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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 27 април 2016 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 84 

 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание 

   

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

от ЗМСМА, 
 

  (Гласували-12; “За”-12, “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.  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 

 

3. Отмяна на Решение №124/30.04.2015 г. на Общинския съвет на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов  

Председател на ОбС - Правец  

 

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 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 

 

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

Втората световна война 1944 – 1945 година по повод 9-ти май – Ден на победата над 

хитлерофашизма. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец   



Р Е Ш Е Н И Е   № 85 

 

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-12; “За”-12, “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 Еленка Николова Съйкова от с. Осиковица  - в размер на 500 лв. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 86 

 

ОТНОСНО: “Отмяна на Решение №124/30.04.2015 г. на Общинския съвет на Община Правец” 

 

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

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.21, ал.1, т.8, чл.27, 

ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС и искане вх. № 67.00-

40/13.04.2016 г. от Иванка Борисова Иванова – директор на ОУ „Христо Ботев”, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Отменя свое Решение № 124 от 30.04.2015 год. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 87 

 

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, чл. 27, ал. 4 и 

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

чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

 

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

 

РЕШИ: 



 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2016 година, както 

следва: 

 

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

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

добавя: 

„т. 46. Поземлен имот № 58030.505.7230 с площ от 680 кв. м., находящ се в кв. 84, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

  „т.47. Обособена част, със застроена площ от 204,38 кв.м., от които 134 кв.м. - 

помещения и 70,38 кв.м. - тераса, представляваща част от обособен общински обект, целият 

със застроена площ от 266,79 кв.м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена 

в УПИ V – Търговски, социални дейности и парк в кв.13 по регулационния план на с. Видраре, 

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. 28. Терен с площ от 148 кв.м., представляващ част от УПИ IV – 757, 1575, целият с 

площ от 748 кв.м., находящ се в кв. 55 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска.” 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 88 

 

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. 11, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 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 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

 

(Гласували-12; “За”- 12, “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 помещение, предназначено за „Търговски 

цели или ателие за услуги” – частна общинска собственост, находящо се в масивна сграда, 

Автогара - Правец, с полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв.м., УПИ 

VIII – Автогара, кв. 17 по плана на гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №112 – II/02.08.1999 г. вписан с рег. № 2664 от 13.11.2008г., под № 157, 

том X, н.д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 87.50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет 

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение № 1, т. 3.1 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   № 89 

 

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, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 56, ал. 2, т. 

1, чл. 58, ал. 1 и ал. 2, чл. 59 и чл. 88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), 

 

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

 

РЕШИ: 

 

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

земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището с. Равнище, 

ЕКАТТЕ 61189, община Правец, област Софийска: 

2.  

№ по 

ред 

Номер 

на 

имота 

от КВС 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категор

ия на 

земята 

Лева/ 

декар 

Площ 

на 

имота 

(дка) 

Начална 

годишна 

наемна 

цена /без 

ДДС/ 

АЧОС№/ 

дата 

1.  018022 Калугерски 

ливади 

Нива VIII 22.00 0.806 17.73 № 227–II/ 

20.08.2010 г. 

2. 1

. 

026006 Семков трап Нива V 25.00 3.810 95.25 № 783–II/ 

20.07.2012 г. 

3. 2

. 

027001 Генова могила Нива V 25.00 1.505 37.63 № 784–II/ 

20.07.2012 г. 

4. 3

. 

027006 Генова могила Нива V 25.00 4.290 107.25 № 785–II/ 

20.07.2012 г. 

5. 4

. 

027016 Генова могила Нива V 25.00 1.500 37.50 № 786–II/ 

20.07.2012 г. 

6.  028007 Семков трап Нива V 25.00 2.003 50.08 № 719–II/ 

21.06.2012 г. 

7. 5038005 Напустена Нива III 27.00 0.829 22.38 № 788–II/ 



. ливада 20.07.2012 г. 

8. 6

. 

