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П Р Е П И С !  

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 6  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 01 юли 2016 година 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 123 

 

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

имоти – общинска собственост през 2016 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
 

3. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

4. 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 

 

5. Предложения, относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове 

/ПУП/. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

6. Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Правец за периода 2014-2020. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

7. Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост, 

представляващ язовир „ПРАВЕЦ“ - Терен с площ 372810 (триста седемдесет и две хиляди 



осемстотин и десет) кв.м., представляващ язовир „Правец” по регулационния план на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, одобрен с решение № 25/2010 год. на Общинския 

съвет на община Правец, актуван с Акт № 141 - 1/28.05.2012 год. за публична общинска 

собственост, както и - на язовир „Скърнава“ - ПИ № 001968 (нула нула едно девет шест осем) 

по Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Правец, местността 

„Язовира“ (махала „Скърнава“) с начин на трайно ползване: „Язовир“ с площ 14,128 дка 

(четиринадесет декара и стодвадесет и осем кв.м.), съгласно Акт за публична общинска 

собственост (ПОС) № 152-І съставен на 24.07.2012г. 
 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

8. Финансиране на маломерни паралелки в ОУ ”Любен Каравелов” - с. Осиковица и ОУ 

”Христо Ботев” - с. Разлив за учебната 2016/2017 г. 

ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов  

                             Председател на ОбС - Правец 

 

9. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото полугодие на 

2016 година. 

                                                                                       ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов  

          Председател на ОбС – Правец 

 

10. Ползването на микробус марка „Ситроен”, модел „Джъмпер” с регистрационен № 

СО 2567 АК. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

11. Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост, 

представляващ язовир „ОСИКОВИЦА” – ПИ № 005128 по Картата на възстановената 

собственост за землището на с. Осиковица, с начин на трайно ползване: Язовир с площ 74,068 

дка съгласно издаден акт за публична общинска собственост – АПОС № 151-I от 24.07.2012г. за 

имот с обща площ 74,068 дка – включващ водна площ, дига и сервитутна ивица. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

12.  Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София. 

     ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов  

          Председател на ОбС – Правец 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 124 

 

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

разпореждането с имоти – общинска собственост през 2016 г.” 

 

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-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 – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ”, към III (2) 

- Земеделски земи, се добавя: 

„т. 179. Поземлен имот №005134 по Картата на възстановената собственост, с площ от 

4,880 дка, с начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория VI (шеста) 

находящ се в местността „Балинете”, с. Осиковица, община Правец, област Софийска. 

т. 180. Поземлен имот №005127 по Картата на възстановената собственост, с площ от 

30,808 дка, с начин на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, категория VI (шеста), 

находящ се в местността „Балинете”, с. Осиковица, община Правец, област Софийска.” 

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

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

добавя: 

„т. 48. Търговски обект №1 със застроена площ от 88 кв. м., находящ се в УПИ III – За 

обществено обслужване и трафопост, кв. 132, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

 т. 49. Апартамент № 21, находящ се в блок 105, вх. Б, ет. 3, построен в Урегулиран 

поземлен имот І – За комплексно жилищно строителство и озеленяване на кв. 176 по 

действащия регулационен план на гр. Правец, община Правец, област Софийска.” 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 125 

 

ОТНОСНО: „Управление и разпореждане с общинско имущество” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 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.3 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 4 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.; 

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

 

2. Определя 3 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.; 

 



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   № 126 

 

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

 

РЕШИ: 

 

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

общински имот - частна общинска собственост, част от фоайе в сградата на бивша поликлиника 

– Правец, с площ от 1 (един) кв.м., за инсталиране на кафе-автомат, находяща се в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) I – за обществено обслужващи дейности, кв. 27 (двадесет и седми),  по 

плана на гр. Правец, община Правец, област София, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1496 – II/16.02.2016 г., вписан с рег. №299/16.02.2016 г., под № 197, том I, парт. 

