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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 1  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 29 януари 2016 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 1 

 

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.  Приемане на бюджета на Община Правец за 2016 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет 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. Актуализация на  Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти 

– общинска собственост през 2016 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

     Кмет на Община Правец 
 

 

5. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

6. Предоставяне на гориво за нуждите на РУ „Полиция” Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

7. Предложение за закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска администрация –

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

8. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от Преходните 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 



ползването на земеделски земи. 
 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

9. Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове /ПУП/.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински,  

Кмет на Община Правец 

 

10. Определяне състава на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при извършване 

на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в община Правец. 

                     ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                                                                            Кмет на Община Правец 

 

11. Утвърждаване състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. 

         ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

 

12. Приемане на Програма за управление на Община Правец – мандат 2015-2019 г. 

         ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

         Кмет на Община Правец 

 

13. Приемане на Общински план за младежта за 2016 година. 

         ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

         Кмет на Община Правец 

 

14. Изменение на Решение №42/06.02.2015 година на Общински съвет на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов  

                   Председател на Общински съвет 

         на Община Правец 

    

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 2 

 

ОТНОСНО: „Приемане на бюджета на Община Правец за 2016 година” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и чл.52(1), във 

връзка чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.39, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за 

публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 г., ПМС 

№380/29.12.2015 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1.Приема бюджета на Община Правец за 2016 г., както следва (съгласно 

Приложение №1): 

 

1. ПО ПРИХОДА - 9 999 163 лв. 

1.1. Приходи с държавен характер - 5 986 874 лв. 



 

 В т.ч.:   

 - обща субсидия за ДДД - 5 119 072 лв. 

 - преходен остатък 

 

- 867 802 лв. 

 

1.2. Приходи с общински характер - 4 012 289 лв. 

 В т.ч.:   

 - данъчни приходи - 571 000 лв. 

 - неданъчни приходи 

 

- 1 365 400 лв. 

 - целева субсидия за капиталови разходи - 1 017 100 лв. 

 - трансфер за местни дейности - 564 500 лв. 

 - преходен остатък  

 

- 

 

664 377 лв. 

 - краткосрочни заеми от банки в страната  

- погасени дългосрочни заеми от банки в страната 

- погасени краткосрочни заеми от банки в страната 

- 

- 

- 

120 000 лв. 

- 170 088 лв. 

- 120 000 лв. 

2. ПО РАЗХОДА - 9 999 163 лв. 

 В т.ч.:   

 - държавни дейности - 5 986 874 лв. 

 - общински дейности  

- общински приходи за дофинансиране на ДД 

- 

- 

3 819 789 лв. 

192 500 лв. 

 

2.Приема инвестиционната програма за 2016 г. /поименен списък по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране/ в размер на 1 936 405 лв., съгласно Приложение №2. 

 

3.На основание чл.42, ал.3 от ПМС №380/29.12.2015 г. определя разходи, както следва: 

- за представителни цели        -  10 000 лв. 

 

4.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.43, ал.1, и 2  от ПМС №380/29.12.2015 г. по утвърден списък от Общинския съвет, 

както следва: 

4.1.100 % на лицата работещи в дейностите финансирани от общинските бюджети, 

съгласно Приложение №3. 

 

5.Съгласно чл.44, ал.1 - ал.3 от ПМС №380/29.12.2015 г. определя средства за социално-

битово и културно обслужване в размер на 3% от плановите средства за работна заплата. 

 

6.На основание чл.59, ал.2 от ЗФВС, определя средства в размер на 25 000 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 2016г. 

6.1.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата 

по т.6. 

 

7.Определя численост на персонала и средства за работни заплати за 2016 г. на местни и 

делегирани от държавата дейности, неприлагащи системи на делегирани бюджети, както и 

дейности дофинансирани от местни приходи (Приложение №4). 

 

8.Разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на 

следните приоритети: 



8.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размер на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови 

възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

8.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови 

разходи, за покриване на просрочени задължения от минали години, за разход по проекти 

финансирани със средства от ЕС, за разходи свързани с дейности, за които се събират такси: за 

хранителни продукти: неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и 

неотложни текущи ремонти. 

