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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 4  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 21 декември 2015 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 25 

 

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. Промяна състава на Постоянната комисия по образование, култура, спорт, 

здравеопазване, социална политика, вероизповедания на Общинския съвет на Община 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ:  Николай Яхов,  

Председател  на Общински съвет 

на Община Правец 

 

3. Разглеждане на молби по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от 

бюджета на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Катя Симеонова   

Председател на комисията по 

Наредба №20 

 

4. Приемане на Стратегия за управление на Общинска собственост на Община Правец за 

периода 2016 - 2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински 

Кмет на Община Правец 

 

5. Приемане на  Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2016 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

6. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

7. Приемане на Актуализация на Програма за управление за отпадъците на територията на 

община Правец 2015-2020 (към общинска Програма за опазване на околна среда и 



управление на отпадъците на община Правец 2014-2020, приета с Решение № 

237/24.07.2014 год). 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

8. Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове 

/ПУП/.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

9. Определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Правец 2016 година и 

одобряване на План - сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в Община Правец през 2016 година. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

10. Поемане на общински дълг под формата на краткосрочен банков заем. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински 

Кмет на Община Правец 

 

11. Кандидатстване на Община Правец, съвместно с Община Неготин, Република Сърбия 

с проект с наименование: „For Unchallengeable Tolerance, Understanding and Relationship 

via Education – F.U.T.U.R.E„ (“Толерантност, разбирателство и приятелски отношения 

чрез образование”) по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България-Сърбия 2014-2020 (Програмата), покана за подаване на предложения №: CCI 

2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. „Младежи”, Специфична цел 2.1. “Умения и 

предприемачество”.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински 

Кмет на Община Правец 

 

12. Кандидатстване на Община Правец, съвместно с Община Пирот, Република Сърбия с 

проект с наименование: „Sport activities for young - Future for all in a cross-border region / 

SafY-Future4all" (“Спортни дейности за младите - бъдеще за всички в трансграничния 

регион”) по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-

Сърбия 2014-2020 (Програмата), покана за подаване на предложения №: CCI 

2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. „Младежи”, Специфична цел 2.1. “Умения и 

предприемачество”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

13. Утвърждаване на Културен календар на Община Правец за 2016 г. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

14. Съгласие за внасяне предложение до Министерски съвет за отпускане на персонални 

пенсии по чл.92 от КСО.  

ВНОСИТЕЛ:  Николай Яхов,  

Председател  на Общински съвет 



на Община Правец 

 

15. Поемане от Община Правец на активите, пасивите и получените и неизразходвани 

средства от дарения на закрития ДДУИ „Св. Пантелеймон“, с. Видраре. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

16.Кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински 

Кмет на Община Правец 

 

17. Кандидатстване на Исторически музей - Правец с проекти по Програмата Интеррег – 

ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., Приоритетна ос 

1: Устойчив туризъм: Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност.  

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

18. Кандидатстване на Народно читалище „Заря 1895” - Правец с проект по Програмата 

Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България–Сърбия 2014-2020 г., 

Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм: Специфична цел 1.3. От хора за хора и работа в 

мрежа.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

19. Кандидатстване на Народно читалище „Възраждане 1927”, с.Джурово, общ. Правец с 

проект с наименование: „Създаване на привлекателна среда, като трансграничен мост 

между младите хора в общините Правец и Пирот”  по Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 (Програмата), покана за 

подаване на предложения №: CCI 2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. „Младежи”, 

Специфична цел 2.1. “Умения и предприемачество”.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

20. Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - Ветерани 

от Отечествената война 1944 – 1945 г. по повод наближаващите коледни и новогодишни 

празници  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

21. Съгласуване на Допълнение към Бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, за периода 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

 

ВНОСИТЕЛ:  Николай Яхов,  

Председател  на Общински съвет 

на Община Правец 

 

22. Кандидатстване на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, 



гр. Правец, с проект по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество 

България – Сърбия 2014-2020 г., Приоритетна ос 2 – Младежи, Специфична цел 2.1. 

