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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 1 7  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 30 ноември 2018 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 262 

 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание 

   

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

от ЗМСМА, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

 

2.  Промяна в поименния списък за неотложни текущи ремонти на общински пътища и на 

улична мрежа в Община Правец за 2018г. и  в поименния списък за придобиване на 

дълготрайни активи, строителство и ремонт за 2018г.                                           

        ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

3. Актуализация на Програмата на община Правец за управлението и разпореждането с 

имоти-общинска собственост през 2018 г. 

         ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

4. Управление и разпореждане с общинско имущество.  

        ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

         Кмет на Община Правец 

 

5. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР към 

ЗИДЗСПЗЗ 

         ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

        Кмет на Община Правец 

 

6. Приемане Наредба №25 за управление на отпадъците на територията на община Правец 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

        Кмет на Община Правец 

 

7. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно водопроводно 

отклонение /СВО/ от съществуващ уличен водопровод за обект:                                    

„Жилищна сграда” в УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по плана на гр. Правец, община 

Правец, Област Софийска.” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

        Кмет на Община Правец 
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8. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно водопроводно 

отклонение /СВО/ от съществуващ уличен водопровод за обект:                                    

„Съществуваща жилищна сграда,  находяща се в УПИ VII-424,кв. 15, по плана на гр. 

Правец, община Правец, Област Софийска.” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

        Кмет на Община Правец 

 

9. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно водопроводно 

отклонение /СВО/ и сградно канализационно отклонение /СКО/ от съществуващ уличен 

водопровод и от съществуваща улична канализация за обект:                                    

„Еднофамилна жилищна сграда с гараж и навес” в УПИ V-6291,6296, кв. 110,  по плана 

на гр. Правец, община Правец, Област Софийска.”  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

10. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на въздушна електропроводна 

линия за обект: „Външно електрозахранване с продължение на въздушна мрежа НН 1 kV 

за „Жилищна сграда” в УПИ XII-925,6544 кв. 175, по плана на гр. Правец”, община 

Правец, област Софийска”.   

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

11. Предложения относно  процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове 

/ПУП/.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

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

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

празници. 

    ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 263 

 

 

ОТНОСНО: Промяна в поименния списък за неотложни текущи ремонти на общински 

пътища и на улична мрежа в Община Правец за 2018г. и  в поименния списък за 

придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонт за 2018г. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал.2, чл. 

52, ал.1 от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема извършените промени в поименен списък за неотложни текущи ремонти в 

община Правец за 2018 г., съгласно Приложение №1 

 



3 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 264 

 

ОТНОСНО: Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 

И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 

година. 

   

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. 8, ал. 9 от ЗОС, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, както 

следва: 

 

 В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

 
 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

68. АЧОС №3224-

II/05.11.2018 г. 

Апартамент №5, в блок 108, вход А, етаж II, със застроена площ от 

61.38 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, 

заедно с припадащите се избено помещение №5 със светла площ 

10.53 кв. м. и 4.05 % от общите части на сградата, както и идеални 

части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) I – КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 176, по 

действащия ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска 

69. АЧОС №3126-

II/14.09.2018 г. 

Поземлен имот (ПИ) №285 (двеста осемдесет и пет), целият с 

неурегулирана площ от 414 кв.м. (четиристотин и четиринадесет 

квадратни метра), находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана на с. 

Видраре, община Правец, област Софийска.  

70. АЧОС №3125-

II/14.09.2018 г. 

Поземлен имот (ПИ) №284 (двеста осемдесет и четири), целият с 

неурегулирана площ от 119 кв.м. (сто и деветнадесет квадратни 

метра), находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска. 

71. АЧОС №3124-

II/14.09.2018 г. 

Поземлен имот (ПИ) №283 (двеста осемдесет и четири), целият с 

неурегулирана площ от 604 кв.м. (шестстотин и четири квадратни 

метра), находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска. 
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В раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И 

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ 

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 
  

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

31. АЧОС №3203 - 

II/ 01.11.2018 г. 

45/527 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 

124 целият с урегулирана площ от 527 кв. м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 9 по плана за регулация на 

с. Джурово, община Правец, област Софийска. 

