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П Р Е П И С !  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  3  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 27 март 2015 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 80 

 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание 

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

от ЗМСМА, 

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

 

Р Е Ш И: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Обсъждане внесената до Общинския съвет на Община Правец подписка по повод 

извършеното убийство в град Правец на 06.03.2015 г. 

       ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов, 

             председател на ОбС-Правец 

 

3.   Отчет за дейността на РУ „Полиция”-Правец за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 

г. 

ВНОСИТЕЛ: Светла Черняшка  

    Началник на РУП- Правец 

 

4. Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането 

с имотите-общинска собственост през 2015 година. 

       ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

5. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

       ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

 

6. Приемане на програма за енергийна ефективност на Община Правец 2015 – 2020 г. 

       ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

 

7. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за определянето 

и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец. 

       ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

 

8. Отмяна решения на Общински съвет на Община Правец. 



       ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

 

9. Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената 

стойност след извършено авансово плащане по договор № 23/313/00150 от 

21.11.2012 г., сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

       ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

 

10. Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената 

стойност след извършено авансово плащане по договор № 23/313/00151 от 

19.11.2012 г., сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

       ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

 

11. Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената 

стойност след извършено авансово плащане по договор № 62/3/3220307 от 

18.10.2013 г., сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция. 

       ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

 

12. Отчет за дейността на читалищата за 2014 г. и приемане на Програма за развитие 

на читалищната дейност в Община Правец за 2015 година. 

       ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

   Кмет на Община Правец 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 81 

ОТНОСНО: Заявление № 08.00-93/26.03.2015 г. за допускане присъствието на телевизия 

„СКАТ” на заседанието на ОбС-Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на оснoвание чл.21 (1), т.23 и  (2) от 

ЗМСМА,  чл.75а (2) от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет на община Правец, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинска администрация,  

(Гласували-13; “За”-9, “Против”-2, “Въздържали се”-2) 

 

РЕШИ: 

1. Общинският съвет на Община Правец допуска ТВ „СКАТ” в началото на 

заседанието за протоколни кадри и снимки, след което в залата остават само желаещите 

журналисти без оператори и фоторепортери. 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 82 

ОТНОСНО: Дърводобива на територията на Община Правец 

 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

 

РЕШИ: 

 1. Определя комисия в състав: 

- Веска Славчева Райкова - представител на Общинска администрация; 

- Павел Христов Павлов – общински съветник; 

- Павлин Иванов Цветков – общински съветник; 

- Христо Василев Христов – лесовъд. 

2. Комисията, заедно с представител на ДГС – Ботевград, да се събере, разгледа 

проекта на ЛУП и представи на Общинския съвет на Община Правец действителните 

проблеми, свързани с дърводобива на територията на Община Правец.   

3. Комисията да предложи текст на декларация, която да бъде внесена до 

Народното събрание на Република България и НСОРБ. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 83 

ОТНОСНО: Внесената до Общинския съвет на Община Правец подписка по повод 

извършеното убийство в град Правец на 06.03.2015 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на оснoвание чл.21 (1), т.23 и  (2) от 

ЗМСМА,    

(Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Във връзка внесената до Общинския съвет на Община Правец подписка по повод 

извършеното убийство на 06.03.2015 г., Общинският съвет на Община Правец приема  

декларация, която, заедно с подписката, да бъде изпратена до Народното събрание, 

Правителството, НСОРБ и всички отговорни институции на Република България. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 84 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на РУ „Полиция”-Правец за периода 01.01.2014 г. – 

31.12.2014 г. 

 

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

от ЗМСМА, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 



Приема за сведение Отчета за извършената работа от служителите на РУ – Правец 

за периода 01.01.2014 г. -31.12.2014 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 85 

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имотите-общинска собственост през 2015 година. 