Умения и предприемачество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

23. Партньорство на Община Правец, по Програмата за трансгранично сътрудничество 

Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014–2020, с Областна администрация на Софийска 

област за разработване на проект с работно наименование „Дигитализация на културно-

историческото наследство на Софийска област. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

24. Опрощаване на лихви начислени за просрочена такса битови отпадъци на физически и 

юридически лица. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

    

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 26 

 

ОТНОСНО: Промяна състава членовете на  Постоянната комисия на Общинския съвет 

на Община Правец „Комисия по образование, култура, спорт, 

здравеопазване, социална политика, вероизповедания” 

 

Общинският съвет на община Правец, чл.21(1), т.1 и ал.2 и чл.27(4) от 

ЗМСМА, чл.99, ал.1, т.2 от АПК и чл.47 и чл.48 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Отменя свое Решение №10/27.11.2015 г. в частта членове на „Комисия по 

образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, вероизповедания”. 

 

2. Определя състава на членовете на  Постоянната комисия на Общинския съвет на 

Община Правец „Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 

политика, вероизповедания”, както следва: 

 

- Цветелина Йорданова ВЛАДИМИРОВА;  

- Йотка Богданова ТОДОРОВА;  

- Марин Василев ХРИСТОВ; 

- Цеца Василева ГЕОРГИЕВА; 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 27 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на молби по Наредба №20 за социално подпомагане на 



граждани от бюджета на Община Правец. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21 (1), т.6, и чл.27 (4) 

и (5) от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от Наредба №20 за социално подпомагане 

на граждани от бюджета на Община Правец на ОбС-Правец,  

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2015 година 

за еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец, както следва: 

 

- на Марияна Панова Маркова от с. Джурово   - в размер на 350 лв. 

- на Динка Василева Стойкова от с. Равнище    - в размер на 500 лв. 

- на Милчо Семков Маринов от с. Осиковица   - в размер на 350 лв. 

- на Стоян Маринов Стоянов от гр. Правец   - в размер на 500 лв. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 28 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на 

                       Община Правец за периода 2016-2019 година. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 и 

чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.8, ал.8 от ЗОС,  

 

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

 

РЕШИ: 

 

 Общински съвет – Правец приема Стратегия за управление на общинската 

собственост на Община Правец за периода 2016-2019 година. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 29 

 

ОТНОСНО: Приемане Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането 

с имоти – Общинска собственост през 2016 година.  

 

Общинският съвет на община Правец, основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2, чл.27, 

ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.8, ал.9 от ЗОС,  

 

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

 

РЕШИ: 



1 . П р и е м а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 год., 

съгласно приложението, неразделна част към настоящото решение. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 30 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал. 1, т.8 и ал.2, 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 102, ал. 4 и ал. 6 от Закона за лечебните 

заведения, чл. 20, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 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) 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на 2 (две) помещения – 

публична общинска собственост, находящи се на втория етаж в сградата на Общинска 

поликлиника – Правец, представляващи: кабинет „уши, нос и гърло”, с обща полезна площ 

от 18,00 кв. м. и „неврологичен кабинет”, с обща полезна площ от 18,00 кв. м., на ЕТ 

„Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – Амбулатория за 

специализирана помощ по офталмология - д-р Виолета Банчева”, представлявано от д-р 

Виолета Велкова Банчева, при месечна наемна цена в рамер на 47,52 лв. (четиридесет и 

седем лева и петдесет и две стотинки) с ДДС, регламентирана в приложение №1 към чл. 21 и 

съобразена с чл. 20, ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимитете действия за 

сключване на договор за наем със ЕТ „Индивидуална практика за специализирана медицинска 

помощ – Амбулатория за специализирана помощ по офталмология - д-р Виолета Банчева” 

представлявано от д-р Виолета Велкова Банчева за двете помещения описани в т. 1 за срок от 3 

(три) години. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 31 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, 

чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 ал. 2, 

т. 3, чл. 58, ал. 1, ал. 2 и чл. 59 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) 

 

РЕШИ: 

 



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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №505.7112 

(петстотин и пет точка седем хиляди сто и дванадесет), с площ от 176 (сто седемдесет и шест) 

кв. м., по кадастралния план на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №611 - II/29.12.2011 год, вписан в Служба по вписванията 

– гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 98 от 03.02.2012 год., под № 61 том I, 

парт. 12976. 

2. Определя начална тръжна цена 3170,00 (три хиляди сто и седемдесет) лева без ДДС, 

в съответствие 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. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 32 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, 

чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 ал. 2, 

т. 3, чл. 58, ал. 1, ал. 2 и чл. 59 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) 

 

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №505.7119 

(петстотин и пет точка седем хиляди сто и деветнадесет) с площ от 220 (двеста и двадесет) 

кв.м., по кадастралния план на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт 

за частна общинска собственост № 612 - II/29.12.2011 год, вписан в Служба по вписванията – 

гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 101 от 03.02.2012 год., под № 64 том I, 

парт. 12979. 