 

9.Приема преходния остатък по бюджета на общината към 31.12.2015 г. за делегираните 

от държавата и местни дейности в размер на 1 532 179 лв. 

 

Делегирани дейности 867 802 лв. 

 

Реализирания преходен остатък от 2015 г. за делегираните от държавата дейности да се 

използва през 2016 г. за същите дейности, включително и за инвестиционни разходи, а 

реализирания преходен остатък на закрития дом за деца и младежи с умствена изостаналост, 

с.Видраре в размер на 192 523 лв. да бъде използван за финансиране на действащите социални 

услуги на територията на община Правец, включително и за инвестиционни разходи. 

 

Местни дейности 664 377 лв. 

 

10.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2016 г. в размер на 30 819 лв., от които за 22 309 лв. са заведени дела за събирането им. 

 

11.Определя максимален размер на дълга както следва:  

11.1.Максимален размер на новия общински дълг за 2016 г. в размер до 120 000 лв. 

 

12.Определя субсидия за стопанска дейност на читалища под формата на 

дофинансиране в размер на 50 000 лв., която да бъде предоставена след надлежно оформени и 

представени разходооправдателни документи. 

 

13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2016 г.в размер на 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години. 

 

14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2016 г. в размер на 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните четири години. 

 

15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

15.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите. 

15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни 

разходи. 

 

16.Възлага на кмета: 

16.1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 



16.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

16.3.Да информира общинския съвет в случай на отклонения на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

16.4.Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечни отчети и 

обяснителните записки към тях. 

16.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и МФ. 

 

17.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други национални, международни и други 

програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския 

бюджет. 

17.1.за всеки отделен случай кметът определя или договаря срока на погасяването на 

заемите, в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по- късно от края на 

2016 г. 

17.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

17.3.при всички останали случаи, при възникване на потребност от временни 

безлихвени заеми, кметът внася предложение за предоставянето им по решение на общинския 

съвет. 

 

18.Упълномощава кмета: 

18.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, 

че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в 

определените им размери, както и на местни дейности и се спазват относимите за общините 

фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на 

годината. 

18.2.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни 

фондове и на други донори по национални, международни и други програми и от други 

източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план 

за развитие. 

18.3.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 3 

 

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 2016 година за   

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец, както следва: 

 

- на Пенка Стоянова Божилова от с. Манаселска река  - в размер на  500 лв. 

- на Тихомир Атанасов Атанасов от гр. Правец   - в размер на  500 лв. 

- на Тота Райкова Лилова от гр. Правец    - в размер на  300 лв. 

- на Пламен Маринов Гулев от гр. Правец   - в размер на  500 лв. 

- на Христо Василев Христов от гр. Правец      - в размер на  500 лв. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 4 

 

ОТНОСНО: „Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имоти – общинска собственост през 2016 година” 

 

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

ал. 4 и ал. 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 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 година, както 

следва: 

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ” към  

 

III (2) – Земеделски земи, съгласно Приложение №2. 

 

В Раздел IV – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА”, се 

добавя: 

„т.35. Поземлен имот № 053186 по КВС с площ от 2,477 дка, находящ се в местността 

„Смесите” в землището на с. Калугерово, община Правец, област Софийска.” 

  

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.25. Терен с площ от 259 кв.м., представляващ част от УПИ XI - За обществено 

обслужване, целият с площ от 1180 кв.м., находящ се в кв. 23 по плана за регулация на с. 

Джурово, община Правец, област Софийска. 

т. 26. Терен с площ от 331 кв.м., представляващ част от УПИ V – Ресторант, целият с 

площ от 944 кв.м., находящ се в кв. 13 по плана за регулация на с. Калугерово, община Правец, 

област Софийска.” 

 



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

ВЕЩНИ ПРАВА” се добавя: 

„т. 19. Учредяване право на строеж на 4 (четири броя) стълбове за ел. захранване по 1 

(един) кв. м., в поземлени имоти, както следва: ПИ № 000602, ПИ № 000603, ПИ № 000604, ПИ 

№000605 по КВС на землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

  т. 20. Учредяване право на строеж на 2 (два) броя стълбове за ел. захранване по 1 (един) 

кв.м., в улица от о. т. 1 до о. т. 4, по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска. 

