. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони” 2007-2013 г., Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности”, за финансиране на Проектно предложение 
„Насърчаване на туристическите дейности в Община Правец чрез 
изграждане на туристически маршрут, съоръжения, атракции и културно-
историческа експозиция на средновековна църква в землището на 
с.Осиковица”. 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение „Насърчаване 
на туристическите дейности в Община Правец чрез изграждане на 
туристически маршрут, съоръжения, атракции и културно-историческа 
експозиция на средновековна църква в землището на с.Осиковица” 
отговаря на приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за 
периода 2007-2013 г. 

Подготвя се 

50. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони” 2007-2013 г., Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности”, за финансиране на Проектно предложение 

Подготвя се 



„Изграждане на туристически маршрут, съоръжения, атракции на открито 
и експозиция на крепостта „Боровец” вземлищата на селата Разлив и 
Правешка Лакавица, Община Правец. 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение „Изграждане на 
туристически маршрут, съоръжения, атракции на открито и експозиция на 
крепостта „Боровец” в землищата на селата Разлив и Правешка Лакавица, 
Община Правец отговаря на приоритетите на Плана за развитие на 
Община Правец за периода 2007-2013 г. 

51. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони” 2007-2013 г., Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности”, за финансиране на Проектно предложение 
„Изграждане на туристическа инфраструктура и съоръжения в зона за 
отдих, развлечения и спорт до гр.Правец”. 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение „Изграждане на 
туристическа инфраструктура и съоръжения в зона за отдих, развлечения 
и спорт до гр.Правец” отговаря на приоритетите на Плана за развитие на 
Община Правец за периода 2007-2013 г. 

Подготвя се 

52. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони” 2007-2013 г., Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности”, за финансиране на Проектно предложение 
„Изграждане на посетителски център за представяне на природното и 
културно наследство на Община Правец и разработването на 
маркетингова стратегия за насърчаване на туристическите дейности”. 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение „Изграждане на 
посетителски център за представяне на природното и културно 
наследство на Община Правец и разработването на маркетингова 
стратегия за насърчаване на туристическите дейности”, отговаря на 
приоритетие на Плана за развитие на Община Правец за периода 2007-
2013г. 

Подготвя се 

53. 1. Дава съгласие да бъде поставена паметна плоча върху морена на 
територията на площада в с.Осиковица, Община Правец в района на 
мемориалния комплекс пред читалището със следния текст: 

„В памет на д-р Рашко Ханджиев роден на 10 август 1913г., 
загинал като интербригадист в Испания през 1938 г.. 

От признателните осиковчани” 
2. Организацията по поставянето на плочата се възлага на кмета на 
с.Осиковица и Исторически музей – гр.Правец. Осигуряването на плочата 
и изписването на текста да бъде финансирано от  осиковчанина г-н Васил 
Пешев. 

Не изпълнено 

54. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Качество 
на живот и разнообразяване ва възможностите за заетост” Мярка 321 
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, за 
финансиране на Проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация 
на общински път SFO1471:/ ІІІ – 308 / - Калугерово – Видраре – Джурово - 
/І-3/”. 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение Реконструкция 
и рехабилитация на общински път SFO1471:/ ІІІ – 308 / - Калугерово – 
Видраре – Джурово - /І-3/”, отговаря на приоритетие на Общинския план 
за развитие за периода 2007-2013 г.(приет с решение №81/09.12.2005 г 

изпълнено 



на ОбС-Правец) и Програмата за управление на Община Правец през 
периода 2008-2011 г. (приета с решение №57/28.03.2008 г. на ОбС-
Правец). 

55. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Качество 
на живот и разнообразяване ва възможностите за заетост” Мярка 321 
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, за 
финансиране на Проектно предложение „Реконструкция и ремонт на 
детски заведения на територията на Община Правец”, което включва: 

 „реконструкция и ремонт на ОДЗ „Слънце”, с.Осиковица; 
 Реконструкция и ремонт на ЦДГ „Звънче”, с.Джурово. 

2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение Реконструкция и 
ремонт на детски заведения на територията на Община Правец”, 
отговарят на приоритетие на Плана за развитие на Община Правец за 
периода 2007-2013 г.(приет с решение №81/09.12.2005 г на ОбС-Правец) 
и Програмата за управление на Община Правец през периода 2008-2011 г. 
(приета с решение №57/28.03.2008 г. на ОбС-Правец). 

Не е 
кандидатствано 

56. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за „Развитие 
на селските райони” 2007-2013 г., Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности”, за финансиране на Проектно предложение 
„Изграждане на туристически маршрут от местността „Топилата” до 
местността „Камичето” в землището на гр.Правец със съоръжения, 
атракции на открито. 

2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение „Изграждане на 
туристически маршрут от местността „Топилата” до местността „Камичето” 
в землището на гр.Правец със съоръжения, атракции на открито” отговаря 
на приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за периода 
2007-2013 г. 

изпълнено 

57. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони” 2007-2013 г., Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности”, за финансиране на Проектно предложение 
„Туристическа алея Правец – голф игрище, езерото. 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение „Туристическа 
алея Правец – голф игрище, езерото” отговаря на приоритетите на Плана 
за развитие на Община Правец за периода 2007-2013 г. 

изпълнено 

58. 1.Да бъде отпусната еднократна финансова помощ от бюджета на 
Община Правец на лицата в размер на: 

- на Катина Николова Стефанова от с.Видраре      – 200 лв.; 
- на Евгения Спасова Александрова от гр.Правец  – 100 лв.; 

изпълнено 

59. 1. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният обект – частна общинска собственост: 
1.1. Терен /покрита площ/, за поставяне на съоръжение за продажба на 
вестници, списания и печатни произведения, с площ 2 /два/ кв.м., 
намиращ пред сградата на Автогара – Правец. 
2. Определя следните условия за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване: 
- начална месечна тръжна наемна цена от 80,00 /осемдесет / лева без 
ДДС. 

Сключен 
договор 



- право на участие в търга за отдаване под наем на терена 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 под наем - 5 /пет/ години; 
- не се допуска промяна предназначението на терена по т.1.1.; 
- разполагането на съоръжение на терена за продажба на вестници, 
списания и печатни произведения се извършва при спазване изискванията 
на Наредба № 9 за преместваемите обекти, за рекламните, 
информационните елементи и за рекламната дейност на територията на 
Община Правец. 
3. 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 цитирания в т.1.1. терен и да сключи 
договор със спечелилия участник. 

60. 1. Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният обект – частна общинска собственост: 
1.1. „Преместваем търговски обект № 6” /шест/, разположен на бул. 
„Трети март” – пешеходна зона – гр. Правец с площ от 20.00 /двадесет/ 
кв.м. 
2. Определя следните условия за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване: 
-начална месечна тръжна наемна цена от 120,00 /сто и двадесет/ лева без 
ДДС; 
- право на участие в търга за отдаване под наем на терена 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 под наем - 5 /пет/ години. 
3. 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 цитирания в т.1.1. обект и да сключи 
договор със спечелилия участник. 

Сключен 
договор 

61. 1. Да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 
следните обекти – частна общинска собственост: 
1.1. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - временно отделена част, с 
площ от 10,00 /десет/ кв.м., представляваща част от общите части на 
Административно-стопанска сграда, разположена западно от входа на I 
/първи/ етаж в Административно-стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД, гр. 
Правец, пл. “Тодор Живков” № 3, находяща се в урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ XXII /двадесет и втори/ – Битов комбинат, кв.17 
/седемнадесет/, по плана на гр. Правец и определя начална месечна 
тръжна наемна цена от 50,00 /петдесет / лева без ДДС. 
1.2. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ – временно отделена част, с 
площ от 5,00 /пет/ кв.м., представляваща част от общите части на 
Административно-стопанска сграда, разположена източно от входа на I 
/първи/ етаж в Административно-стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД, гр. 
Правец, пл. “Тодор Живков” № 3, находяща се в урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ XXII /двадесет и втори/ – Битов комбинат, кв.17 
/седемнадесет/, по плана на гр. Правец и определя начална месечна 