038015 Напустена 

ливада 

Нива III 27.00 1.294 34.94 № 789–II/ 

20.07.2012 г. 

9.  040023 Живия огън Нива V 25.00 4.000 100.00 № 224–II/ 

20.08.2010 г. 

10.  040027 Живия огън Нива V 25.00 0.622 15.55 № 400–II/ 

06.12.2010 г. 

11. 7

. 

049010 Растевица Нива V 25.00 1.197 29.93 № 790–II/ 

20.07.2012 г. 

12. 8

. 

064003 Лисиците Нива VI 24.00 2.501 60.02 № 791–II/ 

20.07.2012 г. 

13. 9

. 

064005 Лисиците Нива VI 24.00 1.902 45.65 № 792–II/ 

20.07.2012 г. 

14. 0

. 

065003 Усойната Нива VI 24.00 5.887 141.29 № 793–II/ 

20.07.2012 г. 

15. 1

. 

065007 Усойната Нива VI 24.00 2.935 70.44 № 794–II/ 

20.07.2012 г. 

16. 2

. 

065012 Усойната Нива VI 24.00 10.92 262.08 № 795–II/ 

20.07.2012 г. 

17. 0

4 

066002 Банчова бахча Нива VI 24.00 3.764 90.34 № 212–II/ 

20.08.2010 г. 

18. 0

5 

066026 Банчова бахча Нива VI 24.00 4.790 114.96 № 213–II/ 

20.08.2010 г. 

19. 0

6 

066030 Банчова бахча Нива VI 24.00 2.002 48.05 № 214–II/ 

20.08.2010 г. 

20. 0

7 

066031 Банчова бахча Нива VI 24.00 4.438 106.51 № 215–II/ 

20.08.2010 г. 

21. 0

8 

066042 Банчова бахча Нива VI 24.00 7.169 172.06 № 217–II/ 

20.08.2010 г. 

22. 2

3 

072003 Банчова бахча Нива VI 24.00 2.483 59.59 № 687–II/ 

20.07.2012 г. 

23. 2

4 

072006 Соленска 

могила 

Нива VI 24.00 4.346 104.30 № 688–II/ 

20.07.2012 г. 

24. 2

5 

072011 Соленска 

могила 

Нива VI 24.00 1.351 32.42 № 689–II/ 

20.08.2010 г. 

25. 6

. 

073002 Соленска 

могила 

Нива VI 24.00 12.498 299.95 № 796–II/ 

20.07.2012 г. 

26. 7

. 

073004 Соленска 

могила 

Нива VI 24.00 2.500 60.00 № 797–II/ 

20.07.2012 г. 

27.  073008 Соленска 

могила 

Нива VI 24.00 3.177 76.25 № 798–II/ 

20.07.2012 г. 

     ОБЩО: 93.537 2292.15  

 

с обща площ от 93.537 дка (деветдесет и три декара и петстотин тридесет и седем кв. метра) с 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 2292.15 лв. (две хиляди, двеста деветдесет и 

два лева и петнадесет стотинки) (без ДДС – необлагаем). 

2.  Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

лица, регистрирани по Търговския закон, които са закупили тръжна документация за имотите 

по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна 

наемна цена за имотите по т. 1. 



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

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

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

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

кандидатстване за отделни имоти. 

2.4. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години. 

2.5. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като 

се запази начина на трайно ползване. 

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

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва 

при сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т. 1, 

да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 90 

 

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, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 56, ал. 2, т. 