29235,3896. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 100,00 (сто) лева без ДДС; 

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

2.3. Предназначение на имота – 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   № 127 

 

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

 

РЕШИ: 

 

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

общински имот – частна общинска собственост,  помещение, предназначено за „Търговски цели 

или ателие за услуги” - частна общинска собственост, находящо се в северната част от I 

(първия) етаж в сградата на Автогара-Правец, с площ от 37,00 (тридесет и седем) кв. м. в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – Автогара, кв. 17 (седемнадесети), по плана на гр. 

Правец, община Правец, област София, актуван с Акт за частна общинска собственост № 112 – 

II/02.08.1999 г., вписан с рег. №2664/13.11.2008 г., под № 157, том X, н.д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 148,00 (сто четиридесет и осем) лева без 

ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.2 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – 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   № 128 

 

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.3 от Закона за общинската собственост и чл.39 

ал.1, ал.2 и ал.3 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. Дава съгласие община Правец да продаде на Венелин Димитров Паскалев, недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) №58030.111.58 (пет 

осем нула три нула точка едно едно едно точка пет осем), целият с площ от 1226 кв. м. (хиляда 

двеста двадесет и шест квадратни метра), находящ се в строителния полигон на махала 

„Живковска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 1543 - ІІ/12.03.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 774 от 31.03.2016 год., под № 146 том III, н.д. № 381/2016, 

парт. 35273. 

 2. Определя цена 34328,00 лв. (тридесет и четири хиляди триста двадесет и осем лева) 

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

независим оценител.  



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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие 

с определената по т. 2 цена. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 129 

 

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.3 от Закона за общинската собственост и чл.39, 

ал.1, ал.2 и ал.3 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. Дава съгласие община Правец да продаде на Венелин Димитров Паскалев, недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот (ПИ) №58030.111.52 (пет 

осем нула три нула точка едно едно едно точка пет две), целият с площ от 330 кв. м. (триста и 

тридесет квадратни метра), находящ се в строителния полигон на махала „Живковска”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1011 - ІІ/30.08.2013 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1601 от 04.09.2013 год., под № 53, том IV, парт. 20462, и Акт 

№2/14.03.2016, за поправка на акт за частна общинска собственост № 1011 - ІІ/30.08.2013 

година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. 

№ 773 от 31.03.2016 год., под № 145, том III, н.д. №380, парт. 20462. 

 2. Определя цена 9240,00 лв. (девет хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС 

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

оценител.  

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие 

с определената по т. 2 цена. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 130 

 

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 ЗМСМА, чл.37, ал.6, т.1 и от ЗОС, чл.30, ал.1, т.3, чл.48, ал.1, т.1 и чл.50 от 

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

с общинско имущество, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на 

Министерството на здравеопазването за изграждане на „Център за спешна медицинска помощ” 



в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX (двадесети) – За обществено обслужване с площ от 428 

кв. м. (четиристотин двадесет и осем квадратни метра), находящ се в кв. 20 (двадесет), по плана 

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

общинска собственост № 1837 – II/21.06.2016 год., вписан в Службата по вписвания – гр. 

Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 1648 от 21.06.2016 год., под № 14, том 

VIІ, парт. 31350.  

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

изпълнение на настоящото решение. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 131 

 

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, ал.2, ал.3 и ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), 

чл.27, чл.56, ал.2, т.1, чл.58, ал.1 и 2 и чл.59 от Наредба №5 на ОбС – Правец за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

Р Е Ш И 

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

(гаражна клетка) с площ от 24 кв. м., намираща се в поземлен имот №1291 по плана на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за  частна общинска собственост 

№1016 – II/19.09.2013 г., вписан в Служба по вписванията гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията вх. рег. №1721 от 24.09.2013 г., под №154, том VI, парт. 20680, поставена в 

общински терен №8 (осем) по схемата на преместваемите обекти. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална месечна тръжна наемна цена – 48.00 (четиридесет и осем) лева без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т.12 от Наредба №5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на обекта – за гараж. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са: 

3.1. закупили тръжна документация; 

3.2. внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от началната годишна наемна 

цена; 

3.3. с постоянен адрес в гр. Правец или седалище и адрес на управление на територията 

на община Правец; 

3.4. притежават лек автомобил; 

3.5. не притежават гараж на територията на община Правец. 