 

В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 

ВЕЩНИ ПРАВА, се добавя 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

7. Учредяване право на ползване върху общински нежилищен имот, представляващ 

Помещения №19, №20 и №21 със самостоятелен вход - две помещения и санитарен 

възел, с обща полезна площ от 20,00 (двадесет) кв.м., находящи се на I (първи) етаж 

- южната част на триетажна масивна сграда (бивша поликлиника), построена в УПИ 

I – Обществено обслужващи дейности, с площ от 720 кв.м., находящ се в кв. 27, по 

плана за регулация на гр. Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№1496 – II/16.02.2016 г. 

8. Учредяване право на строеж върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) – II – За 

обществено обслужване и техническа инфраструктура, с площ от 2879 кв. м., 

находящ се в кв. 173, по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост №1126 – I/13.11.2018 г.  

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 265 

 

ОТНОСНО: Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 

И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 

година. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.99, т.2 от АПК, 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. 8, ал. 9 от ЗОС, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя свое Решение №250 от 29.12.2017 год., с което е приета ПРОГРАМА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, в часта на раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, като заличава като продажба т. 34 от същия раздел, а 

именно: 

 

34 АЧОС № 2225 - 

II/21.07.2017 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 6511, с площ от 547 кв. 

м., находящ се в кв. 169 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска,  
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Р Е Ш Е Н И Е   № 266 

 

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. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, 

чл. 20, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС - Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА - ЧИНОВА”, ЕИК 

201765390, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София 

(столица), р-н Лозенец, ул. „Кожух планина”, № 2, вх. А, ет. 2, ап. 7, представляван от Венелина 

Георгиева Чубриева-Чинова без търг или конкурс, за срок до 16.11.2021 г., помещение №17 с 

обща полезна площ от 20,00 (двадесет) кв.м.находящо се на II (втори) етаж в триетажна масивна 

сграда (бивша поликлиника), построена в УПИ I – Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по 

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

общинска собственост № 1496 – II/16.02.2016 г., вписан в служабата по вписвания  - гр. 

Ботевград  към Агенция по вписвания с вх. рег. № 299/16.02.2016 г. под № 197, том I, парт. 

29235, 3896 при следните условия: 

1:1. Помещението да се използва за лекарски кабинет – манипулационна. 

1:2. Приема месечна наемна цена за помещението по т. 1 в размер на 22.00 лв. 

/двадесет и два/ лева без ДДС (26.40 лв. с включен ДДС), съгласно приложение №1 от Наредба 

№ 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

2. Наемната цена по точка 1. на настоящото решение да се актуализира при промяна 

на тарифа за определяне на месечни наемни цени на Общински имоти в Община Правец, 

приложение №1 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

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

сключване на договор за наем на им 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 267 

 

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

чл. 14, ал. 2и ал. 3, чл. 56, ал. 2, т. 2, 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) 
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Р Е Ш И: 

 

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

общински недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ площ 

от 10 (десет) кв.м. от покрива и терасата на Административна сграда - Кметство, със застроена 

площ 259.68 кв. м., построена в УПИ I – Читалище и кметство, кв. 13, по плана за регулация на 

с. Видраре, община Правец, област Софийска., актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 483 – І/23.08.2016 год., вписан в Службата по вписванията  - гр. Ботевград към 

Агенциата по вписванията с вх. рег. № 2596 от 30.08.2016 г., под № 83, том X, парт. 37946 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 100.00 лв. (сто) лева без ДДС. 

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

2.3. 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 определения депозит, в размер на 10% 

от годишната 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   № 268 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

реда на 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 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

поземлен имот №000980 по КВС на землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 2.880 дка, 

начин на трайто ползване – посевна площ, категория VI (шеста), местността „При Борис 

Недков” находящ се в землището на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №2077 – II/20.03.2017 год. 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. рег. №1041 

от 31.03.2017 г., под №169, том IV, парт. 46765, с начална тръжна годишна наемна цена общо 

за имота  69.12 лв. (шестдесет и девет лева и дванадесет стотинки) без ДДС (необлагаема), 

съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество  

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: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 
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2.1.2.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). 

2.2. Срок на отдаване – 10 (десет) стопански години с първа стопанска 2018 - 2019 

година. 

2.3. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

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

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

извършва до 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 имота по 

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

спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по 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   № 269 

 

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. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 78а, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот публична 

общинска собственост, представляващ Поземленимот №016013 по КВС на землището на гр. 