Общинският съвет на община Правец, основание чл.21 (1), т.8, чл.27 (4) и (5) 

от ЗМСМА, чл.8 (9) от ЗОС,  

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2015 година, както 

следва: 

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

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ” към  

 

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

 

 „т. 90. Помещение, находящо се на I (първия) етаж в сградата на общинска 

поликлиника – Правец, с обща полезна площ от 17,00 (седемнадесет) кв.м;” 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 86 

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имотите-общинска собственост през 2015 година. 

Общинският съвет на община Правец, основание чл.21 (1), т.8, чл.27 (4) и (5) 

от ЗМСМА, чл.8 (9) от ЗОС,  

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2015 година, както 

следва: 

 В Раздел IV – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРОДАЖБА”, се добавя: 

 

 „т. 48. Поземлен имот с кадастрален № 7191, с площ от 341 кв. м., участващ в УПИ 

I – За КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 177 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец.” 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 87 

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имотите-общинска собственост през 2015 година. 



Общинският съвет на община Правец, основание чл.21 (1), т.8, чл.27 (4) и (5) 

от ЗМСМА, чл.8 (9) от ЗОС,  

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2015 година, както 

следва: 

В Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ 

ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ 

ИМОТИ/, се добавя: 

„т. 31. Терен с площ от 38 кв.м., представляващ част от Урегулиран поземлен имот 

XІІ- 1634,6670, целият с площ 6118 кв. м., находящ се в кв. 59 по действащия план на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска.” 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 88 

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имотите-общинска собственост през 2015 година. 

Общинският съвет на община Правец, основание чл.21 (1), т.8, чл.27 (4) и (5) 

от ЗМСМА, чл.8 (9) от ЗОС,  

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2015 година, както 

следва: 

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

ВЕЩНИ ПРАВА” се добавя: 

 „т. 20. Учредяване право на строеж върху строително петно № 43 от частично 

изменение за строителния план на ж. к „Север”, с площ до 50 (петдесет) кв.м., находящ се 

в УПИ I – За КЖС и озеленяване, кв. 8 по действащия план на гр.Правец, община Правец, 

област Софийска. 

 т. 21. Учредяване право на строеж върху строително петно № 17 от частично 

изменение за строителния план на ж. к „Север”, с площ до 50 (петдесет) кв.м., находящ се 

в УПИ I – За КЖС и озеленяване, кв. 8 по действащия план на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска 

 т.22. Учредяване право на строеж върху строително петно № 18 от частично 

изменение за строителния план на ж. к „Север”, с площ до 50 (петдесет) кв.м., находящ се 

в УПИ I – За КЖС и озеленяване, кв. 8 по действащия план на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска.” 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 89 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 



Общинският съвет на община Правец, на основание основание чл.21 (1), т.8 и 

(2), по реда на чл.27 (4) и (5) от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.14 (1) и (2) от Закона за общинската собственост, 

чл.24а (5) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

чл.88 (1), (2) и (3) от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

създаване и отглеждане на трайни насаждения, следните земеделски имоти, намиращи се в 

землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец: 

 

№ 

по 

ре

д 

Номер на 

имота от 

КВС 

Начин на 

трайно 

ползване 

Катего

рия на 

земята 

Площ 

на 

имота 

(дка) 

Лева/дка 

до 5 год. 

вкл.  

Лева/дка 

от 6 до10 

год. вкл. 

АОС № 

дата 

1. 028068 Овощна 

градина 

IV 15.621 21 лв 32 лв АЧОС №1334 – II/ 

16.03.2015 

2. 028069 Тр. 

насажден

ия 

IV 73.265 21 лв 32 лв АЧОС №1335 – II/ 

16.03.2015 

3. 027127 Овощна 

градина 

VI 9.712 21 лв 32 лв АЧОС №1337 – II/ 

16.03.2015 

  
ОБЩО: 98.598     

 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са: 

2.1.1. Закупили тръжна документация за имотите по т.1 и са внесли в срок 

определения депозит, в размер на 2.10 лв/дка (два лева и десет стотинки), (общо 207.06 

лв.) представляващ 10% от начална годишна тръжна цена за имотите по т.1. 