4. 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   № 132 

 

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 –27/09.06.2016 

год. от ОСЗ – Правец, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

 Предоставя за възстановяване на наследниците на Дако Иванов Даков, следните имоти в 

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

1. Поземлен имот №063031 от КВС в землището на с. Равнище, със скица-проект 

№Ф01924/20.05.2016 год., местността „Мерджанско” с площ от 2.700 дка (два декара и 

седемстотин кв. м.) с начин на трайно ползване „нива”, категория IV (четвърта), попадащ изцяло 

в поземлен имот №063003 по КВС, актуван с Акт за частна общинска собственост №682 – 

II/11.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с 

вх. рег. № 829 от 20.06.2012 г., под №187, том III, парт. 14000– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

Иванов, наследник на Дако Иванов Даков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 133 

 

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 –28/09.06.2016 

год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

РЕШИ: 

 

 Предоставя за възстановяване на наследниците на Томо Иванов Томов, следните имоти 

в землището на с. Своде, ЕКАТТЕ 65872, община Правец:  

1. Поземлен имот №005185 от КВС в землището на с. Своде, със скица-проект 

№Ф01187/20.05.2016 год., местността „Слога” с площ от 0.782 дка (нула декара седемстотин 

осемдесет и два кв. м.) с начин на трайно ползване „изоставена нива”, категория VII (седма), 

попадащ в поземлен имот №005161 (поз. 1648) по КВС- 0.633дка, целият с площ от 11.111 дка и 



ПИ №005142 (поз. 1641) по КВС- 0.149 дка, целият с площ от 18.436 дка – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Станчо Томов 

Иванов, наследник на Томо Иванов Томов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 134 

 

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 –29/09.06.2016 год. от ОСЗ – Правец, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

 Предоставя за възстановяване на наследниците на Петър Николов Дончев, следния имот 

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

1. Поземлен имот №009022 от КВС в землището на с. Манаселска река, със скица-

проект №Ф00736/18.05.2016 год., местността „Пеловото” с площ от 1.484 дка (един декар 

четиристотин осемдесет и четири кв. м.) с начин на трайно ползване „използвана ливада”, 

категория V (пета), попадащ изцяло в поземлен имот №009008 (поз. 943) по КВС, целият с площ 

от 1.484 дка – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Пламен Миков 

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

реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 135 

 

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 –30/09.06.2016 год. от ОСЗ – Правец, 
 

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

 

РЕШИ: 



Предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Божков Тупански, следния имот 

в землището на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец:  

1. Поземлен имот №035064 от КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, със скица-

проект №Ф00917/18.05.2016 год., местността „При дома” с площ от 1.640 дка (един декар 

шестстотин и четиридесет кв. м.) с начин на трайно ползване „др. селскост. т.”, категория VI 

(шеста), попадащ изцяло в поземлен имот №035061 по КВС– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

Божков, наследник на Иван Божков Тупански и на Общинска служба по Земеделие – Правец, 

по реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 136 

 

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 –24/02.06.2016 год. от ОСЗ – Правец, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

 Предоставя за възстановяване на наследниците на Вуто Вучов Вутов, следния имот в 

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

1. Поземлен имот №024143 от КВС в землището на с. Осиковица, със скица-проект 

№Ф01901/11.05.2016 год., местността „При дряна” с площ от 4.333 дка (четири декара триста 

тридесет и три кв. м.) с начин на трайно ползване „ливада”, категория V (пета), попадащ изцяло 

в поземлен имот №024059 (поз. 417)  по КВС– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

Иванова Велчева, наследник на Вуто Вучов Вутов и на Общинска служба по Земеделие – 

Правец, по реда на АПК. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 137 

 

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 –25/02.06.2016 

год. от ОСЗ – Правец, 
 



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

 