1, чл. 58, ал. 1 и ал. 2, чл. 59 и чл. 88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, във връзка с чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), 
 

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

 

РЕШИ: 

 

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

земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището с. Равнище, 

ЕКАТТЕ 61189, община Правец, област Софийска: 

 

№ по 

ред 

Номер 

на 

имота 

от КВС 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категор

ия на 

земята 

Лева/ 

декар 

Площ 

на 

имота 

(дка) 

Начална 

годишна 

наемна 

цена /без 

ДДС/ 

АЧОС№/ 

дата 

1.  043002 Асаново тръне Нива V 25.00 2.015 50.38 АЧОС №223-II/ 

20.08.2010 

2.  050031 Дълга Нива V 25.00 8.001 200.03 АЧОС №201-II/ 

20.08.2010 

3.  050044 Дълга Нива V 25.00 2.518 62.95 АЧОС №202-II/ 

20.08.2010 

4.  050050 Дълга Нива V 25.00 4.6 115.00 АЧОС №210-II/ 

20.08.2010 



5.  050060 Дълга Нива V 25.00 6.929 173.23 АЧОС №203-II/ 

20.08.2010 

6.  050071 Дълга Нива V 25.00 1.607 40.18 АЧОС №211-II/ 

20.08.2010 

7.  050073 Дълга Нива V 25.00 1.498 37.45 АЧОС №204-II/ 

20.08.2010 

8.  051002 Зад гергевец Нива VIII 22.00 2.352 51.74 АЧОС №672-II/ 

08.06.2012 

9.  051034 Зад гергевец Нива VIII 22.00 1.097 24.13 АЧОС №673-II/ 

11.06.2012 

10.  051042 Зад гергевец Нива VIII 22.00 4.413 97.09 АЧОС №674-II/ 

11.06.2012 

11.  053008 Крушака Нива IV 26.00 3.155 82.03 АЧОС №200-II/ 

20.08.2010 

12.  053106 Крушака Нива IV 26.00 0.953 24.78 АЧОС №208-II/ 

20.08.2010 

13.  059046 Бекярова ливада Нива IV 26.00 1.395 36.27 АЧОС №219-II/ 

20.08.2010 

14.  059048 Гроба Нива IV 26.00 1.267 32.94 АЧОС №220-II/ 

20.08.2010 

15.  060060 Долна муртова 

ливада 

Нива IV 26.00 0.981 25.51 АЧОС №676-II/ 

11.06.2012 

16.  062002 Горна муртова 

ливада 

Нива IV 26.00 1.998 51.95 АЧОС №677-II/ 

11.06.2012 

17.  062008 горна муртова 

ливада 

Нива IV 26.00 1.436 37.34 АЧОС №678-II/ 

11.06.2012 

18.  062019 Горна муртова 

ливада 

Нива IV 26.00 1.021 26.55 АЧОС №679-II/ 

11.06.2012 

19.  062022 Горна муртова 

ливада 

Нива IV 26.00 1.481 38.51 АЧОС №680-II/ 

11.06.2012 

20.  062039 Горна муртова 

ливада 

Нива IV 26.00 1.499 38.97 АЧОС №681-II/ 

11.06.2012 

21.  063003 Ряново бърдо Нива IV 26.00 6.627 172.30 АЧОС №682-II/ 

11.06.2012 

22.  068006 Тетевенска 

пътека 

Нива VIII 22.00 5.998 131.96 АЧОС №683-II/ 

11.06.2012 

23.  068013 Тетевенска 

пътека 

Нива VIII 22.00 5.716 125.75 АЧОС №684-II/ 

11.06.2012 

       68.557 1677.04  

 

с обща площ от 68.557 дка (шестдесет и осем декара и петстотин петдесет и седем кв. метра) с 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1 677.04 лв. (хиляда шестстотин седемдесет и 

седем лева и четири стотинки) (без ДДС – необлагаем). 

2.     Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

лица, регистрирани по Търговския закон, които са закупили тръжна документация за имотите 

по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна 

наемна цена за имотите по т. 1. 

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

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

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 



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

кандидатстване за отделни имоти. 

2.4.   Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години. 

2.5.  Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като 

се запази начина на трайно ползване. 

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

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва 

при сключването на договора за наем. 

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

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

по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 91 

 

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 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 56, ал. 2, т. 