2. Определя начална тръжна цена 3960,00 (три хиляди деветстотин и шестдесет) лева 

без ДДС, в съответствие 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. 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 33 



 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, 

чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 56 ал. 2, 

т. 3, чл. 58, ал. 1, ал. 2 и чл. 59 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) 

 

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XIII – 5 (тринадесети отреден за имот планоснимачен номер пет), целият с площ от 565 

(петстотин шестдесет и пет) кв. м., находящ се в кв. 4 (четири), по действащия план за 

регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 1365 - II/14.04.2015 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 766 от 16.04.2015 год., под № 102 том III, 

парт. 29834. 

2. Определя начална тръжна цена 4520,00 (четири хиляди петстотин и двадесет) лева 

без ДДС, в съответствие 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. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 34 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, 

чл. 27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закон за общинската собственост, 

чл. 183, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията, чл.50 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) 

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се учреди в полза Иван Борисов Борисов, собственик на ап. 18, 

ет. 3, вх. Е, бл. 6, гр. Правец, бул. „Трети март” № 26, възмездно и безсрочно право на 

надстрояване на етаж от жилищен блок с площ от 97,4 (деветдесет и седем цяло и четири) кв. 

м., на кота +11,35м., представляващо разширение на съществуващото жилище на кота +8,40 м., 

находящо се в УПИ II (втори) - За обществено жилищно строителство, кв. 20 (двадесет), по 

плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска в полза на  

2. Приема цената на правото на надстрояване, в размер на 9700,00 (девет хиляди и 

седемстотин) лева без ДДС. 

 



3. Възлага на кмета на Община Правец да извърши необходимите действия по Закон за 

устройство на територията и Закона за общинската собственост.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 35 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2, 

чл.27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се раздели поземлен имот №000223 по КВС в землището на гр. 

Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, с площ от 0.864 дка (нула декара и осемстотин 

шестдесет и четири кв. м.), начин на трайно ползване – дере, актуван с Акт за публична 

общинска собственост (АПОС) №41 – I/28.10.2010 г., вписан в Служба по вписванията – 

Ботевград, с вх. рег. №1673 от 28.10.2010 г, под №113, том IV, парт. 8840, съгласно проект за 

делба №Ф03403/10.12.2015 г., неразделна част от настоящото решение, като се образуват 

следните имоти: 

- Имот № 000229 по КВС с площ 0.130 дка (нула декар и сто и тридесет кв. м.), НТП - 

дере, съгласно скица - проект №Ф03404/10.12.2015 г. 

- Имот № 000232 по КВС с площ 0.734дка (нула декар и седемстотин тридесет и 

четири кв. м.), НТП - дере, съгласно скица - проект №Ф03405/10.12.2015 г. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 36 

 

ОТНОСНО: Приемане на Актуализация на Програма за управление на отпадъците на 

територията на обшина Правец 2015-2020 (към общинска Програма за 

опазване на околна среда и управление на отпадъците на община Правец 

2014-2020, приета с Решение № 237/24.07.2014 год). 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал. 2 и 

чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от ЗУО, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Приема Актуализация на Програма за управление на отпадъците на територията на 

община Правец 2015-2020 (към общинска Програма за опазване на околна среда и 

управление на отпадъците на община Правец 2014-2020, приета с Решение № 

237/24.07.2014 год). 
 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 37 

 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 020174 м.”Под детската 

градина”, землището на с. Разлив, община Правец. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, чл. 27, 

ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, в изпълнение изискванията на чл. 28, 

ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи 

/ППЗОЗЗ/,  

 

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

 

РЕШИ: 

 

 Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – План за застрояване  на ПИ 

№ 020174, м.”Под детската градина”, землището на с. Разлив, община. Правец, с 

отреждане за „Жилищно строителство”.   

Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите 

от горното решение процедури. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 38 

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение на ПУП – ПP на УПИ ХХ-1158 и УПИ ХХІ-265, 

1158 в кв. 121, гр. Правец. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, чл. 27, 

ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, по реда на чл. 136, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие  да се измени уличната регулация на  улица между о.т. 84 – о.т.88; 

част от ПИ 6611 да се придаде към УПИ ХХІ-265, 1158 и същият да се отреди и за 

поземлен имот № 1166; част от ПИ 6611 да се придаде към УПИ ХХ- 1158 и същият да се 

отреди и за поземлен имот № 1166 в кв. 121, по плана за регулация на гр. Правец.   

Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на 

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 39 

 

ОТНОСНО: Предложение за изменение на ПУП – ПP на УПИ ХVІІІ-278 в кв. 121, гр. 

Правец. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, чл. 27, 

ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 5, по реда на чл. 136, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, 

 

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



 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие  да се измени уличната регулация на УПИ ХVІІІ-278 в кв. 121 по 

План за регулация на гр. Правец, на прилежащата улица между о.т. 97- о.т. 93 – о.т.87. 

Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите 

от горното решение процедури. 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 40 

 

ОТНОСНО: Предложение  за изменение на ПУП – ПP на УПИ ХХІV-864 и УПИ ХХХІV-

864 в кв. 50, гр. Правец. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, чл. 27, 

ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 5, по реда на чл. 136, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие за изменение на дворищната регулация между УПИ ХХІV-864 и 

УПИ ХХХІV-864, в кв. 50 по План за регулация на гр. Правец, като се образуват два нови 

УПИ – УПИ ХХІV- 864 с площ от 1440 кв.м. и УПИ ХХХІV-864 с площ от 925 кв.м., 

съгласно документите за собственост. 

Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите 

от горното решение процедури. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 41 

 

ОТНОСНО: Изменение на ПУП – ПР на част от кв.20 и част от кв. 132, гр. Правец. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11 и чл. 27, 

ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 129, ал. 1,  

 

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

 

РЕШИ: 

 

 Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР за промяна на границите и площите на 

УПИ ІІ-За жилищно строителство и УПИ ХV-За площад и обществено обслужване в кв. 20 и  УПИ 

ІІІ – За обществено обслужване и трафопост  в кв. 132, гр. Правец, при което новите УПИ 

получават следните площи: 

 1. УПИ ІІ-За жилищно строителство в кв. 20 става с урегулирана площ от 2334 кв.м; 

 2. УПИ ІІІ – За обществено обслужване и трафопост  в кв. 132 става с урегулирана площ 

от 379 кв.м.; 

 3. УПИ ХV-За площад и обществено обслужване в кв. 20, гр. Правец става с урегулирана 

площ от 29580 кв.м. 



Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите 

от горното решение процедури. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 42 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Правец за 

2016 година и одобряване на План – сметка за необходимите разходи по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община 

Правец през 2016г. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1), т.7, (2), чл.27 

(4) и (5) от ЗМСМА, чл.62, чл.63, 66 (1), чл.71 и чл.71а от Закона за местните 

данъци и такси, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Запазва размера на такса битови отпадъци за 2016 година, приета с Решение №338 

от 19.12.2014г. на Общински съвет на Община Правец. 

 

2. Освобождават от такса битови отпадъци  за услугите, предоставени на молитвени 

домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 

регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са 

построени.  

 

3. Освобождава от заплащане на такса „сметосъбиране и сметоизвозване” за 

съответната година, ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация 

по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в община 

Правец, като същите се облагат с такса „чистота на териториите за обществено ползване” 

и такса „обезвреждане на битовите отпадъци в депо”. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 43 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Правец за 

2016 година и одобряване на План – сметка за необходимите разходи по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община 

Правец през 2016г. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание на основание чл.21(1), 

т.23(2) и чл.27(3) от ЗМСМА, чл.66 от Закона за местните данъци и такси,  
 

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

 

РЕШИ: 

 



Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата за 

Община Правец през 2016 година, както следва: 

 

№ ВИДОВЕ РАЗХОДИ СУМА /в лева/ 

1.  за сметосъбиране и сметоизвозване   184 704 

2.  за обезвреждане на битовите отпадъци в депо 60 000 

3.  за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци 72 720 

4.  за чистота на териториите за обществено ползване 243 764 

Всичко: 561 188 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 44 

 

ОТНОСНО: Предложение за  поемане на общински дълг под формата на краткосрочен 

банков заем. 

  

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.10, ал.2, 

чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, както и чл.13, чл.16, чл.17 от Закона за 

общинския дълг, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

I.Дава съгласие Община Правец да поеме общински дълг под формата на 

краткосрочен банков заем за оборотни средства, при следните параметри: 

1. Максимален размер на дълга – до 120 000 лв. /сто и двадесет хиляди лева/; 

2. Валута на дълга – български лева; 

3. Вид на дълга – краткосрочен заем за оборотни средства, поет с договор за 

общински заем; 

4.Начин на обезпечаване – залог върху собствени приходи по чл.45 от Закона за 

публични финанси и обща изравнителна субсидия; 

5.Начин на усвояване – еднократно до 31.03.2016 г. 