Правец, община Правец, находящ се в местността „Колибище“ с площ от 4.150 дка, с НТП-

„пасище с храсти”, актуван с Акт за публична общинска собственост №1124 – I/06.11.2018 год., 

да бъде променено от НТП – „пасище с храсти” в имот с НТП – „дере”. 

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

извършване на промяната начина на трайно ползване на имота по т.1. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 270 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА във връзка с в чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б, ал.2 

от ППЗСПЗЗ, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се предоставят за ползване под наем имотите, посочени в Искане с 

вх. №08.00-346/23.11.2018 г. от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област до 

Общински съвет на Община Правец– полски пътища - публична общинска собственост, които 

попадат в масивите за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-

2019 година. 
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2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на имотите - полски пътища, 

попадащи в масиви за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018-

2019 година по землища в община Правец, както следва: 

- Землище на с. Калугерово           – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Своде                     – 22.00 лв./дка 

3. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповеди и да предприеме 

необходимите законосъобразни действия за сключване на договори за наем, след заплащане на 

годишната наемна цена, с ползвателите на земеделски земи, подали заявления по реда на чл. 

75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за срок от 1 (една) стопанска година -2018-2019 година. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 271 

 

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

към ЗИДЗСПЗЗ. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и 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, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –40/05.11.2018 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Йото Миков Миков, следните имоти в 

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

 

1. Поземлен имот №004456 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 2.740 дка (два 

декара седемстотин и четиридесет кв. м.), местността „Влаховица” с начин на трайно 

ползване „овощна градина”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф01225/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №004372 по КВС, 

целият с площ от 2.741 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3228 – 

II/09.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4445 от 14.11.2018, под №112, том XVIII – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №002043 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 4.945 дка 

(четири декара деветстотин четиридесет и пет кв. м.), местността „Пишурата” с 

начин на трайно ползване „пасище, мера”, категория VIII (осма), съгласно скица-

проект №Ф01226/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000514 по 

КВС, целият с площ от 4.945 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№490 – I/ 12.09.2016 год. вписан с вх. рег. №2731 от 19.09.2016, под №184, том X, 

парт. 38705 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №004457 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 4.080 дка 

(четири декара и осемдесет кв. м.), местността „Кръста” с начин на трайно ползване 

„използвана ливада”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект №Ф01227/ 

15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №004432 по КВС, целият с площ 

от 4.080 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2959 – II/27.07.2018 

год. вписан с вх. рег. №3182 от 13.08.2018, под №108, том XIII, парт. 58683 – земи по 

чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №002044 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 1.742 дка 

(един декар седемстотин четиридесет и двa кв. м.), местността „Млаката” с начин на 

трайно ползване „използвана ливада”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект 

№Ф01228/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000533 по КВС, 
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целият с площ от 4.536 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1924 – 

II/ 19.09.2016 год. вписан с вх. рег. №3033 от 14.10.2016, под №2, том XII, парт. 

39636 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

5. Поземлен имот №002045 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 7.595 дка 

(седем декара петстотин деветдесет и пет кв. м.), местността „Чуката” с начин на 

трайно ползване „овощна градина”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф01229/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №001848 по КВС, 

целият с площ от 9.077 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3227 – 

II/ 09.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4444 от 14.11.2018, под №111, том XVIII – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

6. Поземлен имот №002046 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 1.074 дка 

(един декар и седемдесет и четири кв. м.), местността „Садината” с начин на трайно 

ползване „използвана ливада”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект 

№Ф01230/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000523 по КВС, 

целият с площ от 3.833 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1923 – 

II/ 19.09.2016 год. вписан с вх. рег. №3032 от 14.10.2016, под №1, том XII, парт. 

39635 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

7. Поземлен имот №002049 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 0.117 дка (нула 

декара и сто и седемнадесет кв. м.), местността „Садината” с начин на трайно 

ползване „използвана ливада”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект 

№Ф01231/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000533 по КВС, 

целият с площ от 4.536 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1924 – 

II/ 19.09.2016 год. вписан с вх. рег. №3033 от 14.10.2016, под №2, том XII, парт. 