1, чл. 58, ал. 1 и ал. 2, чл. 59 и чл. 88, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, във връзка с чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), 
 

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

 

РЕШИ: 

 

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

земеделски имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землището с. Джурово, 

ЕКАТТЕ 20897, община Правец, област Софийска: 

 

№ по 

ред 

Номер 

на 

имота 

от 

КВС 

Местност Начин 

на 

трайно 

ползване 

Категор

ия на 

земята 

Лева/ 

декар 

Площ 

на 

имота 

(дка) 

Начална 

годишна 

наемна 

цена /без 

ДДС/ 

АЧОС№/ 

дата 

1.  018053 Арманя Нива V 25.00 1.099 27.48 № 778–II/ 

16.07.2012 г 

2.  018057 Мечи трън Нива V 25.00 1.531 38.28 № 779–II/ 

16.07.2012 г. 

3.  025080 Оборището Нива V 25.00 1.267 31.68 № 781–II/ 

20.07.2012 г. 

4.  040063 Гроба Нива V 25.00 3.006 75.15 № 772–II/ 

16.07.2012 г. 

5.  042070 Каманяка Нива V 25.00 1.835 45.88 № 773–II/ 

16.07.2012 г. 

6.  044066 Червена могила Нива V 25.00 0.518 12.95 № 774–II/ 



16.07.2012 г. 

7.  045020 Калината Нива V 25.00 0.999 24.98 № 775–II/ 

16.07.2012 г. 

8.  045056 Калината Нива V 25.00 0.702 17.55 № 776–II/ 

16.07.2012 г. 

9.  060003 Горните ливади Нива V 25.00 2.473 61.83 № 780–II/ 

20.07.2012 г. 

10.  060031 Горните ливади Нива V 25.00 1.100 27.50 № 777–II/ 

16.07.2012 г. 

      ОБЩО: 14.530 363.28  

 

с обща площ от 14.530 дка (четиринадесет декара и петстотин и тридесет кв. метра) с начална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 363.28 лв. (триста шестдесет и три лева и двадесет и 

осем стотинки) (без ДДС – необлагаем). 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

лица, регистрирани по Търговския закон. които са закупили тръжна документация за имотите 

по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна 

наемна цена за имотите по т. 1. 

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

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

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

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

кандидатстване за отделни имоти. 

2.4. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години. 

2.5. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като 

се запази начина на трайно ползване. 

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

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва 

при сключването на договора за наем. 

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

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

по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със 

спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване. управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 92 

 

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

 

РЕШИ: 

 



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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XI - общ. (единадесети, общински), находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за 

регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, с площ от 895 (осемстотин 

деветдесет и пет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 1551 - II/28.03.2016 

год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград, към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

973 от 18.04.2016 год., под № 108 том IV, н.д. № 566/2016, парт. 35507. 

2.  Определя начална тръжна цена 9 398,00 (девет хиляди, триста деветдесет и осем 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   № 93 

 

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

 

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XII- общ., (дванадесети, общински), находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за 

регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, с площ от 975 (деветстотин 

седемдесет и пет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1550 - II/28.03.2016 

год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

978 от 18.04.2016 год., под № 111, том IV, н.д. № 570/2016 г., парт. 35521. 

2. Определя начална тръжна цена 10 238,00 лв. (десет хиляди, двеста тридесет и осем 

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   № 94 

 

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

 

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XIV- общ., (четиринадесети, общински) находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за 

регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, с площ от 865 (осемстотин шестдесет 

и пет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1552 - II/28.03.2016 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград, към Агенция по вписванията, с вх. Рег. № 979 от 

18.04.2016 год., под № 112, том IV, н.д. № 571/2016 г., парт. 35522. 