6.Краен срок на погасяване – 25.12.2016 г. 

7.Условия за плащане – двумесечен гратисен период, погасяване на главница 

ежемесечно на равни вноски , с намаляваща лихва; 

8.Годишен фиксиран лихвен процент – до 4 %; 

9.Еднократна такса за обработка и управление на банковия заем, платима 

еднократно върху размера при усвояване на средствата от него – до 1%;  

10.Без такса ангажимент; 

11.Без такса за предсрочно погасяване; 

 

II. Възлага на кмета на Община Правец да проведе процедура за избор на 

финансова институция, която да предостави краткосрочен банков заем на Община Правец 

при одобрените параметри от Общинския съвет. 

 

 



 

Р Е Ш Е Н И Е   № 45 

 

ОТНОСНО:  Кандидатстване на Община Правец, съвместно с Община Неготин, 

Република Сърбия с проект с наименование: „For Unchallengeable Tolerance, 

Understanding and Relationship via Education – F.U.T.U.R.E„ (“Толерантност, 

разбирателство и приятелски отношения чрез образование”) по Програмата 

Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014- 2020 

(Програмата), покана за подаване на предложения №: CCI 2014TC16I5CB007, 

Приоритетна ос 2. „Младежи”, Специфична цел 2.1. “Умения и предприемачество”. 

 

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

ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства в качеството си на партньор с проект: 

„For Unchallengeable Tolerance, Understanding and Relationship via Education – 

F.U.T.U.R.E„ (“Толерантност, разбирателство и приятелски отношения чрез 

образование”), покана за подаване на предложения №: CCI 2014TC16I5CB007, 

Приоритетна ос 2. «Младежи», Специфична цел 2.1. «Умения и предприемачество», 

по Програмата; 

2. Дава съгласие Община Правец да осигури временна наличност на средства за 

извършване на допустимите разходите по проект: „For Unchallengeable Tolerance, 

Understanding and Relationship via Education – F.U.T.U.R.E„ (“Толерантност, 

разбирателство и приятелски отношения чрез образование”), покана за подаване на 

предложения №:  CCI 2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. «Младежи», Специфична 

цел 2.1. «Умения и предприемачество», 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: „For Unchallengeable Tolerance, Understanding and Relationship 

via Education – F.U.T.U.R.E„ (“Толерантност, разбирателство и приятелски отношения 

чрез образование”), покана за подаване на предложения №: CCI 2014TC16I5CB007, 

Приоритетна ос 2. «Младежи», Специфична цел 2.1. «Умения и предприемачество», 

по Програмата; 

4. Упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проект: „For 

Unchallengeable Tolerance, Understanding and Relationship via Education – F.U.T.U.R.E„ 

(“Толерантност, разбирателство и приятелски отношения чрез образование”), покана 

за подаване на предложения №: CCI 2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. 

«Младежи», Специфична цел 2.1. «Умения и предприемачество», по Програмата; 

5. Дава съгласие Община Правец да предостави за безвъзмездно ползване 

инфраструктурата на общински обект: „ РЕМОНТ НА ПОКРИТ ПЛУВЕН 

БАСЕЙН  - ГПЧЕ „ Алеко Константинов“ и ОУ „Васил Левски“ гр. Правец” за 

периода за изпълнение на проект: „For Unchallengeable Tolerance, Understanding and 

Relationship via Education – F.U.T.U.R.E„ (“Толерантност, разбирателство и 

приятелски отношения чрез образование”) и 5 години след неговото приключване.  