Сключени 
договори 



тръжна наемна цена от 25,00 /двадесет и пет / лева без ДДС. 
1.3. ОФИС или АДМИНИСТРАТИВНО ПОМЕЩЕНИЕ – обособена част от 
Административно-стопанска сграда със застроена площ от 20.00 
/двадесет/ кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII 
/двадесет и втори/ – Битов комбинат, кв.17 /седемнадесет/, по плана на 
гр. Правец, представляваща Б/1 – Химическо чистене, пералня и сутерени 
на партерен етаж в Административно-стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД, 
гр. Правец, пл. “Тодор Живков” № 3 и определя начална месечна тръжна 
наемна цена от 80,00 /осемдесет/ лева без ДДС. 
1.4. ОФИС или АДМИНИСТРАТИВНО ПОМЕЩЕНИЕ – обособена част от 
Административно-стопанска сграда със застроена площ от 12.00 
/дванадесет/ кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII 
/двадесет и втори/ – Битов комбинат, кв.17 /седемнадесет/, по плана на 
гр. Правец, представляваща А/2 – офис 51 /петдесет и едно/, II /втори/ 
етаж в Административно-стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД, гр. Правец, 
пл. “Тодор Живков” № 3 и определя начална месечна тръжна наемна цена 
от 48,00 /четиридесет и осем / лева без ДДС. 
1.5. АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ – обособена част от Административно-стопанска 
сграда със застроена площ от 50.85 /петдесет цяло и осемдесет и пет/ 
кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII /двадесет и 
втори/ – Битов комбинат, кв.17 /седемнадесет/, по плана на гр. Правец, 
представляваща А/2 – офис 52 /петдесет и две/, II /втори/ етаж в 
Административно-стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД, гр. Правец, пл. 
“Тодор Живков” № 3 и определя начална месечна тръжна наемна цена от 
101,70 /сто и един и 0.70 / лева без ДДС. 
1.6. АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ – обособена част от Административно-стопанска 
сграда със застроена площ от 47.89 /четиридесет и седем цяло и 
осемдесет и девет стотни/ кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ XXII /двадесет и втори/ – Битов комбинат, кв.17 /седемнадесет/, по 
плана на гр. Правец, представляваща А/2 – офис 57 / петдесет и седем/, 
II /втори/ етаж в Административно-стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД, 
гр. Правец, пл. “Тодор Живков” № 3 и определя начална месечна тръжна 
наемна цена от 95,78 /деветдесет и пет и 0.78 / лева без ДДС. 
2. Определя следните условия за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване: 
- начална месечна наемна цена – съгласно определената в т.1.; 
- право на участие в търга за отдаване под наем на терена имат 
юридически лица и ЕТ, регистрирани по Търговския закон, а за обектите 
по т.т.1.5. и 1.6. и физически лица, упражняващи свободна професия, 
които са закупили тръжна документация и внесли депозит в размер на 
10% от годишната наемна цена; 
- срок на отдаване под наем - 5 /пет/ години. 
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите 
действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно 
наддаване за отдаването под наем на обектите по т.1 и да сключи 
договори със спечелилите участници. 

62. 1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ - 1368 /за имот хиляда 
триста шестдесет и осми/, находящ се в кв. 41 /четиридесет и първи/, по 

отменено 



плана на гр. Правец, с урегулирана площ от 1336 /хиляда триста тридесет 
и шест/ кв.м., заедно с построените в него масивна сграда със застроена 
площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м. и навес със застроена площ от 188 /сто 
осемдесет и осем/ кв.м., при граници: север: УПИ ІІ – Търговия и 
стопанска дейност, кв. 41, гр. Правец; юг: улица от о.т. 804 до о.т. 816, гр. 
Правец; запад: река Стара река, гр. Правец; изток: улица от о.т. 764 до 
о.т. 816, гр. Правец. 
2. Приема пазарната оценка на общински недвижим, нежилищен имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ ІV /четвърти/ - 1368 /за имот хиляда триста шестдесет и осми/, 
находящ се в кв. 41 /четиридесет и първи/, по плана на гр. Правец, с 
урегулирана площ от 1336 /хиляда триста тридесет и шест/ кв.м., заедно с 
построените в него масивна сграда със застроена площ 190 /сто и 
деветдесет/ кв.м. и навес със застроена площ от 188 /сто осемдесет и 
осем/ кв.м, както следва: 
- земя - 64128 /шестедет и четири  хиляди сто двадесет и осем/ лева без 
ДДС; 
- сграда - 25388 /двадесет и пет хиляди триста осемдесет и осем/ 
лева; 
- навес  -  9516 /девет хиляди петстотин и шестнадесе/ лева, 
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 
спечелия участник. 

63. 1. Дава съгласие за продажба на общинско жилище, представляващо 
АПАРТАМЕНТ № 9 /девет/, във вход А, етаж ІІІ /трети/ на блок 204 
/двеста и четири/, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения с 
площ от 57,04 /петдесет и седем цяло и четири стотни/ кв.м., заедно с 
избено помещение № 9 /девет/ с площ от 5,18 /пет цяло и осемнадесет 
стотни/ кв.м., заедно с 2,42% /две цяло и четиридесет и две стотни 
процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на 
строеж, находящ се в гр. Правец, кв.8 /осми/, урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ - I, при съседи – ап.8 /осми/, коридор, ап.22 /двадесет и втори/ от 
вх. Б, на наемателката му ТАНЯ ЦЕКОВА ГЕОРГИЕВА. 
2. Приема предложената пазарна цена на жилището в размер на 23960,00 
/двадесет и три хиляди деветстотин и шестдесет/ 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. 
4. Срокът за внасяне на сумата да е не повече от 45 дни от датата на 
връчване на заповедта. При изтичане на срока да се отдаде на търг. 

изпълнено 

64. 1.Приема оценката на комисията по чл.210  от ЗУТ за имоти, попадащи 
във втора и трета зона на Подробния Устройствен план на гр.Правец и 
подлежащи на замяна по чл.16, ал.4 и ал.5 от ЗУТ. 

изпълнено 

65. 1.Обявява за частна общинска собственост общински недвижим имот 
№000890, представляващ местен път по Картата на възстановената 
собственост /КВС/, находящ се в землището на гр.Правец, местността 
„Елаша”. 

отменено 



66. 1.Актуализира Поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, 
строителство и ремонти в Община Правец за 2009 г. с размера на 
допълнителната целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на 
общината, съгласно приложението. 

изпълнено 

67. 1.След като чрез търг или конкурс се определи изпълнителя на СМР в 
населените места в общината и след като се сключи договор за 
изпълнение със съответната строителна фирма, техническа служба при 
Общинска администрация да предостави на кмета на населеното място 
информация за обекта с количествено-стойностна сметка за всеки 
изграждащ се или ремонтиран обект с цел упражняване на контрол по 
качеството и прозрачност при извършване на строителните дейности. 
2.След приключване на строителните и ремонтните дейности, кмета на 
общината да назначи комисия за приемане на строителните обекти в 
населените места в състава на която да бъдат включени: 
 - заместник-кмет – отговарящ за строителството; 
 - гл.инженер или гл.архитект на общината; 
 - представител на техническа служба от Общинска администрация; 
 - кмета на населеното място; 
 - член на ПКУТПСМОСБСГС към ОбС-Правец. 

В процес на 
изпълнение 

68. 1. Приема Схема за газификация на гр.Правец и на населените места на 
територията на общината, както и на връзките между тях. 

изпълнено 

69. 1. Изменя Наредба №15 за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите в Община Правец, като чл.22(1) в 
Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални 
грижи, лагери и други общински социални услуги” и придобива 
следнотото съдържание: 

„Чл.22(1) За ползване на целодневни детски ясли и целодневни детски 
градини от родителите или настойниците се събират: 

1.месечна такса в размер на: 
1.1. за град Правец 35 лв. 
1.2. за селата  25 лв.” 
2.Изменението на наредбата влиза в сила от 01.06.2009 г. 

изпълнено 

70. 1.Приема Общинска програма за закрила на детето за 2009 
г.(Приложение) 

 

71. 1.Приема Етичен кодекс за поведение и политически морал на 
общинските съветници от Община Правец.(Приложение) 

 

72. 1.Определя имена на следните улици: 
    А) Улица с о.т.315 – о.т.286 – о.т.231 – източния бряг на р.”Стара река” 
от ул.”Опълченска на север и от о.т.318 – о.т.279 – о.т.267 – о.т.256 – 
о.т.233 – западния бряг на р.”Стара река” от ул.”Опълченска на север се 
именува ул.”Бор”. 
    Б) Улица с о.т.506 – о.т.454 – о.т.338 – о.т.273 – о.т.219 в махала 
„Симидарска” се наименува ул.”Симидарска”. 
    В) Улица с о.т.338 0 – о.т.356 – о.т.372 – о.т.371 – о.т.355 – о.т.307 в 
махала „Симидарска” се наименува ул.”Кладенче”. 
    Г) Улица с о.т.839 – от.860 – о.т.867 –о.т.905 – о.т.917 – западно от 
гробищния парк се наименува ул.”Ясен”. 
    Д) Улица с о.т.775 – о.т.737 – о.т.700 – о.т.706 – о.т.623 – о.т.616 – 
о.т.569 – о.т.493 –източно от ОУ „Васил Левски” и ГПЧЕ „Алеко 
Константинов” се наименува ул.”Роза”. 

изпълнено 



2.Определя квартали с №№ 117, 171, 172, 173 и 174 да се наименуват 
квартал „Езерото”. 

73. Дневен ред – 09.06.2009 г.  