39636 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

8. Поземлен имот №002047 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 2.996 дка (два 

декара деветстотин деветдесет и шест кв. м.), местността „Чуката” с начин на трайно 

ползване „овощна градина”, категория IX (девета), съгласно скица-проект 

№Ф01232/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №001600 по КВС, 

целият с площ от 7.505 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3226 – 

II/ 09.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4443 от 14.11.2018, под №110, том XVIII – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

9. Поземлен имот №002050 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 0.205 дка (нула 

декара двеста и пет кв. м.), местността „Чуката” с начин на трайно ползване 

„използвана ливада”, категория IX (девета), съгласно скица-проект 

№Ф01233/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №001490 по КВС, 

целият с площ от 0.205 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3222 – 

II/ 06.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4442 от 14.11.2018, под №109, том XVIII – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

10. Поземлен имот №002048 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 2.415 дка (два 

декара четиристотин и петнадесет кв. м.), местността „Млаката” с начин на трайно 

ползване „изоставени тр. нас.”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф01234/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000264 по КВС, 

целият с площ от 3.324 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3221 – 

II/ 06.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4441 от 14.11.2018, под №108, том XVIII – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Трифон Йотов 

Миков, наследник на Йото Миков Миков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 272 

 

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

към ЗИДЗСПЗЗ. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и 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, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –41/06.11.2018 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Вунка Вутева Йотова, следните 

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

1. Поземлен имот №060115 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 1.554 дка 

(един декар петстотин петдесет и четири кв. м.), местността „Лъката” с начин на трайно 

ползване „нива”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02190/15.10.2018 год., попадащ 

изцяло в поземлен имот №060015 по КВС, целият с площ от 3.899 дка, актуван с Акт за 

публична общинска собственост №957 – I/03.08.2018 год., вписан с вх. рег. №3310 от 

20.08.2018, под №16, том XIV, парт. 58801 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №060135 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0.688 дка 

(нула декара шестстотин осемдесет и осем кв. м.), местността „Лъката” с начин на трайно 

ползване „посевна площ”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02191/15.10.2018 год., 

попадащ изцяло в поземлен имот №060014 по КВС, целият с площ от 1.354 дка, актуван с Акт 

за частна общинска собственост №3229 – II/09.11.2018 год., вписан с вх. рег. №4446 от 

14.11.2018, под №113, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №060136 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0.426 дка 

(нула декара четиристотин двадесет и шест кв. м.), местността „Лъката” с начин на трайно 

ползване „използвана ливада”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02192/15.10.2018 

год., попадащ изцяло в поземлен имот №060018 по КВС, целият с площ от 3.640 дка, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №3020 – II/03.08.2018 год., вписан с вх. рег. №3287 от 

17.08.2018, под №196, том XIII, парт. 58776 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №060137 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0.328 дка 

(нула декара триста двадесет и осем кв. м.), местността „Лъката” с начин на трайно ползване 

„пасище, мера”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02193/15.10.2018 год., попадащ 

изцяло в поземлен имот №060021 по КВС, целият с площ от 5.285 дка, актуван с Акт за 

публична общинска собственост №958 – I/03.08.2018 год., вписан с вх. рег. №3311 от 

20.08.2018, под №17, том XIV, парт.58803 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

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

Бориславов Нешков, наследник на Вунка Вутева Йотова и на Общинска служба по Земеделие – 

Правец, по реда на АПК. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 273 

 

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

към ЗИДЗСПЗЗ. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и 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, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –42/07.11.2018 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Никола Манчев Цолов, следните 

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

1. Поземлен имот №015081 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0.838 дка 

(нула декара и осемстотин тридесет и осем кв. м.), местността „При дома” с начин на трайно 

ползване „пасище с храсти”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф03651/15.10.2018 

год., попадащ изцяло в поземлен имот №015005 по КВС, целият с площ от 0.837 дка, актуван с 

Акт за публична общинска собственост №1125 – I/ 09.11.2018 год., вписан с вх. рег. №4440 от 

14.11.2018, под №107, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Цеца Цветанова 

Манчева, наследник на Никола Манчев Цолов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, 

по реда на АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 274 

 

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

към ЗИДЗСПЗЗ. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и 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, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –38/19.10.2018 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Никола Манчев Цолов, следните 

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

1. Поземлен имот №016082 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0.363 дка 