2. Определя начална тръжна цена 9 083,00 лв. (девет хиляди и осемдесет и три 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   № 95  

 

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

 

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) VІІ (седми) – Здравен дом, целият с площ от 3890 (три хиляди, осемстотин и деветдесет) 

кв.м., находящ се в кв. 32 (тридесет и две) по действащия план за регулация на с. Джурово, 

заедно с построените в него сгради, а именно: двуетажна масивна сграда – Здравен дом със 

застроена площ (ЗП) 194 (сто деветдесет и четири) кв.м. и разгъната застроена площ 388 

(триста осемдесет и осем) кв.м., гараж със застроена площ от 24 (двадесет и четири) кв.м. и 

тоалетна със застроена площ от 7 (седем) кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост 



№ 936 - ІІ/29.03.2013 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград, към Агенция по 

вписванията, с вх. Рег. № 532 от 03.04.2013 год., под № 156, том ІІ, парт. 14295. 

2. Определя начална тръжна цена 39 700,00 лв. (тридесет и девет хиляди и седемстотин 

лева) без ДДС на имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от лицензиран 

оценител, както следва: 

 

- земя с площ 3890 кв.м. - 21 400,00 лв. (двадесет и една хиляди 

и четиристотин лева) без ДДС; 

 

- Основна сграда - Здравен дом,    - 18 100,00 лв. (осемнадесет хиляди и  

ЗП - 194 кв.м., РЗП – 388 кв.м.     сто лева) без ДДС; 

 

- сграда – гараж ЗП - 24 кв.м.    - 120,00 (сто и двадесет) лева без ДДС. 

 

- Тоалетна външна, ЗП -7 кв. м.    - 80,00 (осемдесет) лева без ДДС. 

  

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 правни и 

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

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

участник. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 96   

 

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. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 

5 на Общински съвет на община Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот I – Дом за деца с 

умствена изостаналост, с площ от 13 455 (тринадесет хиляди, четиристотин петдесет и пет) кв. 

м., находящ се в кв. 26 (двадесет и шест), по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, 

заедно с построените в него сгради, а именно: 1. Масивна двуетажна сграда с РЗП от 926,46 

(деветстотин двадесет и шест цяло и четиридесет и шест стотни) кв. м.; 2. Пароцентрала с РЗП 

от 577,02 (петстотин седемдесет и седем цяло и две стотни) кв. м.; 3. Пералня с РЗП от 161 (сто 

шестдесет и един) кв. м.; 4. Конюшня със сламник с РЗП от 94,75 (деветдесет и четири цяло и 

седемдесет и пет стотни) кв. м.; 5. Свинарник с РЗП от 110,96 (сто и десет цяло и деветдесет и 

шест стотни) кв.м.; 6. Кухненски блок с РЗП с 334,34 (триста тридесет и четири цяло тридесет и 

четири стотни) кв. м.; 7. Склад ламаринен с РЗП от 162,70 (сто шестдесет и две цяло и 

седемдесет стотни) кв.м.; 8. Гараж с РЗП от 49,20 (четиридесет и девет цяло и двадесет стотни) 

кв. м., актуван с Акт за публична общинска собственост №134-I от 17.04.2012 год. 



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

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 97 

 

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. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1, т. 

2, ал. 2 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на „ЕСИКОМ” ООД със седалище и 

адрес на управление: гр. София, ул. „Султан тепе” № 6, представлявана от управителя 

Цветелина Петкова Николчева, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

терен с площ от 17 (седемнадесет) кв.м., участващ в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 1554 

(първи отреден за имот планоснимачен номер хиляда петстотин петдесет и четири), целият с 

площ от 667 (шестстотин шестдесет и седем) кв.м., находящ се в кв. 38 (тридесет и осем) по 

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

общинска собственост (АЧОС) № 1614 – II/12.04.2016 год., вписан в Службата по вписвания – 

гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 980 от 18.04.2016 год., под № 113, том 

ІV, н.д. 572/2016, парт. 35523.  