74. 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за 
„Развитие на селските райони” 2007-2013 г., Приоритетна ос 3 „Качество 
на живот и разнообразяване ва възможностите за заетост” Мярка 321 
„Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”, за 
финансиране на Проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация 
на общински път SFO3476:/ SFO1470, мател Правец – Правец / - 
резиденция Правец”. 
2.Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение „Реконструкция 
и рехабилитация на общински път SFO3476:/ SFO1470, мател Правец – 
Правец / - резиденция Правец”, отговарят на приоритетие на Общинския 
план за развитие за периода 2007-2013 г.(приет с решение 
№81/09.12.2005 г на ОбС-Правец) и Програмата за управление на Община 
Правец през периода 2008-2011 г. 

изпълнено 

75. 1.Определя в състава на комисията по провеждане на публично 
оповестения конкурс за продажбата на 1000 дружествени дяла, 
представляващи 100% от капитала на „Стпоителство, комунална дейност 
и услуги”ЕООД да бъдат включени двама общински съветници, както 
следва: 
1.1. Иван Станев Йотов  - член 
1.2. Георги Бончев Николов   - член 
и 
1.3. Николай Тодоров Николов - резервен член. 

изпълнено 

76. 1. Отменя свое решение №62/ от 15.05.2009 г. 
2. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ - 1368 /за имот хиляда 
триста шестдесет и осми/, находящ се в кв. 41 /четиридесет и първи/, по 
плана на гр. Правец, с урегулирана площ от 1336 /хиляда триста тридесет 
и шест/ кв.м., заедно с построените в него масивна сграда със застроена 
площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м. и навес със застроена площ от 188 /сто 
осемдесет и осем/ кв.м., при граници: север: УПИ ІІ – Търговия и 
стопанска дейност, кв. 41, гр. Правец; юг: улица от о.т. 804 до о.т. 816, гр. 
Правец; запад: река Стара река, гр. Правец; изток: улица от о.т. 764 до 
о.т. 816, гр. Правец. 
3. Приема пазарната оценка на общински недвижим, нежилищен имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ ІV /четвърти/ - 1368 /за имот хиляда триста шестдесет и осми/, 
находящ се в кв. 41 /четиридесет и първи/, по плана на гр. Правец, с 
урегулирана площ от 1336 /хиляда триста тридесет и шест/ кв.м., заедно с 
построените в него масивна сграда със застроена площ 190 /сто и 
деветдесет/ кв.м. и навес със застроена площ от 188 /сто осемдесет и 
осем/ кв.м, както следва: 
- земя -80160 /осемдесет хиляди сто и шестдесет/ лева без ДДС; 
- сграда -31735 /тридесет и една хиляди седемстотин тридисет и пет/ 
лева; 
- навес  -11895 /единадесет хиляди осемстотин деветдесет и пет/ 
лева, определена от лицензиран оценител. 

Не са се явили 
кандидати 



4. 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. 2 имот и да сключи договор със 
спечелия участник. 

77. 1.Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години 
на общински недвижим, нежилищен имот, частна общинска собственост, 
представляващ част от сграда с разгърната застроена площ от 74 
/седемдесет и четири/ кв.м., състояща се от три помещения, находяща се 
в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VІІІ /осми/ - За комплексно 
обществено обслужване, кв.80 /осемдесети /  по плана на гр.Правец, 
приет с решение №170/2008 г. на Общинския съвет на Община Правец. 
2.Възлага на кмета на Община Правец да издаде заповед и сключи 
договор за учредено право на ползване с Регионална 
ветеринарномедицинска служба – Софийска област за осъществяване на 
дейността й. 

изпълнено 

78. 1. Възлага на кмета на Община Правец да предостави на комисията 
избрана с решение№107/18.07.2008 г. справка за конкретни общински 
имоти, която да послужи за изготвяне на конкретно предложение за 
начина на участие на Община Правец в увеличаването на капитала на 
„Правецгаз 1”АД. 

Няма подадена 
информация 

79. 1. Възлага на кмета на Община Правец да представлява Общината на 
Редовното общо събрание на акционерите на “Правецгаз 1” АД, което ще 
се проведе на 15.06.2009 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството в 
гр.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 РОСА, както следва: 
2.1. По точка първа от дневния ред на РОСА: Приемане на годишния 
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г.  
Да гласува „ЗА” приемането на годишния счетоводен отчет и баланса на 
дружеството за 2008 г.; 
2.2. По точка втора от дневния ред на РОСА: Приемане доклада на 
експерт счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен 
отчет  и  баланса на дружеството за 2008 г.;  
Да гласува „ЗА” приемането на доклада на експерт счетоводителя за 
извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на 
дружеството за 2008 г.; 
2.3. По точка трета от дневния ред на РОСА: Отчет на СД за дейността на 
дружеството през 2008 г.;  
Да гласува „ЗА”  приемането на отчета на СД за дейността на дружеството 
през 2008 г.;  
2.4. По точка четвърта от дневния ред на РОСА: Освобождаване от 
отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.;  
Да гласува „ЗА”  освобождаването от отговорност членовете на СД за 
дейността им през 2008г.; 
2.5. По точка пета от дневния ред на РОСА: Избор на експерт 
счетоводител на “Правецгаз 1” АД за 2009 г.;  
Да гласува „ЗА” избирането на ЕТ”Дипломиран експерт счетоводител – 
проф.д-р Михаил Динев” – Михаил Динев Петров, рег.№0003 за експерт 
счетоводител на “Правецгаз 1” АД, гр.Правец. 

изпълнено 



80. 
1. Възлага на кмета на Община Правец да представлява Общината на 
Редовното общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими 
имоти – Правец” АД, което ще се проведе на 10.06.2009 г. от 11:30 часа, в 
седалището на дружеството в гр.Правец, бул.”Трети 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 РОСА, както следва: 

2.1. По точка първа от дневния ред на РОСА: Приемане на годишния 
счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2008 г. 
Да гласува „ЗА” приемането на годишния счетоводен отчет и баланса на 
дружеството за 2008 г.; 

2.2. По точка втора от дневния ред на РОСА: Приемане доклада на 
експерт счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен 
отчет  и  баланса на дружеството за 2008 г.;  
Да гласува „ЗА” приемането на доклада на експерт счетоводителя за 
извършената проверка на годишния счетоводен отчет за 2008 г.; 

2.3. По точка трета от дневния ред на РОСА: Отчет на СД за дейността на 
дружеството през 2008 г.;  
Да гласува „ЗА”  приемането на отчета на СД за дейността на 
дружеството през 2008 г.;  

2.4. По точка четвърта от дневния ред на РОСА: Освобождаване от 
отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г.;  
Да гласува „ЗА”  освобождаването от отговорност членовете на СД за 
дейността им през 2008 г.; 

2.5. По точка пета от дневния ред на РОСА: Избор на експерт 
счетоводител на “Университетски недвижими имоти – Правец”АД за 2009 
г.;  
Да гласува „ЗА” избирането на „ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ”ООД  - Лилия 
Николова дипломиран експерт счетоводител №0529 от 2000г. издаден от 
ИДЕС за експерт счетоводител на “Университетски недвижими имоти - 
Правец”АД за 2009 г. 

изпълнено 

81. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности”, за финансиране на проектни предложения: 
1.1. Изграждане на пътека за пешеходен и планински туризъм от 
местността „Топилата” до местността „Камичето” в землището на гр. 
Правец; 
1.2. Изграждане на атракции за посетители, съоръжения и места за 
отдих и развлечения по маршрута на туристическа пътека от местността 
„Топилата” до местността „Камичето” в землището на гр.Правец. 
2. Удостоверява, че дейностите по проектните предложения от т.1 на 
настоящото решение отговарят на приоритетите на Плана за развитие на 
Община Правец за периода 2007-2013 г. 

изпълнено 

82. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности”, за финансиране на Проектно предложение 
„Алея за пешеходен туризъм и колоездене”. 

изпълнено 



2. Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение „Алея за 
пешеходен туризъм и колоездене” отговарят на приоритетите на Плана за 
развитие на Община Правец за периода 2007-2013 г. 

83. Дневен ред – 25.06.2009 г.  

84. 1.Община Правец, като акционер в МБАЛ „Света Анна” – София АД, 
(регистрирано по ф.д. №11227/2000 г. на СГС) притежаващ 1,88% /едно 
цяло и осемдесет и осем стотни процента/ от капитала на дружеството, 
представляващи 21 193 бр. /двадесет и една хиляди сто деветдесет и три 
броя/ поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв. /десет 
лева/, упълномощава ЕЛЕНКА ЕМИЛОВА ВЪЛКАНОВА – общински съветник 
– председател на Постоянната комисия по образование, култура, спорт, 
здравеопазване, социална политика, вероизповедания, да представлява 
Община Правец в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Света Анна” 
– София АД на 29.06.2009 г. и гласува в интерес на Община Правец със 
съответния брой поименни акции в дружеството, които притежава 
Община Правец. 