РЕШИ: 

Предоставя за възстановяване на наследниците Гена Георгиева Лакова, следните имоти в 

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

1. Поземлен имот №055152 от КВС в землището на с. Видраре, със скица-проект 

№Ф02028/05.05.2016 год., местността „Седлото” с площ от 2.845 дка (два декара осемстотин 

четиридесет и пет кв. м.) с начин на трайно ползване „Пасище мера.”, категория VIII (осма), 

попадащ изцяло в поземлен имот №055004 по КВС– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №055153 от КВС в землището на с. Видраре, със скица-проект 

№Ф02029/05.05.2016 год., местността „Двора” с площ от 0.938 дка (нула декара деветстотин 

тридесет и осем кв. м.) с начин на трайно ползване „Пасище мера.”, категория VIII (осма), 

попадащ изцяло в поземлен имот №055054 (поз. 454) по КВС– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №055154 от КВС в землището на с. Видраре, със скица-проект 

№Ф02030/05.05.2016 год., местността „Двора” с площ от 0.735 дка (нула декара седемстотин 

тридесет и пет кв. м.) с начин на трайно ползване „Пасище мера.”, категория VIII (осма), 

попадащ изцяло в поземлен имот №055004 (поз. 417) по КВС– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №055155 от КВС в землището на с. Видраре, със скица-проект 

№Ф02031/05.05.2016 год., местността „Бочо Нинов” с площ от 2.245 дка (два дка двеста 

четиридесет и пет кв. м.) с начин на трайно ползване „Пасище мера.”, категория VIII (осма), 

попадащ изцяло в поземлен имот №055004 (поз. 417) по КВС– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

5. Поземлен имот №055156 от КВС в землището на с. Видраре, със скица-проект 

№Ф02032/05.05.2016 год., местността „Срядората” с площ от 1.054 дка (един декар петдесет и 

четири кв. м.) с начин на трайно ползване „Пасище мера.”, категория VIII (осма), попадащ 

изцяло в поземлен имот №055004 (поз. 417) по КВС– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

6. Поземлен имот №055157 от КВС в землището на с. Видраре, със скица-проект 

№Ф02033/05.05.2016 год., местността „Братанов рът” с площ от 1.538 дка (един декар петстотин 

тридесет и осем кв. м.) с начин на трайно ползване „Пасище мера.”, категория VIII (осма), 

попадащ изцяло в поземлен имот №055004 (поз. 417) по КВС– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Петра Георгиева 

Лакова, наследник на Гена Георгиева Лакова и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 138 

 

ОТНОСНО: „Предложения, относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.17а от ЗОЗЗ, по реда на чл.27 от ППЗОЗЗ,   
 

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

 

РЕШИ: 

 

Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – План за застрояване  на ПИ № 

000564, м.”Борощица”, землището на с. Разлив, община Правец, с отреждане за „Базова станция 

на Globul GSM/ UMTS № 2478.  

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, техническото задание да се внесе в РИОСВ – София.  

 Проектът за ПУП да отговаря на действащата нормативна уредба. 



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

горното решение процедури. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 139 

 

ОТНОСНО: „Предложения, относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

чл.124а, ал.1, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, чл.17а от ЗОЗЗ, по реда на чл.27 от ППЗОЗЗ, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – План за застрояване  на ПИ № 

001621, м.”Барата”, землището на с. Правешка Лакавица, община Правец, с отреждане за 

„Производствена и складова дейност”.   

На основание чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, техническото задание да се внесе в РИОСВ – София. 

Проектът за ПУП да отговаря на действащата нормативна уредба. 

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

горното решение процедури. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 140 

 

ОТНОСНО: „Предложения, относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, във връзка с изпълнение условията на чл.20а от ЗОЗЗ,   
 

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

 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъдат променени строителните граници на гр. Правец, като се включат: 

продължението на улица „Серпухов” от о.т. 1241 до границата на строителния полигон на 

махала Скърнава с общо 4 бр. осови точки – 2075, 2076, 2077 и 2078; създаването на кв. 207 с 

отреждане на УПИ І- 015054, 000229; УПИ ІІ-015061,505.6879 и терен за техническа 

инфраструктура; създаването на кв. 208 с отреждане на УПИ І- За общ. обслужване, съгласно 

приложените скици- предложения. 