2. Определя цена от 530,00 лв. (петстотин и тридесет лева) без ДДС на имота по т. 1, 

в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

сключване на договор за продажба на имота по т. 1 от това решение. 
 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 98 

 

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

 

РЕШИ: 

 



1. Приема цената на правото на прокарване на канализационно отклонение от обект 

”Жилищна сграда УПИ XXII– 684, кв. 131 гр. Правец” до съществуваща улична канализация, 

през част от улица с о.т. 409 до о.т. 430 по плана за регулация на гр. Правец, собственост на 

Община Правец, в открит изкоп с дължина 3,90 м. и ширина 1,45 м. в размер на 172,40 лв. (сто 

седемдесет и два лева и четиридесет стотинки), без ДДС (необлагаема), определена от 

комисия, назначена със Заповед № З-254/06.04.2016 г. на Кмета на Община Правец. 

1.1. Дава съгласие да се учреди право на прокарване на канализационно отклонение от 

обект: „Жилищна сграда УПИ XXII– 684, кв. 131, гр. Правец” до съществуваща канализация, 

през част от улица с о.т. 409 до о.т 430 по плана за регулация на гр. Правец, собственост на 

Община Правец, в полза на Евгени Константинов Чакъров, съгласно приложения одобрен 

инвестиционен проект. 

2. Приема цената на правото на прокарване на водопроводно отклонение от обект: 

„Жилищна сграда УПИ XXII– 684, кв. 131, гр. Правец” до съществуващ уличен водопровод, 

през част от улица с о.т. 409 до о.т. 430 по плана за регулация на гр. Правец, собственост на 

Община Правец, в открит изкоп с дължина 2,50 м. и ширина 0,60 м. в размер на 45,69 лв. 

(четиридесет и пет лева и шестдесет и девет стотинки), без ДДС (необлагаема), определена 

от комисия, назначена със Заповед № З-254/06.04.2016 г. на Кмета на Община Правец. 

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

обект: „Жилищна сграда УПИ XXII– 684, кв. 131, гр. Правец” до съществуващ водопровод, 

през част от улица с о.т. 409 до о.т 430 по плана за регулация на гр. Правец, собственост на 

Община Правец, в полза на Евгени Константинов Чакъров, съгласно приложения одобрен  

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 и  

канализационно отклонения за обект: „Жилищна сграда УПИ XXII– 684, кв. 131, гр. Правец”, 

през част от улица от о.т. 409 до о.т. 430 по плана за регулация на гр. Правец, собственост на 

Община Правец, в два открити изкопи. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 99 

 

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. № 

58.00–12/30.03.2016 год. от ОСЗ – Правец, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Манчо Иванов Лилов, следните 

имоти в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец:  

1. Поземлен имот №054057 от КВС в землището на гр. Правец, със скица-проект 

№Ф03409/16.02.2016 год., местността „Полето” с площ от 0.984 дка (нула декара и 

деветстотин осемдесет и четири кв. м.) с начин на трайно ползване „нива”, категория 



VI (шеста), попадащ изцяло в поземлен имот №054057 (поз. 648) по КВС– земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Петко Манчев 

Иванов, наследник на Манчо Иванов Лилов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 100 

 

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. № 

58.00–14/04.04.2016 год. от ОСЗ – Правец, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Петко Иванов Влъчков, следните 

имоти в землището на с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807, община Правец:  

1. Поземлен имот №008109 от КВС в землището на с. Разлив, със скица-проект 

№Ф01643/16.03.2016 год., местността „Градина” с площ от 2.288 дка (два декара и 

двеста осемдесет и осем кв. м.) с начин на трайно ползване „овощна градина”, 

категория VII (седма), попадащ в поземлен имот №000383 (поз. 79) по КВС– 1.866 

дка, целият с площ от 4.301 дка и в целия ПИ №008103 (поз. 123) по КВС– 0.422 дка 

– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

Лазарова Станева, наследник на Петко Иванов Влъчков и на Общинска служба по Земеделие – 

Правец, по реда на АПК. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 101 

 

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. № 

58.00–15/05.04.2016 год. от ОСЗ – Правец, 
 



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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Пеев Николов, следните имоти 