изпълнено 

85. 1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІ /седемнадесети/ - 6502 /шест 
хиляди петстотин и втори/,целият с урегулирана площ от 802 /осемстотин 
и два/ кв.м., находящи се в кв.9 /девети/, гр.Правец, Община Правец, 
област Софийска, при граници: северозапад: УПИ ХVІ – 6500, кв.9, 
гр.Правец; югозапад: улица жт о.т.392, гр.Правец; североизток: скат, 
гр.Правец; югоизток: УПИ ХVІІІ – 6460, кв.9, гр.Правец. 
2. Приема пазарната оценка на общински недвижим, нежилищен имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ ХVІІ /седемнадесети/ - 6502 /шест хиляди петстотин и 
втори/,целият с урегулирана площ от 802 /осемстотин и два/ кв.м., 
находящи се в кв.9 /девети/, гр.Правец, Община Правец, област Софийска 
в размер на 48120 /четиридесет и осем хиляди сто и двадесет лева/ 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. 

Не са се явили 
кандидати 

86. 1.Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите 
действия по изготвянето на пазарна оценка на имота –стара здравна 
служба, с.Осиковица, и я предложи за обсъждане на следващото 
заседание на Общинския съвет на Община Правец. 

изпълнено 

87. 1.Приема Отчет за работата на представителя на Община Правец в 
„Правецгаз 1”АД, гр.Правец за 2008 г. 

 

88. 1.Приема Информацията на в „УНИ”АД, гр.Правец за 2008 г.  

89. 1.Приема Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за 
първото полугодие на 2009 г. 

 

90. Дневен ред -21.07.2009 г.  

91. 1.Създава експертна комисия в състав: 
- инж.Ирена Михайлова Петкова – гл.експерт”ЕСГС” в ОбА-Правец; 
- Наталия Георгиева Панчева – гл.експерт „КВСТ” в ОбА-Правец; 
- Татяна Иванова Борисова –Динова – директор на „ИМ”-Правец; 
- Стефка Иванова Атанасова – Йовчева – общински съветник; 

изпълнено 



- Емилия Маринова Цайкова – общински съветник 
която да проучи възможностите за съвместна работа със Екологично 
сдружение „ПРЕДБАЛКАН”. 

92. 1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен 
имот 99 /деветдесет и девет/ – за Здравен дом,  кв. 20 /двадесет/  по 
действуващия регулационен план  на  с. Осиковица, Община Правец, 
Софийска област  с площ от 1417 /хиляда четиристотин и седемнадесет/ 
кв.м., заедно с построените в него сгради: здравен дом /лечебница/ с 
застроена площ /ЗП/ от 105,28 /сто и пет цяло и двадесет и осем стотни/ 
кв.м. и външна тоалетна /клозет/ със ЗП от 6,30 /шест цяло и тридесет 
стотни/ кв.м., при граници: североизток  - част от УПИ – За Здравен дом, 
кв. 20, с. Осиковица; югоизток – част от УПИ – За Здравен дом, кв. 20, с. 
Осиковица; северозапад  -  част от УПИ – За Здравен дом, кв. 20, улица от 
о.т. 66 до о.т. 67 с. Осиковица; югозапад  - край на регулацията, с. 
Осиковица. 
2. Приема пазарната оценка, определена от лицензиран оценител, на 
общински недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, 
представляващ Поземлен имот 99 /деветдесет и девет/ – за Здравен дом,  
кв. 20 /двадесет/  по действуващия регулационен план  на  с. Осиковица, 
Община Правец, Софийска област  с площ от 1417 /хиляда четиристотин и 
седемнадесет/ кв.м., заедно с построените в него сгради: здравен дом 
/лечебница/ с застроена площ /ЗП/ от 105,28 /сто и пет цяло и двадесет и 
осем стотни/ кв.м. и външна тоалетна /клозет/ със ЗП от 6,30 /шест цяло и 
тридесет стотни/ кв.м., както следва:  

 земя - 14 170 /четиринадесет хиляди сто и седемдесет/ лева; 
 сграда - 10 930 /десет хиляди деветстотин и тридесет/ лева; 
 подобрения - 3 800 /три хиляди и осемстотин/ 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. 

Не са се явили 
кандидати 

93. 1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години 
общински недвижим, нежилищен имот, публична общинска собственост, 
представляващ едноетажна масивна сграда - пожарна /бивша топла 
връзка/ със застроена площ от 273 /двеста седемдесет и три/ кв.м. и 
едноетажна масивна сграда с площ от 112,80 /сто и дванадесет цяло и 
осемдесет стотни/кв.м, построени в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І 
/първи/ – Поликлиника и обществени дейности, находящ се в кв.  27 
/двадесет и седми/ по плана на  гр.Правец на Областна дирекция на МВР–
София за нуждите на Районно управление „Пожарна безопасност и 
спасяване”–Правец. 
2. Подръжката и ремонтните дейности на имота да са за сметка на 
ползвателя. 
3. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповед и сключи 
договор с Областна дирекция на МВР–София за предоставяне на имота 
при условията на т.1 и т.2 от настоящото решение. 

изпълнено 

94. 1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ - 1368 /за имот хиляда 

Не са се явили 
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триста шестдесет и осем/, находящ се в кв. 41 /четиридесет и едно/, по 
плана на гр. Правец, с урегулирана площ от 1336 /хиляда триста тридесет 
и шест/ кв.м., заедно с построените в него масивна сграда със застроена 
площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м. и навес със застроена площ от 188 /сто 
осемдесет и осем/ кв.м., при граници: север: УПИ ІІ – Търговия и 
стопанска дейност, кв. 41, гр. Правец; юг: улица от о.т. 804 до о.т. 816, гр. 
Правец; запад: река Стара река, гр. Правец; изток: улица от о.т. 764 до 
о.т. 816, гр. Правец. 
2. Приема пазарна оценка на общински недвижим, нежилищен имот – 
частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 
/УПИ/ ІV /четвърти/ - 1368 /за имот хиляда триста шестдесет и осем/, 
находящ се в кв. 41 /четиридесет и едно/, по плана на гр. Правец, с 
урегулирана площ от 1336 /хиляда триста тридесет и шест/ кв.м., заедно с 
построените в него масивна сграда със застроена площ 190 /сто и 
деветдесет/ кв.м. и навес със застроена площ от 188 /сто осемдесет и 
осем/ кв.м, както следва: 

 земя - 56 112 /петдесет и шест хиляди сто и дванадесет/ лева без 
ДДС; 

 сграда - 22 215 /двадесет и две хиляди двеста и петнадесет/ лева; 
 навес - 8 327 /осем хиляди триста двадесет и седем/ 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. 

95. 1. Приема годишния финансов отчет на “СКДУ”ЕООД, гр.Правец за 2008г. 
2. Освобождава от отговорност управителя на дружеството за дейността 
му през 2008 г. 
3. Загубата на дружеството през 2008 г., в размер на 84 000 лв., да се 
покрие от фонд “Общи резерви” на дружеството. 

изпълнено 

96. 1.Приема информацията за състоянието на образованието в Община 
Правец. 
2.Възлага на кмета на Община Правец, съвместно с директорите на 
училищата на територията на Община Правец да организира изготвянето 
на Общинска програма за извършването на ремонти и поетапна подмяна 
на оборудването на учебните заведения. 

изпълнено 

97. 1.Приема антикризисни мерки за намаляване влиянието на 
икономическата и финансова криза в Община Правец.(Приложение) 

 

98. 1.Приема „Правила за реда и начина на провеждане на обществени 
обсъждания на стратегиите и плановете на Община 
Правец”.(Приложение) 

 

99. Дневен ред- 17.08.2009 г.  

100. 1. Избира Никола Гергинов Нитов за временно изпълняващ длъжността 
кмет на Община Правец за срок до полагане на клетва от новоизбрания 
кмет на Община Правец. 
2. Възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на Община 
Правец да изпълнява и функциите по смисъла на чл.20(1) във връзка с 
чл.3 от Закона за защита на класифицираната информация. 
3. Определя на Никола Гергинов Нитов за горепосочения период да се 
заплаща трудовото възнаграждение за длъжността кмет на Община 
Правец. 