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

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

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Не се разрешава кандидатстване за отделни имоти – кандидатите подават 

заявление за всички обявени имоти. 

2.3. Срок на отдаване – 10 (десет) години, считано от датата на сключване на 

договора. 

2.4. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно, като 

плащането за първата година се извършва при сключването на договора за наем, а за всяка 

следваща година  

плащането е до датата на сключване на договора за предстоящата година. 

Началната наемна цена съгласно изготвена оценка от независим лицензиран 

оценител по периоди е: 

- от 1 ( първа) до 5 (пета) година – по 21.00 лв./дка. Начална годишна наемна цена 2070.55 

лв. 

- от 6 (шеста) до 10 (десет) година–по 32.00 лв./дка. Начална годишна наемна цена 3155.13 

лв. 



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

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

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

сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от 

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

общинско имущество. 

4. В договора със спечелилия участник да се включи условие, което да 

регламентира, че след изтичане срокът на договора, трайните насаждения остават 

собственост на Община Правец. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 90 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

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

реда на чл.27 (4) и (5) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14 (1) и (2) от Закона за общинската собственост, чл.24а 

(5) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.88 (1), 

(2) и (3) от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

следните земеделски имоти, намиращи се в землището на с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897, 

община Правец: 

 

№ по 

ред 

Номер на 

имота от 

КВС 

Начин на 

трайно 

ползване 

Категория 

на земята 

Площ на 

имота (дка) 

АОС № 

дата 

1. 035121 нива VII 18.124 
АЧОС №1156  – 

II/28.03.2014 

2. 035122 нива VII 3.230 
АЧОС №1157  – 

II/28.03.2014 

3. 035126 нива VII 3.085 
АЧОС №1158 – 

II/28.03.2014 

4. 035135 нива VII 2.312 
АЧОС №1159 – 

II/28.03.2014 

5. 035139 нива VII 5.437 
АЧОС №1160 – 

II/28.03.2014 

6. 036053 нива VIII 3.370 
АЧОС №1163 – 

II/28.03.2014 

7. 036059 нива VIII 8.493 
АЧОС №1164 – 

II/28.03.2014 

8. 036060 нива VIII 5.487 
АЧОС №1165 – 

II/28.03.2014 

9. 051001 нива VII 4.763 
АЧОС №1299 – 

II/05.03.2015 

10. 051007 нива VII 2.298 
АЧОС №1300 – 

II/05.03.2015 



11. 051013 нива VII 5.816 
АЧОС №1301 – 

II/05.03.2015 

   ОБЩО: 62.415  

 

с начална тръжна годишна наемна цена от 1200.00 лв. (хиляда и двеста лева) (без 

ДДС – необлагаем). 

2.Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

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

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

от началната годишна тръжна цена за имотите по т.1 

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

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

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

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

кандидатстване за отделни имоти. 

2.5. Стъпка на наддаване в размер на 120 (сто и двадесет) лева. 

2.6. Срок на отдаване – 4 (четири) стопански години.  

2.7. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

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

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва при сключването на договора за наем. 

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

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

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

сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от 

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

общинско имущество. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 91 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

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

реда на чл.27 (4) и (5) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14 (1) и (2) от Закона за общинската собственост, чл.24а 

(5) от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.88 (1), 

(2) и (3) от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

следните земеделски имоти, намиращи се в землището на с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 

46961, община Правец: 

 

№ по 

ред 

Номер на 

имота от КВС 

Начин на 

трайно ползване 

Категория 

на земята 

Площ на 

имота (дка) 