(нула декара и триста шестдесет и три кв. м.), местността „При дома” с начин на трайно 

ползване „нива”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф03633/03.09.2018 год., попадащ 

изцяло в поземлен имот №016014 по КВС, целият с площ от 0.873 дка, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3210 – II/ 05.11.2018 год., вписан с вх. рег. №4428 от 14.11.2018, под 

№95, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
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Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Цеца Цветанова 

Манчева, наследник на Никола Манчев Цолов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, 

по реда на АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 275 

 

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

към ЗИДЗСПЗЗ. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и 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, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№58.00 –44/08.11.2018 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Бочо Миков Николов, следните 

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

1. Поземлен имот №009123 по КВС в землището на с. Манаселска река, с площ от 0.579 

дка (нула декара петстотин седемдесет и девет кв. м.), местността „Киселицата” с начин на 

трайно ползване „овощна градина”, категория V (пета), съгласно скица-проект 

№Ф00897/07.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №009080 по КВС, целият с площ 

от 3.851 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3189 – II/26.10.2018 год., вписан 

с вх. рег. №4313 от 06.11.2018, под №6, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №009122 по КВС в землището на с. Манаселска река, с площ от 1.173 

дка (един декар сто седемдесет и три кв. м.), местността „Орехите” с начин на трайно ползване 

„овощна градина”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф00896/07.11.2018 год., 

попадащ изцяло в поземлен имот №009080 по КВС, целият с площ от 3.851 дка, актуван с Акт 

за частна общинска собственост №3189 – II/26.10.2018 год., вписан с вх. рег. №4313 от 

06.11.2018, под №6, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Мико Бочев 

Миков, наследник на Бочо Миков Николов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 276 

 

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

към ЗИДЗСПЗЗ. 

   

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

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.10, ал.5 от ЗСПЗЗ, §27, ал.2, от ПЗР 

към ЗИДЗСПЗЗ и по повод постъпило в Общинска администрация на община 

Правец искане вх. №58.00 –22/10.07.2018 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

 

 



13 

 

Р Е Ш И: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Пена Николова Григорова, следните 

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

1. Поземлен имот №028060 по КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 

3.000 дка (три декара), местността „Дрена” с начин на трайно ползване „пасище, мера”, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №К01118/05.07.2018 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №000486 по КВС, целият с площ от 3.603 дка, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №659 – I/12.03.2018 год. вписан с вх. рег. №1156 от 12.04.2018, под 

№76, том V, парт. 56687 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Райна Николова 

Лазарова, наследник на Пена Николова Григорова и на Общинска служба по Земеделие – 

Правец, по реда на АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 277 

 

ОТНОСНО: Приемане Наредба №25 за управление на отпадъците на територията на община 

Правец. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 

ЗМСМА и чл. 22 от ЗУО, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Наредба №25 за управление на отпадъците на територията на община Правец, 

която е неразделна част от настоящото решение. 

 

Приложение:  

Наредба №25 за управление на отпадъците на територията на община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 278 

 

ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за 

устройство на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на 

сградно водопроводно отклонение /СВО/ от съществуващ уличен водопровод за 

обект: „Жилищна сграда” в УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по плана на гр. 

Правец, община Правец, Област Софийска. 

   

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

27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 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) 
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на СВО за обект:                  

„Жилищна сграда” находяща се в УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по плана на гр. Правец, 

община Правец, Област Софийска, като трасето премине през имот, собственост на община 

Правец- част от улица с о.т. 2076 до о.т. 2075, по план за регулация на гр. Правец до 

достигане на регулационната линия на УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по плана на гр. 

Правец, община Правец, Област Софийска и се изпълни, посредством хоризонтален сондаж, 

без да се нарушава настилката. 

2. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СВО за обект:                           

„Жилищна сграда”, находяща се в УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по плана на гр. Правец, 

община Правец, Област Софийска, изпълнен, чрез хоризонтален сондаж с дължина 8,50 м. и 

ширина 0,80 м. в размер на 238,00 лв.( двеста тридесет и осем лева), определена от комисия, 

назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 

14.11.2018 г.  

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на водопроводно отклонение 

за обект: „Жилищна сграда, находяща се в УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по плана на гр. 