изпълнено 



101. 1. Одобрява участието на Община Правец в създаване на публично-
частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-
мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност на територията на потенциални местни инициативни групи в 
селските райони”, Ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските 
райони (2007-2013г.) за създаване на местна инициативна група на цялата 
територия на общините Ябланица и Правец. 
2.  Въз основа на Протокола от съвместната среща, състояла се на 
11.08.2009г., приема като партньори за подписване на партньорската 
декларация и подаване на Заявлението следните организации: 
2.1.  За стопанския сектор - „Агромеханизация” ЕООД, с.Брестница, 
Община Ябланица, област Ловеч, ЕИК 820146821, представлявано от 
Мариян Личев Маринов, управител; 
2.2. За нестопанския сектор - Народно Читалище „Заря”, гр.Правец, 
Община Правец, Софийска област, ЕИК 000762591,  представлявано от 
Красимир Василев Живков, председател на читалищното настоятелство. 
3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на 
КАНДИДАТ да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна 
финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и 
постигане на обществена активност за териториите на потенциални 
местни инициативни групи в селските райони" от Програмата за развитие 
на селските райони да бъде Община Ябланица, със седалище: Община 
Ябланица, гр.Ябланица, пл.„Възраждане” №3, ЕИК 000291723, 
представлявана от: инж. Иван Райков Цаков, кмет на Община Ябланица. 
4. Общият представител на двете общини за подписване на 
партньорската декларация: инж.Иван Райков Цаков, кмет на Община 
Ябланица. 
5. Община Правец се ангажира да оказва съдействие и участва в 
подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2 
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на 
територията на потенциални местни инициативни групи в селските 
райони”, Ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони 
(2007-2013г.). 
6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта, Община Правец 
осигурява: помещение за офис на проекта, офис техника – компютър, 
принтер, факс/телефон, оборотни финансови средства, които да 
обезпечат работата по проекта до получаването на първото плащане по 
бюджета на проекта, информация и документи необходими за работата на 
екипа, зала за срещи между партньорите, всякаква друга подкрепа 
необходима за успешното изпълнение на проекта. 

изпълнено 

102. Дневен ред- 11.09.2009 г.  

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

 ГПЧЕ”Алеко Константинов”- град Правец  
ІХ клас – 1 паралелка - Чуждоезиков профил /френски език/ с 15 ученика 
Х клас  – 1 паралелки Чуждоезиков профил /френски език/ с  15 ученика  
Х клас – 1 паралелки Чуждоезиков профил /френски език/  с 16 ученика 

 ОУ “Васил Левски”   - гр.Правец – VІІІ клас с 15 ученика; 
 ОУ “Христо Ботев”   - с.Джурово – VІІ клас  с 14 ученика. 
2.Допуска формиране на паралелки по чл.11 (1) т.3 от Наредба 
7/29.12.2000 г. в: 

изпълнено 



 ОУ “Никола Вапцаров”  - с.Осиковска Лъкавица 
 ОУ “Любен Каравелов”  - с.Осиковица; 
 ОУ “Васил Левски”   - с.Видраре. 
 ОУ “Христо Ботев”   - с.Разлив 
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 6 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 2009/2010 г. /Приложение №1/ 

104. 1.Да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 
следният обект – частна общинска собственост: 
1.1. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ ИЛИ АТЕЛИЕ ЗА УСЛУГИ, с площ 
от 18 /осемнадесет/ кв.м., намиращо се в гр. Правец, Пешеходна зона-
спирков навес. 
2. Определя следните условия за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване: 
- начална месечна тръжна наемна цена от 72,00 /седемдесет и два/ лева 
без ДДС; 
- право на участие в търга за отдаване под наем на терена имат 
юридически лица и ЕТ, регистрирани по Търговския закон, и физически 
лица, упражняващи свободна професия, които са закупили тръжна 
документация и внесли депозит в размер на 10% от годишната наемна 
цена; 
- срок на отдаване под наем - 5 /пет/ години. 
3. 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 цитирания в т.1.1. обект и да сключи 
договор със спечелилия участник. 

изпълнено 

105. 1. Да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 
следните обекти – частна общинска собственост: 
1.1. ОФИС или АДМИНИСТРАТИВНО ПОМЕЩЕНИЕ – обособена част от 
Административно-стопанска сграда със застроена площ от 12.00 
/дванадесет/ кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII 
/двадесет и втори/ – Битов комбинат, кв.17 /седемнадесет/, по плана на 
гр. Правец, представляваща А/2 – офис 54 /петдесет и четири/, II /втори/ 
етаж в Административно-стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД, гр. Правец, 
пл. “Тодор Живков” № 3 и определя начална месечна тръжна наемна цена 
от 48,00 /четиридесет и осем / лева без ДДС. 
1.2. ОФИС или АДМИНИСТРАТИВНО ПОМЕЩЕНИЕ – обособена част от 
Административно-стопанска сграда със застроена площ от 12.00 
/дванадесет/ кв.м., находяща се в Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXII 
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/двадесет и втори/ – Битов комбинат, кв.17 /седемнадесет/, по плана на 
гр. Правец, представляваща А/2 – офис 56 /петдесет и шест/, II /втори/ 
етаж в Административно-стопанската сграда на “СКДУ” ЕООД, гр. Правец, 
пл. “Тодор Живков” № 3 и определя начална месечна тръжна наемна цена 
от 48,00 /четиридесет и осем / лева без ДДС. 
2. Определя следните условия за провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване: 
- начална месечна наемна цена – съгласно определената в т.1.; 
- право на участие в търга за отдаване под наем на терена 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 под наем - 5 /пет/ години. 
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите 
действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно 
наддаване за отдаването под наем на обектите по т.1 и да сключи 
договори със спечелилите участници. 

106. 1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ХVІІ /седемнадесети/ - 6502 /шест 
хиляди петстотин и втори/, целият с урегулирана площ от 802 /осемстотин 
и два/ кв.м.,  находящи се в кв. 9 /девети/, гр. Правец, община  Правец, 
област Софийска. при граници: северозапад: УПИ ХVІ - 6500, кв. 9, гр. 
Правец;  югозапад:  улица от о.т. 392 до о.т. 366, гр. Правец; 
североизток: скат, гр. Правец; югоизток: УПИ ХVІІІ - 6460, кв. 9, гр. 
Правец. 
2. Намалява с 20 /двадесет/ % определената от лицензиран оценител 
пазарна оценка  на общински недвижим имот – частна общинска 
собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/  ХVІІ 
/седемнадесети/ - 6502 /шест хиляди петстотин и втори/, целият с 
урегулирана площ от 802 /осемстотин и два/ кв.м.,  находящи се в кв. 9 
/девети/, гр. Правец, община  Правец, област Софийска, като определя 
цена в размер на 38496 /тридесет и осем хиляди четиристотин деветдесет 
и шест лева/ лв. без ДДС. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите 
действия по организацията и провеждането на нов публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със 
спечелилия участник. 

Не са се явили 
кандидати 

107. 1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен 
имот 99 /деветдесет и девет/ – за Здравна служба,  кв. 20 /двадесет/  по 
действуващия регулационен план  на  с. Осиковица, Община Правец, 
Софийска област  с площ от 1417 /хиляда четиристотин и седемнадесет/ 
кв.м., заедно с построените в него сгради: здравна служба с застроена 
площ /ЗП/ от 105,28 /сто и пет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м. и 
външна тоалетна със ЗП от 6,30 /шест цяло и тридесет стотни/ кв.м., при 
граници: североизток  - част от УПИ – За Здравна служба, кв. 20, с. 
Осиковица; югоизток – част от УПИ – За Здравна служба, кв. 20, с. 
Осиковица; северозапад  -  част от УПИ – За Здравна служба, кв. 20, 
улица от о.т. 66 до о.т. 67 с. Осиковица; югозапад  - край на регулацията, 

изпълнено 



с. Осиковица. 
2. Намалява с 30 /тридесет/ % определената от лицензиран оценител 
пазарна оценка на общински недвижим, нежилищен имот – частна 
общинска собственост, представляващ Поземлен имот 99 /деветдесет и 
девет/ – за Здравна служба,  кв. 20 /двадесет/  по действуващия 
регулационен план  на  с. Осиковица, Община Правец, Софийска област  с 
площ от 1417 /хиляда четиристотин и седемнадесет/ кв.м., заедно с 
построените в него сгради: здравна служба с застроена площ /ЗП/ от 
105,28 /сто и пет цяло и двадесет и осем стотни/ кв.м. и външна тоалетна 
със ЗП от 6,30 /шест цяло и тридесет стотни/ кв.м., като определя цена, 
както следва:  
- земя   -  9919 /девет хиляди деветстотин и деветнадесет/ 
лева без ДДС; 
- сграда  -  7651 /седем хиляди шестотин петдесет и един/ лева; 
- подобрения  -  2660 /две хиляди шестотин и шейсет/ лева. 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите 
действия по организацията и провеждането на нов публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на цитирания  в т. 1 имот и да сключи договор със 
спечелилия участник. 