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

горното решение процедури. 
 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 141 

 

ОТНОСНО: „Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 



план за развитие на Община Правец за периода 2014-2020” 

 

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

във връзка с чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие и чл.91, ал.4 от ППЗРР, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

На основание чл.24, т.4 от Закона за регионалното развитие и чл.21, ал.1, т.24 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация одобрява Годишен доклад за 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Правец за 2015 година. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 142 

 

ОТНОСНО: „Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост, 

представляващ язовир „ПРАВЕЦ“ - Терен с площ 372810 (триста седемдесет и 

две хиляди осемстотин и десет) кв.м., представляващ язовир „Правец” по 

регулационния план на гр. Правец, община Правец, област Софийска, одобрен с 

решение № 25/2010 год. на Общинския съвет на община Правец, актуван с Акт № 

141 - 1/28.05.2012 год. за публична общинска собственост, както и - на язовир 

„Скърнава“ - ПИ № 001968 (нула нула едно девет шест осем) по Картата на 

възстановената собственост (КВС) за землището на гр.Правец, местността 

„Язовира“ (махала „Скърнава“) с начин на трайно ползване: „Язовир“ с площ 

14,128 дка (четиринадесет декара и стодвадесет и осем кв.м.), съгласно Акт за 

публична общинска собственост (ПОС) № 152-І съставен на 24.07.2012г.” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с 

ал.2 от ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1 от Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение №50 от 26.02.2016 г., 

взето по Протокол № 2 на Общински съвет - гр. Правец, за откриване на 

процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху 

обект – публична общинска собственост, представляващ язовир „ПРАВЕЦ“ - 

Терен с площ 372810 кв.м., представляващ язовир „Правец” по регулационния 

план на гр. Правец, актуван с Акт № 141 - 1/28.05.2012 год. за публична общинска 

собственост, както и на язовир „Скърнава“ - ПИ № 001968 по КВС за землището 

на гр. Правец, местността „Язовира“ (махала „Скърнава“) с начин на трайно 

ползване: „Язовир“ с площ 14,128 дка, съгласно Акт за публична общинска 

собственост (ПОС) № 152-І съставен на 24.07.2012 г. и протоколи по чл.48, ал.2 от 

Закона за концесиите, на комисия, назначена със Заповед № З-158(2) от 

01.03.2016 г. на Кмета на Общината, 
 

(Гласували-13; “За”- 12, “Против”- 1, “Въздържали се”- 0) 

 

РЕШИ: 

 

І. Определя „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК 040902318, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, район Слатина, ул. „Постоянство” № 67А, представлявано от Васил 

Златев Петков, за концесионер на обект – публична общинска собственост, представляващ 

язовир „ПРАВЕЦ“ - Терен с площ 372810 (триста седемдесет и две хиляди осемстотин и десет) 



кв.м., представляващ язовир „Правец” по регулационния план на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, одобрен с решение № 25/2010 год. на Общинския съвет на община Правец, 

актуван с Акт № 141 - 1/28.05.2012 год. за публична общинска собственост, както и - на язовир 

„Скърнава“ - ПИ № 001968 (нула нула едно девет шест осем) по Картата на възстановената 

собственост (КВС) за землището на гр.Правец, местността „Язовира“ (махала „Скърнава“) с 

начин на трайно ползване: „Язовир“ с площ 14,128 дка (четиринадесет декара и сто двадесет и 

осем кв.м.), съгласно Акт за публична общинска собственост (ПОС) № 152-І съставен на 

24.07.2012г. 