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 46 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец, съвместно с Община Пирот, Република 

Сърбия  с проект с наименование: „Sport activities for young - Future for all in 

a cross-border region / SafY-Future4all" (“Спортни дейности за младите - 

бъдеще за всички в трансграничния регион”) по Програмата Интеррег-ИПП 

за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020 (Програмата), 

покана за подаване на предложения №: CCI 2014TC16I5CB007, Приоритетна 

ос 2. „Младежи”, Специфична цел 2.1. “Умения и предприемачество”. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал. 2, 

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

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства в качеството си на Водещ партньор с  

проектно предложение с наименование: „Sport activities for young - Future for all in a 

cross-border region / SafY-Future4all" (“"Спортни дейности за младите - бъдеще за 

всички в трансграничния регион”) по покана за подаване на предложения №: CCI 

2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. 2. „Младежи”, Специфична цел 2.1. “Умения и 

предприемачество”; 

2. Дава съгласие Община Правец да осигури временна наличност на средства за 

извършване на допустимите разходите по проект: „Sport activities for young - Future for 

all in a cross-border region / SafY-Future4all" (“"Спортни дейности за младите - 

бъдеще за всички в трансграничния регион”) по покана за подаване на предложения 

№: CCI 2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. 2. „Младежи”, Специфична цел 2.1. 

“Умения и предприемачество”, 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: „Sport activities for young - Future for all in a cross-border region / 

SafY-Future4all" (“"Спортни дейности за младите - бъдеще за всички в 

трансграничния регион”) по покана за подаване на предложения №: CCI 

2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. 2. „Младежи”, Специфична цел 2.1. “Умения и 

предприемачество”, по Програмата; 

4. Упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проект: „Sport 

activities for young - Future for all in a cross-border region / SafY-Future4all" (“"Спортни 

дейности за младите - бъдеще за всички в трансграничния регион”) по покана за 

подаване на предложения №: CCI 2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. 2. 

„Младежи”, Специфична цел 2.1. “Умения и предприемачество”, по Програмата; 

5. Дава съгласие Община Правец да предостави за безвъзмездно ползване 

инфраструктурата на обект: „СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ - ОУ „Васил Левски“ и 

ГПЧЕ „ Алеко Константинов“ гр. Правец” за периода за изпълнение на проект: 

„Sport activities for young - Future for all in a cross-border region / SafY-Future4all" 

(“"Спортни дейности за младите - бъдеще за всички в трансграничния регион”)  и 5 

години след неговото приключване.  

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 47 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване Културен календар на Община Правец за 2016 г. 

 

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

т.5 и чл.27 (3) от ЗМСМА,  

 

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

 

РЕШИ: 

 

1.  Утвърждава Културния календар на Община Правец за 2016 година. 

     (Приложение) 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 48 

 

ОТНОСНО: Съгласие за внасяне предложение до Министерски съвет за отпускане на 

персонални пенсии по чл.92 от КСО 

 

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

от ЗМСМА и чл.7(4), т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във 

връзка с чл.92 от КСО и подадено заявление вх. № 08.00-334/24.11.2015 г., 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се внесе предложение до Министерски съвет за отпускане на 

персонална пенсия на Мария Маринова Кънчева, ЕГН 0242073039, представлявана от 

нейната майка и законен представител Татяна Бенчева Василева.  

 

2.  Възлага на Кмета на Община Правец да изготви и внесе предложение до Министерски 

съвет, съгласно т.1 от настоящото решение. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 49 

 

ОТНОСНО: Поемане от Община Правец на активите, пасивите и получените и 

неизразходвани средства от дарения след закриване на ДДУИ „Св. 

Панталеймон“, с. Видраре. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закрития 



Дом за деца с умствена изостаналост „Св.Панталеймон”- с.Видраре да се поемат от 

Община Правец. 

 

2. Неизразходваните средства по приходен параграф 45-00 „Помощи и дарения от 

страната” в размер на 30 504,71 лв. да бъдат използвани съгласно волята на дарителите от 

новооткритите социални услуги - Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция и Защитено жилище за лица 

с физически увреждания.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 50    

     

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 

„Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020”. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

и чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

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

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020”. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 51      

   

ОТНОСНО: Кандидатстване на Исторически музей - Правец с проекти по Програмата 

Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия – 

Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм: Специфична цел 1.1. Туристическа 

атрактивност.  

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.23 и (2), чл.27 

(3) от ЗМСМА, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие Исторически музей-Правец да кандидатства за финансиране на 

проектно предложение „Развитие на устойчив туризъм чрез опазване, социализиране и 

представяне на древното културно наследство на общините Правец и Свърлиг” по 

Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-



2020 г., Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм: Специфична цел 1.1. Туристическа 

атрактивност.  

  

 2. Дава съгласие Исторически музей-Правец да кандидатства за финансиране на 

проектно предложение „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и 

Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни 

културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” по Програмата Интеррег 

– ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., Приоритетна ос 

1: Устойчив туризъм: Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност. 