  т. 21. Учредяване право на прокарване на кабел НН, през поземлени имоти: ПИ № 

000601 по КВС на землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

т. 22. Учредяване право на прокарване на кабел НН, през улица от о. т. 1 до о. т. 4 по 

плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

 

В Раздел VIII – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ” се добавя: 

„т. 1. Част от поземлен имот № 079001, в землището на гр. Правец, местност „Миленско”, с 

площ от 116 кв. м., участващ в улица от о. т. 1254 до о. т. 1255, кв. 171, гр. Правец, община 

Правец” 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество” 

 

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

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

(ЗМСМА), чл.42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 3 

ал.1 и ал. 2 от Наредба № 6 на ОбС-Правец за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища,  

 

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

 

РЕШИ: 

1. Определя 3 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, за ЖИЛИЩА ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и 

ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, както следва: 

1.1. бл. 108А - ап. 11 – АЧОС №0063/09.07.1997 г. ; 

1.2. бл. 202 - ап. 17 – АЧОС №0068/09.07.1997 г. ; 

1.3. бл. 403 - ап. 11 – АЧОС №1203-II/11.04.2014 г.; 

 

2. Определя 4 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, като ВЕДОМСТВЕНИ 

ЖИЛИЩА, както следва: 

2.1. бл. 108 - ап. 5 – АЧОС №0045/09.07.1997 г.; 

2.2. бл. 201 - ап. 14 – АЧОС №0047/09.07.1997 г.; 

2.3. бл. 401 - ап. 32 – АЧОС №0060/09.07.1997 г.; 

2.4. бл. 105 - ап. 21.- АЧОС №0056/09.07.1997 г. ; 

 

3. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, 

както следва: 

3.1. бл. 110 - ап. 60 – АЧОС №1140/19.03.2014 г. ; 



3.2. бл. 201  - ап. 11 – АЧОС №0048/09.07.1997 г. ; 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 6 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл. 21, (1), т. 8, ал.2, чл. 27, (4) 

и (5) от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 5 на 

Общинския съвет на община Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот (УПИ) І (първи) – 

Обществено обслужващи дейности, с площ от 720 (седемстотин и двадест) кв.м., находящ се в 

кв. 27 (двадесет и седем) по действащия план за регулация на гр. Правец, заедно с построената в 

него триетажна масивна сграда – общинска поликлиника със застроена площ (ЗП) 470 

(четиристотин и седемдесет) кв. м. и разгъната застроена площ (РЗП) 1227 (хиляда двеста 

двадесет и седем) кв. м, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) 

№248/24.02.2015 год., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенцията по 

вписвания с вх. Рег. № 332 от 25.02.2015 год., под № 179 том I, парт. 29235, 3896. 

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

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 7 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

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

чл.11, чл.14 ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.56, ал.2, т.2, 

чл.58, ал.1 и ал.2 и чл.59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда на придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество,   

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим 

имот, представляващ терен за поставяне на търговски обект (ветеринарен пункт) – публична 

общинска собственост, с площ от 15 (петнадесет) кв. м, находящ се в кв. „Север”, източно на 

улица с .о.т. 233 – 256 по плана на гр. Правец, съгласно Схемата за разполагане на преместваеми 

обекти и съоръжения в гр. Правец. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 40.00 (четиридесет) лева без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т.15.3 от Наредба №5 на ОбС - Правец; 



2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години; 

2.3. Предназначение на имота – за стопанска дейност. 

2.4. 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 определения депозит, в размер на 10% от 

началната годишна наемна цена; 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и 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   № 8 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

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

чл.11, чл.14, ал. 7 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, 

т. 1, чл. 58, ал.1 и ал.2, и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим 

имот, представляващ самостоятелно обособен обект (аптека), състоящ се от три помещения с 

обща площ от 35.40 (тридесет и пет цяло и четиридесет стотни) кв.м., находящ се на първия етаж 

в Административна сграда на кметство с. Джурово, община Правец.  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 88,50 (осемдесет и осем лева и петдесет 

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т.3 от Наредба №5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 3 (три) години; 

2.3. Предназначение на имота – за стопанска дейност. 

