
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 317 

от 25.11.2014 г. 

 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1), т.8 и (2) и чл.27 

(4) и (5) от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.69 (4) от Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, чл.35 

(1) и чл.41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.30 (1), чл.58 (1) и (2) от 

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

разпореждане с общинско имущество, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Търговски обект № 2 със 

застроена площ от 19 кв. м. (деветнадесет квадратни метра), заедно с правото на строеж – част 

от масивна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) III (трети) – За обществено 

обслужване и трафопост, кв. 132 (сто тридесет и две), по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1281-

II/20.11.2014 год., вписан в Службата по вписванията – гр. Ботевград към Агенцията по 

вписванията с вх. Рег. № 2439 от 21.11.2014 год., под № 175, том VIII, парт. 27894, 27895, 

27896. 

 2. Определя начална тръжна цена 15250 лв. (петнадесет хиляди двеста и петдесет лева) 

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

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

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

тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

продажба на имота по т. 1 от това решение и да сключи договор със спечелилия търга 

участник. 

 

 

 