 

 3. Удостоверява, че дейностите по проектните предложения отговарят на 

приоритетите на Община Правец, записани в Програмата за развитие на туризма на 

територията на Община Правец за периода 2014-2020 г. 

  

4. Потвърждава, че имотите, върху които ще се извършват дейностите по 

проектното предложение са:  

 - необременени със задължения;  

 - не са обект на съдебен спор за имота;   

 - не са предмет на искове съгласно българското законодателство. 
  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 52 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Исторически музей - Правец с проекти по Програмата 

Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия – 

Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм: Специфична цел 1.1. Туристическа 

атрактивност. 

 

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

(4) и (5) от ЗМСМА, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да предостави 

инфраструктурата на обект: едноетажна паянтова сграда – Ханът на Вутьо Попиванов 

(Туняка), с музейна експозиция, филиал на Исторически музей-Правец, описан с Акт за 

публична общинска собственост - № 332-I от 14.12.2015 г., вписан в Служба по вписвания 

– гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 2753 от 14.12.2015 г., под № 168, 

том IX, партида 4396, за реализиране дейностите по проекта, за периода на изпълнение на 

проектно предложение „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и 

Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на  представителни 

културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”и 5 (пет) години след 

неговото приключване. 

 

2. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да предостави 

инфраструктурата на обект: двуетажна паянтова сграда – Старо класно училище с музейна 

експозиция, филиал на Исторически музей-Правец, описан с Акт за публична общинска 

собственост - № 331-I от 14.12.2015 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Ботевград към 

Агенция по вписвания с вх. рег. № 2752 от 14.12.2015 г., под № 167, том IX, партида 8330, 



за реализиране дейностите по проекта, за периода на изпълнение на проектно 

предложение „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез 

създаване на туристически атракции и експониране на  представителни културно-

исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”и 5 (пет) години след неговото 

приключване. 

 

3. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да предостави 

инфраструктурата на обект: руини на Средновековна църква от XIV век и по-ранни сгради  

в местността „Манастира”, с.Осиковица в поземлен имот № 038080, описан с Акт за 

публична общинска собственост - № 2-I от 15.05.2006 г., вписан в Служба по вписвания – 

гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 930 от 26.05.2006 г., под № 10, том 

IV, партида 59, за реализиране дейностите по проекта, за периода на изпълнение на 

проектно предложение „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и 

Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на  представителни 

културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”и 5 (пет) години след 

неговото приключване. 

 

 4. Потвърждава, че имотите, върху които ще се извършват дейностите по 

проектното предложение са:  

 - необременени със задължения;  

 - не са обект на съдебен спор за имота;  

 - не са предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 53  

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Заря 1895”, гр.Правец с проект по 

Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – 

Сърбия 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм: Специфична цел 

1.3. От хора за хора и работа в мрежа. 

 

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

чл.27 (3) от ЗМСМА,   
 

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

 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие Народно читалище „Заря 1895”, гр.Правец да кандидатства за 

финансиране на проектно предложение „Традиционни празници при съседа” по 

Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-

2020 г. , Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм: Специфична цел 1.3. От хора за хора и 

работа в мрежа.  

  

2. Удостоверява, че дейностите по проектното предложение отговарят на 

приоритетите на Община Правец, записани в Програмата за развитие на туризма на 

територията на Община Правец за периода 2014-2020 г. 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 54  

  

ОТНОСНО: Кандидатстване на Народно читалище „Възраждане 1927”, с.Джурово, 

 общ. Правец с проект с наименование: „Създаване на привлекателна среда, 

като трансграничен мост между младите хора в общините Правец и Пирот” 

по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-

Сърбия 2014- 2020 (Програмата), покана за подаване на предложения №: 

CCI 2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 2. „Младежи”, Специфична цел 2.1. 

“Умения и предприемачество”. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 и 

ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  
 

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

 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово, община 

Правец да кандидатства за финансиране на проектно предложение „Създаване на 

привлекателна среда, като трансграничен мост между младите хора в общините 

Правец и Пирот” по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество 

България – Сърбия 2014-2020 г., Приоритетна ос 2. „Младежи”, Специфична цел 2.1. 

“Умения и предприемачество”. 

  

 2. Удостоверява, че дейностите по проектното предложение отговарят на 

приоритетите на Община Правец, записани в Програмата за развитие на туризма на 

територията на Община Правец за периода 2014-2020 г. и Общинския план за развитие 

2014-2020 г. 