2.4. 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 определения депозит, в размер на 10% от 

началната годишна наемна цена. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и 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   № 9 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

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

чл.11, чл.14, ал. 1, 2, 3 и 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 

2, т. 2, чл. 58, ал. 1 и 2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда на 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ oбособена част от първия етаж на търговска 

сграда с площ от 196,41 кв. м (сто деветдесет и шест цяло и четиридесет и една стотни квадратни 

метра), построена в УПИ II-Комбинат, комунални услуги, селсъвет, поща, магазин и парк, кв. 13 

по плана на с. Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №310 – II от 25.11.2010, с начална месечна тръжна наемна цена от 196.41 лв. (сто 

деветдесет и шест лева и четиридесет и една стотинки) без ДДС, съгласно Приложение № 1, т. 

3.3 от Наредба № 5 на ОбС-Правец. 
 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – съгласно определенaта в т.1; 

2.2. Срок на отдаване – 3 (три) години; 

2.3. Предназначение на имота – за стопанска дейност. 

2.4. 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 определения депозит, в размер 

на 10% от годишната наемна цена; 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 10 

 

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.1, 2, 3 и 8 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 ЕТ „СТАСИ-98-МАРИЯНА 

КИРОВА-АПДМППП”, лекарски кабинети, находящи се в сградата на Здравната служба в с. 

Видраре, община Правец и в Административната сграда на кметското наместничество в с. 

Равнище, община Правец, както следва: 



1.1 Помещения, находящи се в сградата на Здравна служба в с. Видраре, община Правец, 

представляващи лекарски кабинет, чакалня, манипулационна, стая за детска консултация, две 

сервизни помещения и тоалетна, с обща полезна площ от 75,40 (седемдесет и пет цяло и 

четиридесет стотни) кв.м, актувано с АЧОС №1245-II/20.06.2014 вписан с вх. рег. №1373 от 

20.06.2014 г, №69, том V, парт. 25766,  при месечна наемна цена 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, в размер на 72.38 (седемдесет и два лева и 

тридесет и осем стотинки) с ДДС; 

1.2 Помещение – частна общинска собственост, съгласно Решение №159/31.05.2014 г на 

ОбС - Правец, находящо се в Административната сграда на кметското наместничество в с. 

Равнище, община Правец, представляващо лекарски кабинет, с обща полезна площ от 10,00 

(десет) кв.м, при месечна наемна цена 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, в размер на 9.60 (девет лева и шестдесет стотинки) с ДДС; 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходите действия за сключване 

на договор за наем с ЕТ „СТАСИ-98-МАРИЯНА КИРОВА-АПДМППП”, за помещенията по 

т.1, за срок от 5 (пет) години. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 11 

 

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 ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.56 ал.2, т.3, чл.58, ал.1 и 

ал.2, 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) XXI-141, 

общ. (двадесет и първи отреден за планоснимачен номер сто четиридесет и един, общински), 

находящ се в кв. 22 (двадесет и две) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска, с площ от 1180 (хиляда сто и осемдесет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска 

собственост №116 - II/04.09.2008 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2088 от 10.09.2008 год., под № 116 том VIII, н.д. № 1764, 

парт. 59. 

2. Определя начална тръжна цена 12390,00 лв. (дванадесет хиляди триста и деветдесет 

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   № 12 

 

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 ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.56 ал.2, т.3, чл.58, ал.1 и 

ал.2, 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) 

XII(дванадесети) - общински, находящ се в кв. 21 (двадесет и първи) по действащия план за 

регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска с площ от 675 (шестстотин седемдесет 

и пет) кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №114/04.09.2008 год., вписан 

в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенцията по вписвания с вх. Рег. № 2086 от 

10.09.2008 год., под № 114 том VIII, н.д. № 1759, парт. 59. 