108. 1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV /четвърти/ - 1368 /за имот хиляда 
триста шестдесет и осем/, находящ се в кв. 41 /четиридесет и едно/, по 
плана на гр. Правец, с урегулирана площ от 1336 /хиляда триста тридесет 
и шест/ кв.м., заедно с построените в него масивна сграда със застроена 
площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м. и навес със застроена площ от 188 /сто 
осемдесет и осем/ кв.м., при граници: север: УПИ ІІ – Търговия и 
стопанска дейност, кв. 41, гр. Правец; юг: улица от о.т. 804 до о.т. 816, гр. 
Правец; запад: река Стара река, гр. Правец; изток: улица от о.т. 764 до 
о.т. 816, гр. Правец. 
2. Намалява с 50 /петдесет/ % определената от лицензиран оценител 
пазарна оценка на общински недвижим, нежилищен имот – частна 
общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот /УПИ/ 
ІV /четвърти/ - 1368 /за имот хиляда триста шестдесет и осем/, находящ 
се в кв. 41 /четиридесет и едно/, по плана на гр. Правец, с урегулирана 
площ от 1336 /хиляда триста тридесет и шест/ кв.м., заедно с построените 
в него масивна сграда със застроена площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м. и 
навес със застроена площ от 188 /сто осемдесет и осем/ кв.м, като 
определя цена, както следва: 
- земя  - 40080 /четиридесет хиляди и осемдесет/ лева без ДДС; 
- сграда -15867,50 /петнадесет хиляди осемстотин шестдесет и седем 
лева и петдесет стотинки/ лева; 
- навес - 5947,50 /пет хиляди деветстотин четиридесет и седем лева 
и петдесет стотинки/ лева. 
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите 
действия по организацията и провеждането на нов публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на цитирания в т. 1 имот и да сключи договор със 
спечелилия участник. 

изпълнено 

109. 1.Дава съгласие на собственика на Урегулиран поземлен имот (УПИ) – ІІ 
332 (втори за имот триста тридесет и втори) в кв.177 (сто седемдесет и 

изпълнено 



седми) да построи сграда на допълващо застрояване на обща 
регулационна граница с Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – за КЖС и 
озеленяване(първи за комплексно жилищно строителство и озеленяване) 
в кв.177(сто седемдесет и седми) – частна общинска собственост. 
2.Възлага на кмета на Община Правец да подпише нотариално заверена 
декларация за съгласие за извършване на допълващо застрояване на 
обща регулационна граница с посочения общински имот. 

110. 1.Упълномощава Никола Гергинов Нитов – ВрИД кмет на Община Правец 
да сключи Договор за съвместна дейност със Сдружение „Моцартови 
празници–Правец’04” като главен организатор на ежегодните Моцартови 
празници в Община Правец. 

изпълнено 

111. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 321 ”Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони”, за финансиране на 
Проектно предложение „Рехабилитация на общински път SFO2473: / 
SFO1471, Видраре - Джурово / - Равнище - Граница общ. (Правец - 
Ябланица) - / I - 3 / и изграждане на информационно-комуникационни 
центрове, предоставящи административни услуги и здравни съвети на 
жителите на Oбщина Правец”. 
2. Удостоверява, че дейностите по Проектно предложение 
„Рехабилитация на общински път SFO2473: / SFO1471, Видраре - Джурово 
/ - Равнище - Граница общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 / и изграждане на 
информационно-комуникационни центрове, предоставящи 
административни услуги и здравни съвети на жителите на Oбщина 
Правец” отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община 
Правец за периода 2007-2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на 
Общинския съвет) и Програмата за управление на Община Правец през 
периода 2008–2011г. (приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския 
съвет). 

изпълнено 

112. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013г., Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности”, за финансиране на следните проектни 
предложения: 

1.1. Туристическа пътека по поречието на р.Бебреш при с.Своде; 
1.2. Изграждане на туристически маршрут от устието на р.Бебреш до 
Чекотински манастир „Св.Архангел Михаил”; 
1.3. Изграждане на атракции и съоръжения по туристически маршрут 
от устието на р.Бебреш до Чекотински манастир „Св.Архангел Михаил”; 
1.4. Алея за пешеходен туризъм и колоездене – ІІ етап: „Изграждане 
на участък В - от Посетителски информационен пункт до проектирания 
мост на езеро „Правец”. 

2. Удостоверява, че дейностите в проектните предложения по т.1 
отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за 
периода 2007-2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на Общинския 
съвет) и Програмата за управление на Община Правец през периода 
2008–2011г. (приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 

 
 
 
 
Изпълнено 
Подготвя се 

113. 1.Да бъде разработена Стратегия за развитие на туризма в Община 
Правец в съответствие с насоките и приоритетите на Плана за развитие 
на Община Правец за периода 2007-2013г. 

Работи се 

114. 1. Командирова от 19.09.2009 г. до 21.09.2009 г. до град Серпухов – Руска изпълнено 



федерация, по повод празника на града, делегация в състав: 
- Никола Гергинов Нитов – ВрИД кмет на Община Правец; 
- Еленка Емилова Вълканова – директор на ЦДГ „Индира Ганди”, 

гр.Правец. 
2. Разходите за транспорт са за сметка на Община Правец. Всички 
останали разходи се поемат от домакините. 

115. 1. Утвърждава Отчета за изпълнението на бюджета на Община Правец за 
първото полугодие на 2009г. (Приложение №1). 
2. Утвърждава актуализирания годишен план на бюджета на Община 
Правец. 
3. На основание чл.10(1) от ЗПСПК дава съгласие постъпилите средства от 
приватизацията на “СКДУ”ЕООД, гр.Правец, да бъдат използвани за 
реконструкция и изграждане на вътрешна и външна водопроводна мрежа 
в Община Правец. 

изпълнено 

116. 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 -1.01.2010 
г. 
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 2010 г. в размер 
на 50 600 лв., съгласно утвърдения с Решение №29 на МС от 23.01.2009 г. 
еденен разходен стандарт. 

изпълнено 

117. 1. Дава съгласие за използването на временен безлихвен заем по 
бюджета на Община Правец за 2009г. от специална сметка за приходи от 
приватизация на общински предприятия – 200 000 лв. и от набирателна 
сметка на Община Правец – 50 000 лв., при спазване на реда и условията 
на Закона за общинския дълг. 
2. Временният безлихвен заем да бъде възстановен до 31.12.2009г. 

изпълнено 

118. Дневен ред -23.11.2009 г.  

119. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства в качеството си на 
Водещ партньор с проект: “Насърчаване на трансграничното 
сътрудничество чрез изграждане на социална спортна инфраструктура в 
общините Правец и Пирот”, покана за подаване на предложения №: 
2007CB16IPO006 – 2009 – 1, Приоритетна ос 1: «Развитие на дребно 
мащабна инфраструктура», Ключова област на интервенция 1: „Физическа 
и информационна инфраструктура”, по Програмата; 
2. Дава съгласие Община Правец да осигури временна наличност на 
средства за извършване на допустимите разходите по проект: 
“Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез изграждане на 
социална спортна инфраструктура в общините Правец и Пирот”, покана за 
подаване на предложения №: 2007CB16IPO006 – 2009 – 1, Приоритетна ос 
1: «Развитие на дребномащабна инфраструктура», Ключова област на 
интервенция 1: „Физическа и информационна инфраструктура”, по 
Програмата, докато същите не бъдат възстановени от Програмата; 
3.  Дава съгласие Община Правец да покрие всички недопустими разходи 
по време на изпълнение на проект: “Насърчаване на трансграничното 

изпълнено 



сътрудничество чрез изграждане на социална спортна инфраструктура в 
общините Правец и Пирот”, покана за подаване на предложения №: 
2007CB16IPO006 – 2009 – 1, Приоритетна ос 1: «Развитие на 
дребномащабна инфраструктура», Ключова област на интервенция 1: 
„Физическа и информационна инфраструктура”, по Програмата; 
4. Упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички 
необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и 
реализирането на проект: “Насърчаване на трансграничното 
сътрудничество чрез изграждане на социална спортна инфраструктура в 
общините Правец и Пирот”, покана за подаване на предложения №: 
2007CB16IPO006 – 2009 – 1, Приоритетна ос 1: «Развитие на 
дребномащабна инфраструктура», Ключова област на интервенция 1: 
„Физическа и информационна инфраструктура”, по Програмата; 

120. 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за безвъзмездна помощ 
от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда с проект „Изграждане на водопроводи за новопроектираната зона 
на регулационното разширение на гр.Правец”, включващ подобектите: 
1.1. Водопровод по улица, определена с о.т.1033-1034а-1036 /участък 
откъм брега на язовира/ - 1038; от о.т.1038 до о.т.1019; по улица, 
определена от о.т.1019-1026; по улица, определена от о.т.1033  до о.т. 
1010, от о.т. 1010 до о.т.1019 и по улица, определена от о.т.1038 до 
о.т.1043; 
1.2. Довеждащ водопровод за новопроектирана зона на регулационното 
разширение на гр.Правец - от същ. стом. водопровод 325  до о.т.1033. 