АОС № 

дата 



1. 012008 нива VI 11.614 АЧОС №937  – 

II/01.04.2013 

2. 012013 нива VI 1.210 АЧОС №938 – 

II/01.04.2013 

3. 013006 нива IX 5.035 АЧОС №939 – 

II/01.04.2013 

4. 013011 нива IX 4.998 АЧОС №940 – 

II/01.04.2013 

5. 018002 нива IX 4.001 АЧОС №954 – 

II/26.04.2013 

6. 018007 нива VII 3.000 АЧОС №955 – 

II/26.04.2013 

7. 019036 нива IX 3.681 АЧОС №975 – 

II/26.04.2013 

8. 020004 нива IX 4.675 АЧОС №972 – 

II/26.04.2013 

9. 020009 нива IX 2.998 АЧОС №973 – 

II/26.04.2013 

10. 020021 нива IX 1.734 АЧОС №974 – 

II/26.04.2014 

11. 021011 нива IX 3.001 АЧОС №962 – 

II/26.04.2014 

12. 021018 нива IX 5.202 АЧОС №963 – 

II/26.04.2013 

13. 022008 нива IX 1.446 АЧОС №969 – 

II/26.04.2013 

14. 022017 нива IX 1.635 АЧОС №970 – 

II/26.04.2013 

15. 022022 нива IX 2.002 АЧОС №971 – 

II/26.04.2014 

16. 023005 нива IX 1.500 АЧОС №967 – 

II/26.04.2013 

17. 023007 нива IX 2.299 АЧОС №968 – 

II/26.04.2013 

18. 023009 нива IX 3.401 АЧОС №966 – 

II/26.04.2014 

19. 024016 нива IX 1.831 АЧОС №964 – 

II/26.04.2013 

20. 024044 нива IX 1.914 АЧОС №965 – 

II/26.04.2014 

    67.177   

 

 

с начална тръжна годишна наемна цена от 1200.00 лв. (хиляда и двеста лева) (без 

ДДС – необлагаем). 

2.Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

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

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

от началната годишна тръжна цена за имотите по т.1 



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

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

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

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

кандидатстване за отделни имоти. 

2.5. Стъпка на наддаване в размер на 120 (сто и двадесет) лева. 

2.6. Срок на отдаване – 4 (четири) стопански години.  

2.7. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

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

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва при сключването на договора за наем. 

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

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

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

сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от 

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

общинско имущество. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 92 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

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

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

чл.59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 020024 

(нула две нула нула две четири) по картата на възстановената собственост (КВС) на 

землището на гр. Правец, ЕКАТЕ 58030, община Правец, област Софийска, местността 

„Владин рът”, с площ от 1.535 дка (един декар петстотин тридесет и пет кв. м.), категория 

V (пета), начин на трайно ползване „нива”, актуван с Акт за частна общинска собственост 

(АЧОС) № 1326-II/13.03.2015 год., вписан в Службата по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 417 от 13.03.2015 год., под № 30, том I, парт. 29351. 

2. Определя начална тръжна цена 3260,00 лв. (три хиляди двеста и шестдесет лева) 

без ДДС (необлагаем), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

лицензиран 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. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 93 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21 (1), т.8, чл.27 (4) и 

(5) от ЗМСМА и на основание чл.45и от Правилника за прилагане на закона 

за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

Дава съгласие да се проведе процедура за промяна начина на трайно ползване на 

имот №026039 от КВС с площ от 0.419 дка, начин на трайно ползване (НТП) – пасище, 

мера, категория 5 (пета), находящ се в местността „Градешница”, землището на гр. 

Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област Софийска, на основание чл.45и от 

Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

съгласно скица №Ф03309/16.03.2015 г. с проектен НТП – др. селскостопанска територия. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 94 

 

ОТНОСНО: Приемане на програма за енергийна ефективност на Община Правец 2015 – 

2020 г. 