2. Определя начална тръжна цена 7090,00 лв. (седем хиляди и деветдесет 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   № 13 

 

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 ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.56 ал.2, т.3, чл.58, ал.1 и 

ал.2, 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) XX 

(двадесети) - 141, общ. (сто четиридесет и едно, общински), находящ се в кв. 22 (двадесет и две) 

по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска с площ от 875 

(осемстотин седемдесет и пет) кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 

№115/04.09.2008 год., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенцията по 

вписвания с вх. Рег. № 2087от 10.09.2008 год., под № 115 том VIII, н.д. № 1760, парт. 59. 



2. Определя начална тръжна цена 9190,00 лв. (девет хиляди, сто и деветдесет 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   № 14 

 

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 ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.56, ал.2, т.3, чл.58, ал.1 

и ал.2, 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) VI 

(шест) – 273 (двеста седемдесет и три), находящ се в кв. 120 (сто и двадесет) по действащия план 

за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска с площ от 1173 (хиляда сто 

седемдесет и три) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 

№0084/06.07.1998 год. , вписан в служба по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания 

с вх. Рег. № 374 от 12.03.2008 год., под № 66 том II, н.д. 315, парт. 59. 

 2. Определя начална тръжна цена 14076,00 лв. (четиринадесет хиляди и седемдесет и шест 

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   № 15 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

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

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 

от Закона за общинската собственост, чл.33, ал.1, т.1 от Наредба №5 на ОбС-

Правец, 



 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се продадат чрез публичен търг с тайно наддаване следните вещи – 

частна общинска собственост: 

1.1. Лек автомобил марка „Тойота”, модел „Авенсис” с рег № СО 4484 АН; 

1.2. Лек автомобил „Рено”, модел „Лагуна 2.0” с рег. № СО 8626 СВ;  

1.3. Лек автомобил „Форд”, модел „Транзит”, с рег. № СО 1062 СВ;  

1.4. Лек автомобил „Тойота”, модел „Корола”, регистрационен № СО 4434 АН. 

2. Определя началните тръжни цени по т. 1,  както следва:  

2.1. Лек автомобил марка „Тойота”, модел „Авенсис” с рег № СО 4484 АН, при начална 

тръжна цена 3200 лв. (три хиляди и двеста лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, 

изготвена от независим оценител. 

2.2. .Лек автомобил „Рено”, модел „Лагуна 2.0” с рег. № СО 8626 СВ, при начална тръжна 

цена 1000 лв. (хиляда лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител. 

2.3. Лек автомобил „Форд”, модел „Транзит”, с рег. № СО 1062 СВ, при начална тръжна 

цена 700 лв. (седемстотин лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

2.4. Лек автомобил „Тойота”, модел „Корола”, регистрационен № СО 4434 АН, при 

начална тръжна цена 1300 лв. (хиляда и триста лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, 

изготвена от независим оценител. 

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

документация за вещите по т. 1 и внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa тръжнa 

цена. 

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

правни действия по организацията и провеждането на публични търгове с тайно наддаване за 

продажба на автомобилите по т. 1 от това решение. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 16 

 

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 ЗМСМА, чл.193, ал.4 от ЗУТ, чл.51 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. Приема цената на правото на прокарване на водопроводното отклонение от границата 

на ПИ №58030.110.227 по плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, гр. Правец до 

съществуващ водопровод, през част от общински път SFO 3551 в зона за отдих –мах. Драганска, 

гр. Правец, собственост на Община Правец, в открит изкоп с дължина 18,00 м. и ширина 0.80 м., 

в размер на 327,31 лв. (триста двадесет и седем лева и тридесет и една стотинки), без ДДС 



(необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед № З-310/05.05.2015 г. на Кмета на 

Община Правец. 

2. Дава съгласие да се учреди право на прокарване на водопроводно отклонение от 

границата на ПИ №58030.110.227 по плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, гр. 

Правец до съществуващ водопровод, през част от общински път SFO 3551 в зона за отдих –мах. 

Драганска, гр. Правец, собственост на Община Правец, в полза на Павел Василев Янев, съгласно 

приложения инвестиционен проект. 

3. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията за учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение от 

границата на ПИ №58030.110.227 по плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, гр. 

Правец до съществуващ водопровод, през част от общински път SFO 3551 в зона за отдих–мах. 