 ІІ. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура, основните елементи 

на концесията се конкретизират, както следва: 

1. Основен предмет на концесията - управление и осъществяване на безопасна 

експлоатация на съоръжението, при което ще се извършват дейности по аквакултури: 

рибовъдство, отглеждане на други водни организми и реализация на получената продукция от 

тях, промишлен и спортен риболов, развъждане на водоплаващи птици, дейности свързани с 

отдиха на населението от региона, спортни и увеселителни атракции, както и други дейности 

свързани със свободното време и развлечението на хората, съобразно възможностите на 

съоръжението, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, чрез 

предоставянето на услуги и/или извършването на други стопански дейности срещу 

получаването на приходи.  

2. Допълнителен предмет: 

2.1. извършване на частична рехабилитация и ремонт на обектите на концесията; 

2.2. извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни 

ситуации; 

2.3. в резултат на разселването на риба за риболов ще се запази фауната в района; 

2.4. задоволяване на нарастналите нужди на населението от зони за отдих, спортен риболов и 

рибовъдство; 

3. Чрез обекта на концесия ще се извършват следните услуги и други стопански 

дейности: 

3.1. рибовъдство и разселване на риба; 

3.2. спортен риболов; 

3.3. отдих на гражданите и гостите на общината; 

3.4. други допустими от закона дейности. 

4. В съответствие с резултатите от проведената процедура конкретизира условията на 

концесията и правата и задълженията в съответствие с офертата на участника, определен за 

концесионер, както следва: 

4.1. Размерът на годишно концесионно възнаграждение е 15 400 (петнадесет хиляди и 

четиристотин) лева без ДДС. 

5.  Годишното концесионно плащане се актуализира всяка година след изтичане на 

първата година с инфлационния индекс определен от НСИ за предходната година.  

6. Определя общ размер на инвестициите в обектите на концесията – 152 250 (сто 

петдесет и две хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС. Концесионерът се задължава да 

направи  през първата година от влизане в сила на договора за концесия инвестиции в размер 

на 133 300 лева, останалите инвестиции в размер на 18 950 лева концесионерът се задължава да 

направи до края на втората концесионна година. Разпределението на средствата по видове 

дейности е посочено в Инвестиционната програма, която представлява неразделна част от 

концесионния договор. 

7. Брой разкрити работни места - 6 (шест) броя. 

8. Определя следните гаранции: 



8.1. Парична гаранция за изпълнение на концесионния договор за първата година в размер на 

100% от първото годишно концесионно възнаграждение, която се внася по сметка на 

концедента и същата се представя при подписването на концесионния договор. 

8.2. За всяка календарна година гаранцията за изпълнението на задълженията по концесионния 

договор е в размер на 50 %  /петдесет процента/ от  годишното концесионно плащане през 

предната година и Концесионерът  следва  да я представи на Концедента  до 31 /тридесет и 

първи/ януари на обезпечената година. 

9. Срок на концесията – 15 (петнадесет) години. 

ІІІ. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор, в съответствие 

с чл. 62 от Закона за концесиите. 

ІV. Определя Кмета на Общината за орган, който: 

1. Да сключи концесионния договор. 

2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с 

изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му. 

3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор. 

V. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 50 от  

26.02.2016 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - гр. Правец и направената от „ТЕРА 

ТУР СЕРВИЗ” ЕООД оферта за участие в откритата процедура. 

VІ. Концесионният договор влиза в сила в едномесечен срок от датата на подписването 

му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него. 

 VІІ. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред 

Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяването на заинтересования 

участник за това решение, по реда на глава единадесета от Закона за концесиите. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 143 

 

ОТНОСНО: „Финансиране на маломерни паралелки в ОУ ”Любен Каравелов” - с. Осиковица 

и ОУ ”Христо Ботев” - с. Разлив за учебната 2016/2017 г.” 

 

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

ЗМСМА, чл.11 и чл.11а от Наредба №7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на 

учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и 

обслужващите звена, обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17 Май 

2002г., изм. ДВ.бр.55 от 4 Юни 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 22 Август 2003г., доп. ДВ. 