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

от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от Закона за енергийната ефективност, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Приема програма за Енергийна ефективност на Община Правец за периода 2015-

2020 г., съгласно приложение. 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е   № 95 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 

Община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (2) от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.9 от Закона за 

местните данъци и такси, чл.76 (1) и (3) от АПК, чл.7 (2) и чл.8 от ЗНА, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, съгласно 

приложението. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 96 

ОТНОСНО: Отмяна решения на Общински съвет на Община Правец. 

 Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 99, т.2 от АПК, във 

връзка с чл.21 (1), т.10 и т.24,  чл.27 (4) и (5) от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

 1. Отменя решение №132 от 28.04.2014 г. и решение №136 от 28.04.2014 г. на 

Общински съвет на Община Правец. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 97 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие” 

– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената 

стойност след извършено авансово плащане по договор № 23/313/00150 от 

21.11.2012 г., сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, 

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

администрация и на основание Договор № 23/313/00150 от 21.11.2012г., 

сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК 

по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от Изпълнителния директор, 

 (Гласували-12; “За”-10, “Против”-2, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Правец да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   

Разплащателна  агенция  в  размер  на  36322.50лв. (тридесет и шест хиляди триста 

двадесет и два лева и петдесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на 

допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова 

помощ № 23/313/00150 от 21.11.2012г. по мярка 313” Насърчаване на туристическите 

дейности”  за Проект „Изграждане на алея за пешеходен туризъм и колоездене в УПИ XIII 

за техническа инфраструктура, кв.171 от регулационния план  гр. Правец” сключен между 

Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор №  23/313/00150 от 21.11.2012г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 98 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие” 

– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената 

стойност след извършено авансово плащане по договор № 23/313/00151 от 



19.11.2012 г., сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21 (1), т.10 и т.24, 

чл.27 (4) и (5) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на основание Договор № 23/313/00151 от 19.11.2012 г., 

сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК 

по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от Изпълнителния директор, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  общината  Правец да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   

Разплащателна  агенция  в  размер  на  26234.54лв. (двадесет и шест хиляди двеста 

тридесет и четири лева и петдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 110 % от 

стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане 

на финансова помощ № 23/313/00151 от 19.11.2012г. по мярка 313” Насърчаване на 

туристическите дейности”  за Проект „Изграждане на алея за пешеходен туризъм и 

колоездене о.т.182, 322, 170, 1262, 1263 до о.т.1264 от регулационния план  гр. Правец” 

сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор №  № 23/313/00151 от 19.11.2012г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 99 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие” 

– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената 

стойност след извършено авансово плащане по договор № 62/3/3220307 от 

18.10.2013 г., сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21 (1), т.10 и т.24, 

чл.27 (4) и (5) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на основание договор № 62/3/3220307 от 18.10.2013 г., 

сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, 

седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК 

по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, 

представляван от Изпълнителния директор, 

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

1. Упълномощава  кмета  на  общината  Правец да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”   –   

Разплащателна  агенция  в  размер  на  17519,39 лв. (седемнадесет  хиляди петстотин и 

деветнадесет лева и тридесет и девет  стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността 

на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на 

финансова помощ № № 62/3/3220307 от 18.10.2013г по мярка 313” Насърчаване на 



туристическите дейности”  за Проект с наименование „ Рехабилитация на обществена 

зелена площ – парково пространство  в УПИ XVIII, кв.3, по плана за регулация на 

гр.Правец, община Правец”, сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” – 

Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № 62/3/3220307 от 18.10.2013г. и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 100 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата за 2014 г. 

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

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

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

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

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

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

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

изпълнение на Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 

2014 година.   

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 101 

ОТНОСНО: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2015 

година. 

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

(1), т.5 от ЗМСМА, във връзка с чл.26а (2) от Закона за народните читалища,   

 (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

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

2015 година. (Приложение) 

  2. До провеждане на следващото заседание на Общинския съвет на Община 

Правец, да бъде предложена програма за провеждане на 120-годишнината на Народно 

читалище „Заря 1895”, гр.Правец. 

 

 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