Драганска, гр. Правец, собственост на Община Правец, за обект: „Сградно водопроводно 

отклонение за обект „Жилищна сграда” в ПИ 58030.110.227, мах. Драганска-зона за отдих, гр. 

Правец, общ. Правец, обл. Софийска”, в открит изкоп. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 17 

 

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 ЗМСМА, във връзка с чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл.75а, ал.3 от 

ППЗСПЗЗ, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Определя размер на годишно рентно плащане, за стопанската 2015-2016 година, за 

имотите - полски пътища попадащи в масиви за ползване, разпределени по реда на чл.37в от 

ЗСПЗЗ, по землища в община Правец, както следва: 

 

Землище,  

Община Правец 

Размер на средното годишно рентно плащане на имоти 

полски пътища, попадащи в масиви, лв./дка 

 ниви Трайни 

насаждения 

ливадa Мера/пасище 

Правец 20,00 20.00 20.00 20.00 

Разлив 20,00 20.00 20.00 20.00 

Правешка Лакавица 20,00 20.00 20.00 20.00 

Калугерово 20,00 20,00 20,00 20,00 

Своде 22,00 20,00 20,00 20,00 

Осиковска Лакавица 20,00 20,00 20,00 30.00 

Осиковица 20,00 20,00 20,00 20,00 

Джурово 20,00 20,00 20,00 20,00 

Видраре 20,00 20,00 22.00 20,00 

Равнище 22,00 20,00 22.00 20,00 

Манаселска река 20,00 20,00 20.00 20,00 

 



2. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповед и да предприеме 

необходимите законосъобразни действия за сключване на договори за наем със съответните 

ползватели за стопанската 2015-2016 година. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 18 

 

ОТНОСНО: „Предоставяне на гориво за нуждите на РУ „Полиция” Правец” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8, чл.27, 

ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет Правец дава съгласие да бъдат предоставяни на РУ                 

„Полиция”  Правец 150 литра гориво месечно за период от една година, считано от датата на 

влизане в сила на решението.   

2.  Възлага на кмета на Община Правец да предприеме всички необходими действия 

за изпълнение на решението по т.1.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 19 

 

ОТНОСНО: Предложение за закупуване на лек автомобил за нуждите на Общинска 

администрация - Правец” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8, както и 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие да се закупи лек автомобил за нуждите на Общинска 

администрация – Правец на стойност до 65000,00 лева с включен ДДС. 

2.Възлага на кмета на Община Правец да проведе процедура по реда на Закона за 

обществени поръчки за избор на изпълнител за „Доставка на лек автомобил за нуждите на 

Общинска администрация - Правец” при условията на лизингова схема до 48 бр. месечни 

вноски, с първоначална вноска 10% от общата стойност на автомобила. 

3.Средствата за придобиване на актива да бъдат осигурени от собствени бюджетни 

средства на Община Правец  и  да бъдат отразени в параграф §52-00 Придобиване на 

дълготрайни материални активи, Функция 01 – Общи държавни служби, под параграф §52-04 

Придобиване на транспортни средства. 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 20 

 

ОТНОСНО: “Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от 

Преходните заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи” 

  

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

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

администрация  (ЗМСМА), във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –62/12.09.2015 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Петър Петков Петров, следните 

имоти в землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:  
 

1. Поземлен имот №016241 от КВС в землището на с. Равнище, със скица-проект 

№Ф01773/11.08.2015 год., местността „М. Катьовци” с площ от 0.965 дка (нула 

декара и деветстотин шестдесет и пет кв. м.) с начин на трайно ползване „нива”, 

категория IV (четвърта), попадащ в поземлен имот №016097 (поз. 351) по КВС - 

0.926 дка, целият с площ от 4.169 дка, и в поземлен имот №016098 (поз. 352) по КВС 

- 0.039 дка, целият с площ 0.800 дка – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Иван Петров 

Петков, наследник на Петър Петков Петров и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 21 

 

ОТНОСНО: “Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от 

Преходните заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи” 

 

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

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –61/12.09.2015 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

 Предоставя за възстановяване на наследниците на Петко Петров Стоев, следните имоти 

в землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:  
 

1. Поземлен имот №016242 от КВС в землището на с. Равнище, със скица-проект 

№Ф01774/11.08.2015 год., местността „М. Катьовци” с площ от 2.037 дка (два декара 



и тридесет и седем кв. м.) с начин на трайно ползване „използвана ливада”, 

категория IV (четвърта), попадащ изцяло в поземлен имот №016093 (поз. 350) по 

КВС, целият с площ от 2.037 дка – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Иван Петров 

Петков, наследник на Петко Петров Стоев и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 22 

 

ОТНОСНО: “Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от 

Преходните заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи” 

 

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

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –70/09.12.2015 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Димитров Иванов, следните 

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

1. Поземлен имот №201021 от КВС в землището на с. Осиковица, със скица-проект 

№Ф01849/02.12.2015 год., местността „Арта” с площ от 1.500 дка (един декар и 

петстотин кв. м.) с начин на трайно ползване „ливада”, категория VII (седма), 

попадащ изцяло в поземлен имот №201009 (поз. 1254) по КВС, целият с площ 2.243 

дка – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Бойка Василева 

Иванчова, наследник на Васил Димитров Иванов и на Общинска служба по Земеделие – 

Правец, по реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 23 

 

ОТНОСНО: “Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от 

Преходните заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи” 

 

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

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –66/04.11.2015 год. от ОСЗ – Правец, 

 



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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Стою Маринов Стоев, следните 

имоти в землището на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец:  
 

1. Поземлен имот №084065 от КВС в землището на с. Видраре, със скица-проект 

№Ф01964/23.09.2015 год., местността „Присойката” с площ от 2.753 дка (два декара 

и седемстотин петдесет и три кв. м.) с начин на трайно ползване „използвана 

ливада”, категория VIII (осма), попадащ в целия поземлен имот №084065 (поз. 1751) 

по КВС, целият с площ 2.753 дка – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
 

2. Поземлен имот №084055 от КВС в землището на с. Видраре, със скица-проект 

№Ф01965/23.09.2015 год., местността „Присойката” с площ от 2.878 дка (два декара 

и осемстотин седемдесет и осем кв. м.) с начин на трайно ползване „използвана 

ливада”, категория VIII (осма), попадащ в целия поземлен имот №084055 (поз. 1748) 

по КВС, целият с площ 2.878 дка – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Марин 

Георгиев Стоев, наследник на Стою Маринов Стоев и на Общинска служба по Земеделие – 

Правец, по реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 24 

 

ОТНОСНО: “Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от 

Преходните заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи” 

 

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

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с §27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –71/10.12.2015 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Тонов Баков, следните имоти в 

землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:  
 

1. Поземлен имот №016243 от КВС в землището на с. Равнище, със скица-проект 

№Ф01788/21.10.2015 год., местността „Лъката” с площ от 1.017 дка (един декар и 

седемнадесет кв. м.) с начин на трайно ползване „използвана ливада”, категория IV 

(четвърта), попадащ изцяло в поземлен имот №016162 по КВС, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №1325-II/11.03.2015 г., вписан с вх. рег. №481 от 

18.03.2015, под №77, том II, парт. 29417 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

2. Поземлен имот №016122 от КВС в землището на с. Равнище, със скица-проект 

№Ф01789/21.10.2015 год., местността „Потока” с площ от 14.261 дка (четиринадесет 

декар и двеста шестдесет и един кв. м.) с начин на трайно ползване „пасище, мера”, 



категория IV (четвърта), попадащ в целия поземлен имот №016122 по КВС, актуван 

с Акт за публична общинска собственост №308-I/22.05.2015 г. вписан с вх. рег. 

№1138 от 03.06.2015 г., под №136, том IV, парт. 30663 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Тончо Василев 

Тонов, наследник на Васил Тонов Баков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 25 

 

ОТНОСНО: “Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/”. 