2. Удостоверява, че дейностите в проектните предложения по т.1 
отговарят на приоритетите на Плана за развитие на Община Правец за 
периода 2007-2013г. (приет с Решение №81/09.12.2005г. на Общинския 
съвет) и Програмата за управление на Община Правец през периода 
2008–2011г. (приета с Решение №57/28.03.2008г. на Общинския съвет). 

изпълнено 

121. 1. Предлага 20 (двадесет) кандидати за съдебни заседатели за Районен 
съд-Ботевград, съгласно списък (Приложение №1 ), неразделна част от 
настоящото решение.  
2. Предлага 2 (двама) кандидати за съдебни заседатели за  Софийски 
окръжен съд, както следва: 
- Незабравка Василева Цолова; 
- Наталия Георгиева Панчева. 

изпълнено 

122. I. Дава съгласието си Община Правец да поеме общински дълг под 
формата на банков заем, при следните параметри: 
1. Максимален размер на дълга – до 500 000 (петстотин хиляди) лева; 
2. Валута на дълга - български лева; 
3. Вид на дълга - краткосрочен заем за текущи нужди; 
4. Начин на обезпечаване – залог върху собствени приходи по чл.6(1) от 
Закона за общинския дълг и обща изравнителна субсидия; 
5. Срок на заема - 12 месеца; 
6. Начин на усвояване - еднократно; 
7. Краен срок на погасяване - 25.12.2010г.; 
8. Условия за плащане - ежемесечно на равни вноски с намаляваща 
лихва; 
9. Годишен лихвен процент - до 9%; 
10. Еднократна такса за обработка и управление на заема, платима 

изпълнено 



еднократно върху размера на заема при усвояване на средствата от него – 
до 1%; 
11. Без такси и комисионни за предсрочно погасяване на заема или част 
от него със собствени средства на общината. 
ІІ. Възлага на кмета на Община Правец да проведе процедура по реда на 
ЗОП/НВМОП/ за избор на финансова институция, която да предостави 
краткосрочен заем на Община Правец при одобрените от Общинския 
съвет параметри. 

123. Дневен ред – 16.12.2009 г.  

124. 1. 1.Приема Информацията за събиране вземанията на Община Правец от 
физически и юридически лица. 
2.Упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички 
необходими правни и фактически действия за събиране на публичните 
общински вземания от Агенцията за държавни вземания или от частен 
съдебен изпълнител, по негова преценка, за всеки конкретен случай. 

изпълнено 

125. 1. Определя за свой представител в Сдружение „Моцартови празници-
Правец ’04” кмета на Община Правец Никола Гергинов Нитов. 
2. Представителят на Община Правец има правомощията да представлява 
общината при приемането на решения, да гласува по свое усмотрение, да 
подписва всички необходими документи, включително и Устава на 
сдружението, както и да извършва всички необходими действия във 
връзка с членуването в сдружението. 

изпълнено 

126. 1. Дава съгласие за встъпването на Община Правец в дълг в размер 
на 308 473 лв. (триста и осем хиляди четиристотин седемдесет и три 
лева), представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното 
авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената 
финансова помощ по договор за отпускане на финансова помощ № 
23/322/00227 от 23.10.2009г. 
2. Гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане 
от ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, свързано с установено от 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция неизпълнение на задълженията 
на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на 
ДФ „Земеделие” –Разплащателна агенция получената по договора сума, 
заедно със законната лихва по нея към момента на извършване на 
плащането.  
 Сумата трябва да бъде преведена по сметката на 
ДФ „Земеделие” –Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ: IBAN: BG 87 
BNBG 9661 3200 1700 01, BIC: BNBGBGSF, в седемдневен срок след 
получаване на писменото искане за плащане от ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция. 

отменено 

127. 1. Дава съгласие за встъпването на Община Правец в дълг в размер на 
224 056 лв. (двеста двадесет и четири хиляди и петдесет и шест лева), 
представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното авансово 
плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената 
финансова помощ по договор за отпускане на финансова помощ № 
23/322/00231 от 23.10.2009г. 
2. Гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, свързано с установено от 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция неизпълнение на задълженията 
на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на 

отменено 



ДФ „Земеделие” –Разплащателна агенция получената по договора сума, 
заедно със законната лихва по нея към момента на извършване на 
плащането. 
 Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ: IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 
01, BIC: BNBGBGSF, в седемдневен срок след получаване на писменото 
искане за плащане от ДФ „Земеделие” –Разплащателна агенция. 

128. 1. Дава съгласие за встъпването на Община Правец в дълг в размер на 
377 728 лв. (триста седемдесет и седем хиляди седемстотин двадесет и 
осем лева), представляващи 110% от левовата равностойност на 
заявеното авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на 
одобрената финансова помощ по договор за отпускане на финансова 
помощ № 23/322/00281 от 23.10.2009г. 
2. Гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, свързано с установено от 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция неизпълнение на задълженията 
на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на 
ДФ „Земеделие” –Разплащателна агенция получената по договора сума, 
заедно със законната лихва по нея към момента на извършване на 
плащането. 
 Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ: IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 
01, BIC: BNBGBGSF, в седемдневен срок след получаване на писменото 
искане за плащане от ДФ „Земеделие” –Разплащателна агенция. 

отменено 

129. 1. Дава съгласие за встъпването на Община Правец в дълг в размер на 
281 528 лв. (двеста осемдесет и една хиляди петстотин двадесет и осем 
лева), представляващи 110% от левовата равностойност на заявеното 
авансово плащане, което не надхвърля 20% от стойността на одобрената 
финансова помощ по договор за отпускане на финансова помощ № 
23/322/00283 от 23.10.2009г. 
2. Гарантира, че се задължава безусловно при първо писмено искане от 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, свързано с установено от 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция неизпълнение на задълженията 
на общината по горецитирания договор да възстанови незабавно на 
ДФ „Земеделие” –Разплащателна агенция получената по договора сума, 
заедно със законната лихва по нея към момента на извършване на 
плащането. 
 Сумата трябва да бъде преведена по сметката на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в БНБ – ЦУ: IBAN: BG 87 BNBG 9661 3200 1700 
01, BIC: BNBGBGSF, в седемдневен срок след получаване на писменото 
искане за плащане от ДФ „Земеделие” –Разплащателна агенция. 

отменено 

130. 1.Общинският съвет на Община Правец предлага на Министерския съвет 
на Република България да бъде отпусната персонална пенсия на Мартин 
Павлов Велинов от гр.Правец, Община Правец. 

изпълнено 

131. 1. До приемане на изменения и допълнения в действащата Наредба №15 
на ОбС-Правец за определянето и администрирането на местните такси и 
цените на услугите в Община Правец, приета с №34/28.02.2008г., да се 
прилагат разпоредбите на чл.38 и чл.39 от Наредба №15 на ОбС-Правец 
за определянето и администрирането на местните такси и цените на 
услугите в Община Правец, приета от Общинския съвет на Община 

изпълнено 



Правец с решение №5/06.02.2003г., изменена и допълнена с решения 
№18/09.12.2003г., №76/12.10.2004г., №92/29.11.2004г., 
№103/30.12.2004г., №6/31.01.2006г., №74/05.09.2006г. и 
№115/28.12.2006г. на Общинския съвет на Община Правец. 

132. І. Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, 
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на 
чистотата за Община Правец през 2010 година (Приложение). 
ІІ. Определя размера на следните такси за 2010 година: 

1. ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В 
РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на населените места. 
Такси върху данъчната оценка: 
1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 
1.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 0.5 ‰; 
1.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
2. ЗА ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В 

РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на населените места. 
Такси върху данъчната оценка: 
2.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 3 ‰; 
2.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 0.5 ‰; 
2.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
3. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ 

ГРАНИЦИ на населените места. 
Такса върху данъчната оценка: 
3.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
4. ЗА ЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА 

ГРАЖДАНИ, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на населените места, 
за които не е организирано обслужване. 
Такса върху данъчната оценка: 
4.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
5. ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, В 
РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ на населените места. 
Такси върху данъчната оценка: 
5.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 
5.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 0.5 ‰; 
5.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1.5 ‰;  
6. ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО чл.16б, 
ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Правец за определянето на местните 
такси и цените на услугите на територията на община Правец, ЗА 
ПОЛЗВАНЕ НА БРОЙ И ВИДОВЕ СЪДОВЕ - в годишен размер на база 
договорените брой и видове съдове, както следва: 
6.1. такса за обработка на контейнер тип “Бобър” – общо 648 лв. 
в това число: 
6.1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 432 лв. 
6.1.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 216 лв. 
6.2. такса за обработка на кофа за смет – общо 216 лв. 
в това число: 
6.2.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 144 лв. 
6.2.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 72 лв. 