в землището на с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897, община Правец:  

1. Поземлен имот №012122 от КВС в землището на с. Джурово, със скица-проект 

№Ф01123/30.03.2016 год., местността „Балабански облези” с площ от 1.051 дка 

(един декар и петдесет и един кв. м.) с начин на трайно ползване „използвана 

ливада”, категория V (пета), попадащ изцяло в поземлен имот №012106 (поз. 375) по 

КВС, целият с площ 1.051 дка – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Пейо Иванов 

Пеев, наследник на Иван Пеев Николов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда 

на АПК. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 102 

 

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. № 

58.00–16/19.04.2016 год. от ОСЗ – Правец, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Марин Михайлов Найденов, следните 

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

1. Поземлен имот №013016 от КВС в землището на с. Равнище, със скица-проект 

№Ф01825/16.03.2016 год., местността „Бояджийска ливада” с площ от 5.858 дка (пет 

декара и осемстотин петдесет и осем кв. м.) с начин на трайно ползване „овощна 

градина”, категория V (пета), попадащ в целия поземлен имот №013016 (поз. 263) по 

КВС, целият с площ 5.858 дка – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

Маринов Михайлов, наследник на Марин Михайлов Найденов и на Общинска служба по 

Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 103 

 

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. № 

58.00–13/30.03.2016 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Саво Нейков Ветов, следните имоти в 

землището на с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 46961, община Правец:  

 

1. Поземлен имот №012014 от КВС в землището на с. Манаселска река, със скица-

проект №Ф00714/16.02.2016 год., местността „Гаджовото” с площ от 10.000 дка 

(десет декара) с начин на трайно ползване „нива”, категория VI (шеста), попадащ 

изцяло в поземлен имот №012008 по КВС, целият с площ 11.615 дка, актуван с Акт 

за частна общинска собственост №937-II/01.04.2013 г., вписан с вх. рег. №545 от 

05.04.2013, под №166, том II, парт. 17721 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

2. Поземлен имот №013016 от КВС в землището на с. Манаселска река, със скица-

проект №Ф00715/16.02.2016 год., местността „Клена” с площ от 2.000 дка (два 

декара) с начин на трайно ползване „нива”, категория IX (девета), попадащ изцяло в 

поземлен имот №013011 по КВС целият с площ от 4.998 дка, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №940-II/01.04.2013 г. вписан с вх. рег. №547 от 05.04.2013 г., 

под №168, том II, парт. 17732 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

3. Поземлен имот №016032 от КВС в землището на с. Манаселска река, със скица–

проект №Ф00716/16.02.2016 год., местността „Оброка” с площ от 2.500 дка (два 

декара и петстотин кв. м.), начин на трайно ползване „използвана ливада”, категория 

VI (шеста), попадащ изцяло в поземлен имот №016004 по КВС, целият с площ 3.504 

дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №941-II/01.04.2013 г., вписан с 

вх. рег. №548 от 05.04.2013, под №169, том II, парт. 17733 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

4. Поземлен имот №013006 от КВС в землището на с. Манаселска река, със скица–

проект №Ф00717/16.02.2016 год., местността „Оброка” с площ от 5.035 дка (пет 

декара и тридесет и пет  кв. м.), начин на трайно ползване „нива”, категория IX 

(девета), попадащ изцяло в поземлен имот №013006 по КВС, целият с площ 5.035 

дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №939-II/01.04.2013 г., вписан с 

вх. рег. №546 от 05.04.2013, под №167, том II, парт. 17731 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Тошко Савов 

Нейков, наследник на Саво Нейков Ветов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 104 

 

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

Ветерани от Втората световна война 1944 – 1945 година по повод 9-ти май – Ден 



на победата над хитлерофашизма” 

 

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

 

РЕШИ: 

 

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

Община Правец за 2016 г. на ветераните в размер на 100 лева на всеки по списък, посочен в 

отделно приложение; 

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

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ:  

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