 

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 ПУП – План за регулация на част от кв. 18, с. Калугерово, 

община Правец, като от резервния терен в квартала се образува улица-тупик от о.т. 87 - о.т. 88 

– о.т. 89 с ширина от 4.00 м. и дължина от 83,46 м. и самостоятелни урегулирани поземлени 

имоти /УПИ/ ІІ-150, УПИ ІІІ-151, УПИ ІV-152, УПИ V-153, УПИ VІ-154, УПИ VІІ-за озеленяване и 

УПИ VІІІ-155,156. 

Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от 

горното решение процедури. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 26    

     

ОТНОСНО: “Определяне състава на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални 

услуги в Община Правец” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.23, във връзка с 

чл.21(2) и чл.27(3) от ЗМСМА, чл.35 от Закона за социално подпомагане, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Определя състав на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в 

Община Правец, както следва: 

 Катя Симеонова   - заместник-кмет на Община Правец 

 Гълабинка Цветанова  - главен експерт „ОЗСДСТ”; 

 Таня Димитрова   - старши експерт „ПП” 

 Цеца Георгиева   - общински съветник; 



 Цветелина Владимирова - общински съветник; 

 Йотка Тодорова   - общински съветник; 

 Снежанка Вътева   - представител на Дирекция „СП” – Правец; 

 Силвия Станева   - представител на местната общност; 

 Паулина Узунова   - представител на медиите; 
 

2. Общественият съвет за съдействие, помощ и контрол при извършване на 

дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в Община Правец 

влиза в правомощията си след влизане в сила на решението по т.1. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 27      

   

ОТНОСНО: “Утвърждаване състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.99, т.2 от АПК, чл.21, ал.1, 

т.23, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖВ), във връзка с 

чл. 16 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖВ, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Отменя свое Решение № 17 от 27.11.2015 година. 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 28 

 

ОТНОСНО: “Утвърждаване състав на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.99, т.2 от АПК, чл.21, ал.1, 

т.23, ал.2 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане на правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖВ), във връзка с 

чл. 16 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖВ, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Определя местната комисия към Община Правец по чл.8, ал. 2 от Закона за уреждане 

на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове да се състои от 7 (седем) 

членове. 

2. Определя състава на местната комисия към Община Правец по чл.8, ал. 2 от Закона за 

уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както следва: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Катя Вескова Симеонова     Зам.- кмет на община Правец 

    



ЧЛЕНОВЕ: 

 

1. Венцеслава Ромилова Бахчеванова   Общински съветник 

2. Цветелина Йорданова Владимирова   Общински съветник  

3. Цеца Николова Петрова     Директор на дирекция ОА   

4. Пенка Христова Петрова     юрист 

5. Добрин Георгиев Донков     представител на гражданите с  

          многогодишни жилищно 

       спестовни влогове  

6. Северина Георгиева Маркова    представител на гражданите с  

          многогодишни жилищно 

       спестовни влогове  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 29  

 

ОТНОСНО: “Приемане на Програма за управление на Община Правец – мандат 2015-2019 г.” 

 

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

ЗМСМА, във връзка с чл.44, ал.5 от ЗМСМА, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приема програма за управление на община Правец – мандат – 2015-2019, съгласно 

приложението. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 30  

  

ОТНОСНО: “Приемане на Общински план за младежта за 2016 година” 

 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал. 1, т.12, ал.2, чл.27, 

ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Общински план за младежта за 2016 година. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 31 

 

ОТНОСНО: “Изменение на Решение №42/06.02.2015 година на Общински съвет на Община 

Правец” 

 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, чл.25 от ЗСПЗЗ и Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и чл.62 (2) и (3) от Закона за 

енергетиката, чл.99, т.2 от АПК и във връзка с писмо вх.№08.00-9/13.01.2016 

година от „Агроинженеринг-90” ЕООД, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №42/06.02.2015 година в частта по точка II, като удължава 

срока на валидност на предварителното съгласие за промяна на предназначението на земята от 

1 (една) година на 1 (една) година и 6 (шест) месеца, считано от датата на влизане в сила на 

Решение №42/06.02.2015 година на Общински съвет на община Правец. 

2. В останалата си част Решение №42/06.02.2015 година на Общински съвет – Правец 

остава непроменено. 

3. Настоящото решение е неразделна част от Решение №42/06.02.2015 година. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


