
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 107 

от 07.04.2015 г. 

ОТНОСНО:Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

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

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

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

(1), (3) и чл.41 (2) от Закона за общинската собственост, чл.30 (1), т.1 и чл.39 

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 на ЕТ ”Венелин Василев – Венио” със седалище и адрес 

на управление: гр. Правец, ул. „Опълченска” № 21, недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 7191 (седем хиляди сто 

деветдесет и едно) с площ от 341 (триста четиридесет и един) кв. м., участващ в УПИ І 

(първи) – За КЖС и озеленяване, кв. 177 (сто седемдесет и седем) по действащия план за 

регулация на гр. Правец, община Правец, актуван с акт за частна общинска собственост № 

1362 - ІІ/03.04.2015 год., вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенцията по 

вписванията с вх. Рег. № 678 от 03.04.2013 год., под № 29, том ІІІ, парт. 29689., при съседи: 

УПИ I – За КЖС и озеленяване, кв. 177, изток: улица от о. т. 39 до о.т. 325; юг: УПИ III 329 – 

за КОО, кв. 177; запад: УПИ I – За КЖС и озеленяване, кв. 177, гр.Правец, община Правец, 

област Софийска. 

  2.Определя цена от 27280,00 (двадесет и седем хиляди двеста и осемдесет лева) без 

ДДС (необлагаем) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител.  

  3.Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите правни и 

фактически действия по продажба на имота по т. 1. от това решение, в съответствие с 

определената по т. 2 цена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