 

3. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да 

предостави инфраструктурата на обект: Двуетажна сграда (читалище), масивна 

конструкция със застроена площ от РЗП = 622,00 кв. м. (шестотин двадесет и два 

квадратни метра) и разгъната застроена площ от РЗП = 1244 кв. м. (хиляда двестна 

четиридесет и четири квадратни метра), описан с Акт за публична общинска собственост - 

№333-I от 14.12.2015 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по 

вписвания с вх. рег. № 2754 от 14.12.2015 г., под № 169, том IX, партида 8763, за периода 

за изпълнение на проект: проектно предложение „Създаване на привлекателна среда, 

като трансграничен мост между младите хора в общините Правец и Пирот” и 5 

години след неговото приключване.  

 

 4. Потвърждава, че имота, върху който ще се извършват дейностите по проектното 

предложение е:  

 - необременен със задължения;  

 - не е обект на съдебен спор за имота;  

 - не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 55 

 

ОТНОСНО: Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - 

Ветерани от Отечествената война 1944 – 1945 г. по повод наближаващите 



коледни и новогодишни празници. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, 

ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се изплати еднократно финансова помощ от  § 42-14 от бюджета 

на Община Правец за 2015 г. на ветераните в размер на 50 лева на всеки по списък, 

посочен в отделно приложение; 

 

2. Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на т.1 от това 

решение.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 56 

 

ОТНОСНО: Съгласуване на Допълнение към Бизнес плана за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София за периода от 01.01.2016 г 

до 31.12.2016 г. 

 

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

от ЗМСМА и чл.10 (4) от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационни услуги (ЗРВКУ), и във връзка с §14 от ЗИД на ЗВ и писмо вх. 

№ 08.00-354/09.12.2015 г. от управителя на „В и К” ЕООД, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

 1. Съгласува допълнение на Бизнес плана за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София  за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 

г., съгласно приложението. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 57 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Професионална гимназия по компютърни технологии и 

системи, гр. Правец, с проект по Програмата Интеррег – ИПП за 

трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020г., Приоритетна 

ос 2 – Младежи, Специфична цел 2.1. Умения и предприемачество. 

 

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

чл.27 (3) от ЗМСМА, 

 

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

 

РЕШИ: 



 1. Дава съгласие Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, 

гр. Правец да кандидатства за финансиране на проектно предложение „Трансгранично 

партньорство за иновации в образованието в ПГКТС – Правец и Техническо 

училище – Пирот” по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество 

България – Сърбия 2014-2020 г. , Приоритетна ос 2 – Младежи; Специфична цел 2.1. 

Умения и предприемачество. 

 

 2. Удостоверява, че дейностите по проектното предложение отговарят на 

приоритетите на Община Правец, записани в Плана за развитие на Община Правец 2014- 

2020 г.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 58 

 

ОТНОСНО: Партньорство на Община Правец, по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия 2014–2020, с Областна 

администрация на Софийска област за разработване на проект с работно 

наименование „Дигитализация на културно-историческото наследство на 

Софийска област. 

 

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

чл.27(3) от ЗМСМА, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за подкрепа на проектно предложение „Дигитализация на 

културно-историческото наследство на Софийска област”, с което Областна 

администрация на Софийска област ще кандидатства по Програмата Интеррег – ИПП за 

трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020. 

  

 2. Дава съгласие Община Правец да участва в проекта на Областна администрация 

на Софийска област с работно наименование „Дигитализация на културно-историческото 

наследство на Софийска област”. 

 

           3. Декларира, че дейностите по проектното предложение отговарят на приоритетите 

на Община Правец, записани в Програмата за развитие на туризма на територията на 

Община Правец, за периода 2014 – 2020  г. и Общинския план за развитие 2014 – 2020 на 

Община Правец. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 59 

 

ОТНОСНО: Опрощаване на лихви начислени за просрочена такса битови отпадъци на 

физически и юридически лица. 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23, ал.2 и 

чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 

122, ал.3 от Закона за публичните финанси, 



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

 

РЕШИ: 

 

1. Опрощава дължимите суми, представляващи лихви по главници за такса битови 

отпадъци от минали години /просрочени задължения към 31.12.2015 г./ на 

физически и юридически лица, ако същите заплатят до 31 март 2016 г. главниците 

дължими към 31 декември 2015 г. 

 

2. Опрощаването не се отнася за физическите и юридическите лица, които към 

31.12.2015 г. имат образувани изпълнителни дела. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