бр.87 от 3 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 

8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.75 от 24 

Септември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2012г., доп. ДВ. бр.86 от 

17 Октомври 2014г., 
 

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

 

РЕШИ: 

 

Приема да бъдат дофинансирани маломерните паралелки в ОУ ”Любен Каравелов” - с. 

Осиковица и в ОУ ”Христо Ботев” - с. Разлив, в съответствие с изискванията на Наредба 

№7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите 



на училищата, детските градини и обслужващите звена извън определените по единни 

разходни стандарти средства. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 144 

 

ОТНОСНО: „Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото полугодие 

на 2016 година” 

 

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

ЗМСМА, във връзка с чл.27 (6) от ЗМСМА, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за 

първото полугодие на 2016 година.  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 145 

 

ОТНОСНО: „Ползването на микробус марка „Ситроен”, модел „Джъмпер”, с регистрационен 

№ СО 2567 АК ” 

 

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

ал.5 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие микробус марка „Ситроен”, модел „Джъмпер”, с регистрационен № 

СО 2567 АК да се ползва от Община Правец за превоз на деца, подлежащи на 

задължително предучилищно образование от населени места, в които няма разкрити 

подготвителни групи. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 146 

 

ОТНОСНО: „Определяне на концесионер на обект – публична общинска собственост, 

представляващ язовир „ОСИКОВИЦА” – ПИ № 005128 по Картата на 

възстановената собственост за землището на с. Осиковица, с начин на трайно 

ползване: Язовир с площ 74,068 дка, съгласно издаден акт за публична общинска 

собственост – АПОС № 151-I от 24.07.2012 г. за имот с обща площ 74,068 дка – 

включващ водна площ, дига и сервитутна ивица” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с 

ал.2 от ЗМСМА, чл.58, ал.2, т.1, чл.59, ал.1 и ал.4 от Закона за концесиите, чл.87 и 



чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение № 51 от 

26.02.2016 на Общински съвет - Правец за откриване на процедура за 

предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска 

собственост, представляващ язовир „ОСИКОВИЦА” – ПИ № 005128 по Картата 

на възстановената собственост за землището на с. Осиковица, с начин на трайно 

ползване: Язовир с площ 74,068 дка, съгласно издаден акт за публична общинска 

собственост – АПОС № 151-I от 24.07.2012 г. за имот с обща площ 74,068 дка – 

включващ водна площ, дига и сервитутна ивица, протоколи по чл.48, ал.2 от 

Закона за концесиите на комисия, назначена със Заповед № З-158 (1) от 

01.03.2016 г. на Кмета на Общината и доклад на кмета на Община Правец по 

чл.58, ал.1 от Закона за концесиите, Общински съвет Правец, след поименно 

гласуване, с 12 гласа "ЗА", "ПРОТИВ" - 1, "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - 0, 

 

(Гласували-13; “За”- 12, “Против”- 1, “Въздържали се”- 0) 

 

РЕШИ: 

 

І. Определя „КЕНРИКО” ЕООД, ЕИК 203814216, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, район Красно село, п.код 1680, ЖК. Белите Брези, бл. 1, ет. 4, ап. 12, представлявано от 

Иван Руменов Игнатов, за концесионер на обект – публична общинска собственост, 

представляващ язовир „ОСИКОВИЦА” – ПИ № 005128 по Картата на възстановената 

собственост за землището на с. Осиковица, с начин на трайно ползване: Язовир с площ 74,068 

дка съгласно издаден акт за публична общинска собственост – АПОС № 151-I от 24.07.2012 г. 

за имот с обща площ 74,068 дка – включващ водна площ, дига и сервитутна ивица 

 ІІ. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура, основните 

елементи на концесията се конкретизират, както следва: 

1. Основен предмет на концесията - управление и осъществяване на безопасна 

експлоатация на съоръжението, при което ще се извършват дейности по аквакултури: 

рибовъдство, отглеждане на други водни организми и реализация на получената продукция от 

тях, промишлен и спортен риболов, развъждане на водоплаващи птици, дейности свързани с 

отдиха на населението от региона, спортни и увеселителни атракции, както и други дейности 

свързани със свободното време и развлечението на хората, съобразно възможностите на 

съоръжението, срещу правото на концесионера да експлоатира обекта на концесия, чрез 

предоставянето на услуги и/или извършването на други стопански дейности срещу 

получаването на приходи.  