Правец, община Правец, Област Софийска, през поземлен имот, общинска собственост. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 279 

 

ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за 

устройство на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на 

сградно водопроводно отклонение /СВО/ от съществуващ уличен водопровод за 

обект: „Съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-424, кв.15, по 

плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска. 

   

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

27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на СВО за обект:                  

„Съществуваща жилищна сграда,  находяща се в УПИ VII-424,кв. 15, по плана на гр. Правец, 

община Правец, Област Софийска.” като трасето премине в свободен изкоп през имоти, 

собственост на община Правец- част от улица с о.т. 347 до о.т. 313, по план за регулация на  

гр. Правец до достигане на регулационната линия  на УПИ VII-424, кв. 15, гр. Правец. 

2. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СВО за обект:                           

„Съществуваща жилищна сграда,  находяща се в УПИ VII-424,кв. 15, по плана на гр. Правец, 

община Правец, Област Софийска”,  в изкоп с дължина 3,50 м. и ширина 0,80 м. в размер на 

86,80 лв. ( осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки), определена от комисия, назначена със 

Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 26.10.2018 г.  

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

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

обект: „Съществуваща жилищна сграда,  находяща се в УПИ VII-424,кв. 15, по плана на гр. 

Правец, община Правец, Област Софийска”, през поземлен имот, общинска собственост. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 280 

 

ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за 

устройство на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на 

сградно водопроводно отклонение /СВО/ и сградно канализационно отклонение 

/СКО/ от съществуващ уличен водопровод и от съществуваща улична 

канализация за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж и навес” в УПИ V-

6291,6296, кв. 110,  по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска. 

   

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

27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на СВО и СКО за обект: 

„Еднофамилна жилищна сграда с гараж и навес” в УПИ V-6291,6296, кв. 110,  по плана на гр. 

Правец, община Правец, Област Софийска”, като трасето премине  в общ изкоп през имот, 

собственост на община Правец - част от улица с о.т. 775 до о.т. 737, по план за регулация на 

гр. Правец до достигане на регулационната линия на УПИ V-6291,6296, кв. 110, по плана на 

гр. Правец, община Правец, Област Софийска.  

 

2. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СВО и СКО за обект:                           

„Еднофамилна жилищна сграда с гараж и навес” в УПИ V-6291,6296, кв. 110,  по плана на        

гр. Правец, община Правец, Област Софийска”, който да се изпълни в общ изкоп с дължина        

9,05 м. и ширина 1,12 м. в размер на 324,48 лв. (триста двадесет и четири лева и четиридесет и 

осем стотинки), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец 

съгласно приложения протокол от 14.11.2018 г.  

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 сградно водопроводно и 

сградно канализационно отклонение  за обект: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж и 

навес” в УПИ V-6291,6296, кв. 110,  по плана на гр. Правец, община Правец, Област 

Софийска”, през поземлен имот, общинска собственост. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 281 

 

ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за 

устройство на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на 

въздушна електропроводна линия за обект: „Външно електрозахранване с 

продължение на въздушна мрежа НН 1 kV за „Жилищна сграда” в УПИ XII-

925,6544 кв. 175, по плана на гр. Правец”, община Правец, област Софийска. 

   

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

27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл.  67, ал. 2 от Закона за 

енергетиката и чл. 51 от Наредба №5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

  (Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
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Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова на 

въздушна електропроводна линия за обект: „Външно електрозахранване с продължение на 

въздушна мрежа НН 1 kV за „Жилищна сграда” в УПИ XII-925,6544 кв. 175, по плана на гр. 

Правец”, община Правец, област Софийска”, с монтаж на 3 броя нови стоманобетонови стълба- 

1 носещ и 2 крайни, като трасето премине през поземлен имоти, собственост на община 

Правец, - част от ул. „Пета” с о.т. 901-о.т. 895-о.т.887-о.т.890- о.т.897, по плана на гр. Правец – 

с дължина на трасето 96 м. 

2. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова въздушна 

електропроводна линия за обект: „Външно електрозахранване с продължение на въздушна 

мрежа НН 1 kV за „Жилищна сграда” в УПИ XII-925,6544 кв. 175, по плана на гр. Правец”, 

община Правец, област Софийска”, – 96 м. и сервитутна ивица 2.10 м. в размер на 6048,00 лв. 