изпълнено 



6.3. такса за чистота на териториите за обществено ползване – 3 ‰ 
върху отчетната стойност на активите; 
7. ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, НЕПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
чл.16б, ал.2 от Наредба №15 на ОбС-Правец за определянето на 
местните такси и цените на услугите на територията на община 
Правец. 
Такси върху отчетната стойност на активите: 
7.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 8 ‰; 
7.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 1 ‰; 
7.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 3 ‰; 
8. ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИОННИТЕ 
ГРАНИЦИ на населените места, за които не е организирано 
обслужване. 
Такса върху отчетната стойност на активите: 
8.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 3 ‰; 
9. ЗА ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ОБЩИНСКИ 

ИМОТИ, ТЕРЕНИ, СЕРГИИ, МАСИ И ДРУГИ ПОДОБНИ, за  които не е 
определена данъчна оценка на имота, да се събира от наемателите 
допълнително към наема такса за битови отпадъци – 50 ‰ от 
определения наем и се внася в прихода на местния бюджет по 
параграфа на такса за битови отпадъци. 

133. 1. Обявява за частна общинска собственост: 
1.1. 1 155 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000966 по 

КВС на землището на гр.Правец, целият с площ 352 175 кв.м; 
1.2. 625 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000966 по КВС 

на землището на гр.Правец, целият с площ 352 175 кв.м; 
1.3. 473 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000957 по КВС 

на землището на гр.Правец, целият с площ 2 604 кв.м; 
1.4. 928 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000966 по КВС 

на землището на гр.Правец, целият с площ 352 175 кв.м; 
1.5. 750 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000957 по КВС 

на землището на гр.Правец, целият с площ 2 604 кв.м; 
1.6. 483 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000966 по КВС 

на землището на гр.Правец, целият с площ 352 175 кв.м; 
1.7. 726 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000966 по КВС 

на землището на гр.Правец, целият с площ 352 175 кв.м; 
1.8. 2 702 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000701 по 

КВС на землището на с.Разлив, целият с площ 11 208 кв.м; 
1.9. 94 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000977 по КВС 

на землището на гр.Правец, целият с площ 9 425 кв.м; 
1.10. 871 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000977 по КВС 

на землището на гр.Правец, целият с площ 9 425 кв.м; 
1.11. 303 кв.м, представляващи част от поземлен имот №000977 по КВС 

на землището на гр.Правец, целият с площ 9 425 кв.м; 
2. Дава съгласие, след влизане в сила на решението по т.1, да се 
стартира процедура за замяна на следните общински недвижими имоти, 
частна общинска собственост: 

Землище на гр.Правец 

изпълнено 



Пореден 
№ 

Имот № .... по КВС Площ в м2 

1.  000966 1155 

2.  000966 625 

3.  000957 473 

4.  000966 928 

5.  000957 750 

6.  000966 483 

7.  000966 726 

Обща площ: 5140 

Землище на с.Разлив 

Пореден 
№ 

Имот № .... по КВС Площ в м2 

1.  000701 2702 

Обща площ: 2702 

Землище на гр.Правец 

Пореден 
№ 

Имот № .... по КВС Площ в м2 

1.  000970 3850 

2.  000946 1186 

3.  000941 1372 

4.  000942 6784 

5.  000944 2312 

6.  000959 2613  

7.  000979 1248 

8.  072040 1438 

9.  000977 94 

10.  000977 871 

11.  000977 303 

Обща площ: 22071 

3. Възлага на кмета на Община Правец да възложи изготвянето на 
пазарни оценки от независим оценител на имотите, предмет на замяната, 
както и да предприеме всички необходими действия за публикуване на 
обявление в интернет страницата на община Правец и поставяне на 
информационното табло в сградата на Общинска администрация на 
Община Правец. След изтичане срока на обявлението, кметът на Община 
Правец да внесе за разглеждане от Общинския съвет предложението за 
замяна, заедно с изготвените пазарни оценки. 

134. 1. Дава съгласие да се извърши процедура за промяна на Картата за 
възстановената собственост за землището на гр.Правец, местността 
„Елаша”, като имот № 000890 бъде заличен като кадастрална единица, а 
площта му бъде разпределена между собствениците на съседните имоти, 
съобразно представените от тях документи за собственост. 

Работи се 

135. 1. Да бъде продаден чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот,  частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІ–
общински, в кв. 21, по плана на с.Разлив, Община Правец, целия с 
урегулирана площ от 675 /шестстотин седемдесет и пет/ кв.м. 
2. Приема пазарната оценка на имота по т.1 от това решение, в размер на 
10 125 /десет хиляди сто двадесет и пет/ лева без ДДС. 

Няма 
кандидати 



3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите 
действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно 
наддаване за продажба на имота по т. 1 от това решение и да сключи 
договор със спечелилия участник. 

136. 1. Да се продадат чрез публичен търг с тайно наддаване следните 
общински недвижими имоти, частна общинска собственост: 
1.1. УПИ ІV–общински, в кв. 23, по плана на с.Осиковица, Община Правец, 
с площ от 740 /седемстотин и четиридесет/ кв.м; 
1.2. УПИ V–общински, в кв. 23, по плана на с. Осиковица, Община Правец, 
с площ от 700 /седемстотин/ кв.м; 
1.3. УПИ VІ–общински, в кв. 23, по плана на с. Осиковица, Община 
Правец, с площ от 612 /шестстотин и дванадесет/ кв.м. 
2. Приема пазарните оценки на по т.1 от това решение, определени от 
лицензиран оценител, както следва: 
2.1. За УПИ ІV–общински, в кв. 23, по плана на с.Осиковица, Община 
Правец - в размер на 2 960 /две хиляди деветстотин и шестдесет/ лева 
без ДДС; 
2.2. За УПИ V–общински, в кв. 23, по плана на с. Осиковица, Община 
Правец - в размер на 2 800 /две хиляди и осемстотин/ лева без ДДС; 
2.3. За УПИ VІ–общински, в кв. 23, по плана на с. Осиковица, Община 
Правец - в размер на 2 448 /две хиляди четиристотин четиридесет и осем/ 
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 имотите по т. 1 от това решение и да сключи 
договори със спечелилите участници. 

Няма 
кандидати 

137. 1. Да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински 
недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ V–51, 
в кв.10, по плана на с.Манаселска река, Община Правец, с площ от 670 
/шестстотин и седемдесет/ кв.м. 
2. Приема пазарната оценка на имота по т.1 от това решение, в размер на 
3 350 /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 имота по т. 1 от това решение и да сключи 
договор със спечелилия участник. 

Няма 
кандидати 

138. 1. Обявява за частна общинска собственост следния недвижим имот, а 
именно: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ –За спортен комплекс (осми 
– За спортен комплекс), в кв.9 (девети) по регулационния план на град 
Правец, област Софийска, с площ от 17 385 кв.м (седемнадесет хиляди 
триста осемдесет и пет кв.м.), актуван с Акт за публична общинска 
собственост №30-І/24.08.2009 г., вписан в службата по вписванията при 
Районен съд – Ботевград под №68, том VІ, парт.2081. 
2. Дава съгласие Община Правец да участва в увеличаването на капитала 
на „Университетски недвигими имоти – Правец”АД с непарична вноска, 
представляваща учредено в полза на „УНиверситетски недвижими имоти –
Правец”АД право на строеж на обект „Спортно игрище” върху терен с 
площ от 8050 (осем хиляди и петдесет) кв.м. съгласно приложен проект, и 
представляващ част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ – За спортен 
комплекс (осми – За спортен комплекс), в кв.9 (девети) по плана на 

 



гр.Правец, област Софийска, целия с с площ от 17 385 кв.м. 
(седемнадесет хиляди триста осемдесет и пет кв.м.). 
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите 
правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение, 
както и да внесе искане до Агенцията по вписванията за назначаване на 
вещи лица за изготвяне на оценка на правото на строеж по т.2 от 
решението. 

139. 1. Считано от 01.01.2010г. да бъде обособено звено „Обредни дейности” 
към Общинска администрация-Правец, с численост 2 щатни бр. 

2. Необходимите средства за осигуряване функционирането на звеното по 
т.1 да бъдат разчетени в бюджета на Община Правец за 2010г. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да организира осъществяване на 
дейностите по траурните ритуали и свързаните с тях услуги в гр.Правец, 
като: 

3.1. осигурява и предоставя на населението всички видове услуги, свързани 
с провеждането на траурните обреди; 

3.2. поддържа гробищния парк в гр.Правец; 
3.3. стопанисва Ритуалния дом в гр.Правец. 

изпълнено 

140. 1. Определя продължителност на работно време на председателя на 
Общинския съвет на Община Правец от 40 часа седмично при петдневна 
работна седмица. 

2. Определя основно месечно възнаграждение на председателя на 
Общинския съвет на Община Правец в размер на 95% (деветдесет и пет 
процента) от основната месечна работна заплата на кмета на Община 
Правец за изпълнение на задълженията му при пълно работно време. 

изпълнено 

 
 
 
 
 
Изготвил: 
Ирина Живкова, 
ст.специалист „ПРОбСОООА” 