2. Допълнителен предмет: 

2.1. извършване на ремонтно възстановителни работи, поради наличие на 

необходимост от реконструкция, частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията. 

2.2. извършване на мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни 

ситуации; 

2.3. в резултат на разселването на риба за риболов ще се запази фауната в района; 

2.4. задоволяване на нарасналите нужди на населението от зони за отдих, спортен 

риболов и рибовъдство; 

3. Чрез обекта на концесия ще се извършват следните услуги и други стопански 

дейности: 

3.1. спортен риболов и водни спортове с до 40 места за спортен риболов, колела/каяци 

и гребни лодки, обезпечени кейов пристан;  

3.2. зона за отдих и рекреация, което предвижда обособяването на до 10 бр. бунгала, 

санитарен възел и лятна кухня, заведение за бързо хранене.  

3.3. други допустими от закона дейности. 

4. В съответствие с резултатите от проведената процедура конкретизира условията на 

концесията и правата и задълженията в съответствие с офертата на участника, определен за 

концесионер, както следва: 



4.1. Размерът на годишно концесионно възнаграждение е 5 100лв. (пет хиляди и сто) 

лева без ДДС. 

5.  Годишното концесионно плащане се актуализира всяка година след изтичане на 

първата година с инфлационния индекс определен от НСИ за предходната година.  

6. Определя общ размер на инвестициите в обектите на концесията – 5 100 750 лв.; (пет 

милиона сто хиляди седемстотин и петдесет) лева без ДДС. Концесионерът се задължава да 

направи  инвестиции в съответствие с инвестиционата си програма, която представлява 

неразделна част от концесионния договор. 

7. Брой разкрити работни места - 14 (четиринадесет) броя, от които 5 на постоянен 

трудов договор, а останалите сезонно и спрямо интензивността на работа. 

8. Определя следните гаранции: 

8.1. Парична гаранция за изпълнение на концесионния договор за първата година в 

размер на 100% от първото годишно концесионно възнаграждение, която се внася по сметка на 

концедента и същата се представя при подписването на концесионния договор. 

8.2. За всяка календарна година гаранцията за изпълнението на задълженията по 

концесионния договор е в размер на 50 %  /петдесет процента/ от  годишното концесионно 

плащане през предната година и Концесионерът  следва  да я представи на Концедента  до 31 

/тридесет и първи/ януари на обезпечената година. 

9. Срок на концесията – 15 (петнадесет) години. 

ІІІ. Определя срок от два месеца за сключване на концесионния договор, в 

съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите. 

ІV. Определя Кмета на Общината за орган, който: 

1. Да сключи концесионния договор. 

2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с 

изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му. 

3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор. 

V. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 51 от 

26.02.2016 г., на Общински съвет - гр. Правец и направената от „КЕНРИКО” ЕООД оферта за 

участие в откритата процедура. 

VІ. Концесионният договор влиза в сила в едномесечен срок от датата на подписването 

му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени в него. 

VІІ. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност, пред 

Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяването на заинтересования 

участник за това решение, по реда на глава единадесета от Закона за концесиите. 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 147 

 

ОТНОСНО: „Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София ” 

 

Общинският съвет на община Правец, на основание чл.198е, ал.3, ал.5 от Закона за 

водите (ЗВ) и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 
 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Общинският съвет на Община Правец определя Румен Илиев Гунински – кмет на 

община Правец – за представител на Община Правец на Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София, което ще се проведе на 



26.07.2016 година, с правото да гласува по всички въпроси от Дневния ред по своя преценка и в 

защита интересите на Община Правец. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 