(шест хиляди четиридесет и осем лева), определена от комисия, назначена със Заповед №З-

418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 26.10.2018 г.  

 

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 нова въздушна 

електропроводна линия за обект: „Външно електрозахранване с продължение на въздушна 

мрежа НН 1 kV за „Жилищна сграда” в УПИ XII-925,6544 кв. 175, по плана на гр. Правец”, 

община Правец, област Софийска”, през имоти публична общинска собственост част от ул. 

„Пета” с о.т. 901-о.т. 895-о.т.887-о.т.890- о.т.897, по плана на гр. Правец. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 282 

 

ОТНОСНО: Предложения относно  процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/. 

   

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

3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6,  ЗУТ, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробeн устройствен план 

/ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ на УПИ ІІІ-За обществено 

обслужване и трафопост, кв. 132 по план за регулация на гр. Правец, като се запазват сградите 

на основното застрояване и се предвижда нова сграда на основното застрояване, при следните 

показатели: 

- Устройствена зона Жк; 

- Височина на застрояването - макс. 10м; 

- Плътност на застрояването -  макс. 60% 

- Кинт.- 1,2; 

- Озеленяване – мин. 40% 

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

горното решение процедури. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 283 

 

ОТНОСНО: Предложения относно  процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/. 

   

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

3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 62а, ал. 4 ЗУТ, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробeн устройствен план 

/ПУП/ -  План за улична регулация /ПУР/,  като от част от терен за озеленяване се отвори  

улица с ширина от 4.00м, между о.т. 74 – о.т.74а -  о.т. 122в – о.т. 122б – о.т. 122а -о.т. 122, по 

план за регулация на с. Видраре, община Правец.    

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

горното решение процедури. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 284 

 

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

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

и новогодишни празници. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, ал. 2, 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

Община Правец за 2018 г. на ветераните в размер на 150 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:      /П/ 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 



irenad
Text Box
Приложение към Решение №263/30.11.2018 г.











 

 
 

             

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА №25 
 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

гр.Правец , 2018 година  
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Раздел I. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 1. Тази Наредба урежда: 

(1) Управление на отпадъците на територията на Община Правец с цел предотвратяване, 

намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и 

околната среда. 

(2) Правата и задълженията на общинската администрация, физическите и юридическите 

лица, учрежденията и организациите, при чиято дейност се образуват и/или третират 

отпадъци, във връзка с ежедневното поддържане и опазване на чистотата на местата за 

обществено ползване, сградите, дворовете и прилежащите територии; 

(3) Реда и условията за изхвърлянето, събирането, транспортирането, претоварването, 

оползотворяването и обезвреждането на твърдите битови (ТБО), строителните (СО), 

опасните битови(ОБО) и масово разпространените отпадъци(МРО),  негодни за употреба 

батерии и акумулатори /НУБА/, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване 

/ИУЕЕО/, отработени моторни масла /ОММ/, излезли от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/, излезли от употреба автомобилни гуми /ИУАГ/ и земни маси (ЗМ), както 

и поддържането на чистотата на територията на община Правец. 

(4) Финансовото осигуряване на дейностите по третиране на отпадъците и заплащането на 

съответните услуги.  

(5) Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба. 

(6) Наредбата е задължителна за всички лица, които живеят или временно пребивават на 

територията на Община Правец, както и за юридическите лица осъществяващи и 

извършващи дейност на нейна територия. 

 

 

Раздел II. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

Чл. 2. (1) Кметът на общината организира и контролира управлението на битовите, 

строителните и масово разпространените отпадъци, образувани на нейна територия, 

съобразно изискванията на ЗУО и свързаните с него подзаконови нормативни актове. 

(2) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци 

се обслужва от лица, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното 

събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

(3) Кметът на общината организира и определя: 

1. осигуряването на съдове за събиране на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други; 

2. събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации 

и съоръжения за оползотворяването и/или обезвреждането им; 

3. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване; 

4. избора на площадка, изграждане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или на други инсталации или съоръжения за оползотворяването и/или 

обезвреждане на битови отпадъци; 

5. организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни 

отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата на територията на общината;  

6. разделното събиране на битови отпадъци на територията на общината най-малко за 

следните отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло; 

7. организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци 

и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени 

отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за 

разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци; 



3 

 

8. организирането на разделно събиране на опасните битови отпадъци извън обхвата на 

наредбите по чл. 13, ал. 1 от ЗУО и предаването им за оползотворяване и/или обезвреждане; 

9. разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими отпадъци, в т.ч. определя 

местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на 

отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно разграждане; 

10. почистването от отпадъци на общинските пътища в съответствие с чл. 12 от ЗУО; 

11. осигуряването на информация на обществеността за прилагането на  разпоредбите на 

настоящата наредба чрез интернет страницата на община Правец, както и по друг подходящ 

начин; 

12. поддържането на регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, 

стъкло, хартия и картон на територията на общината; 

13. предотвратяването на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или 

създаването на незаконни сметища и организиране на почистването им; 

14. организира и контролира изпълнението на Програмата за управление на дейностите по 

отпадъците в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО); 

15. предлага за одобряване от Общинския съвет план-сметка за разходите по поддържане на 

чистотата и размер на таксите за битови отпадъци; 

16. границите на районите, включени в системата на организирано сметосъбиране и 

сметоизвозване на битови отпадъци, поддържане на чистотата, както и честотата на 

сметоизвозване; 

(4) Кметът на общината упълномощава кметовете, кметски наместници и длъжностни лица 

от Общинска администрация Правец за изпълнение на правата и задълженията си по 

настоящата наредба; 

 

 

Раздел III. 

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И 

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА 

Чл. 3. (1) Притежателите на отпадъци са всички лица, причинители на отпадъци, както и 

тези в чието владение се намират те; 

(2) Предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се 

извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ за съответната дейност и площадка за отпадъци 

със съответния код съгласно разпоредбите в ЗУО; 

(3) Третирането на опасните отпадъци се извършва от лица, притежаващи необходимите от 

ЗУО и свързаните с него подзаконови нормативни актове; 

(4) Притежателите на отпадъци по ал.1 са длъжни: 

1. да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и да не допускат 

разпиляване на отпадъци извън тях; 

2. да опазват и поддържат чистота на територията на имотите (в т.ч. и незастроените), на 

които са собственици, ползватели или наематели;  

3. предприемат всички мерки за несмесване на опасни отпадъци с други отпадъци или 

на оползотворими с неоползотворими отпадъци; 

4. да почистват в т.ч. и от сняг, и поддържат чистота на съответните прилежащи терени 

към сградите, дворните местаи др. имоти, които притежават или стопанисват; 

5. организират безопасното съхраняване на отпадъците, за които няма подходящи 

средства за третиране до предаването им на лица, притежаващи разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ;  

6.  да почистват и поддържат чистота на терени – общинска собственост, които ползват 

за открита дейност на открито, включително обезпечаването им с необходимия брой 

кошчета; 
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7. притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, 

оползотворяване или обезвреждане на лица, притежаващи разрешение, комплексно 

разрешително или регистрационен документ за съответната дейност, съгласно разпоредбите 

в ЗУО. 

 

Чл. 4.  (1) Физическите лица, пребиваващи на територията на Община Правец и юридически 

лица, извършващи дейност на територията на Община Правец имат право: 

1. да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по 

третиране на отпадъците и поддържане на чистотата;  

2. да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците /ЗУО/ и настоящата наредба; 

3. да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено 

изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по третиране на отпадъците 

и поддържане на чистотата на територията на Общината; 

(2) Физическите и юридическите лица са длъжни: 

1. да изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове, като ги опазват и не 

допускат повреждането им, както и разпиляване на отпадъци извън тях; 

2. да спазват регламентираните с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен 

вид отпадък; 

3. да спазват разпоредбите за депониране и/или обезвреждане на строителни отпадъци и 

земни маси в определените за това площадки; 

4. всички собственици на временни обекти са длъжни да ги премахнат, след изтичане на 

договорните отношения с Община Правец, както и да почистят терена; 

5. всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства/ИУМПС/ са 

длъжни да ги предадат, на площадка за временно съхраняване или в център за 

разкомплектоване на ИУМПС; 

6. всички лица, собственици, ползватели и наематели на недвижими имоти, включително и 

на търговски обекти или части от тях, са длъжни да изхвърлят масово разпространените 

отпадъци /МРО/ и други оползотворими отпадъци разделно на определените за тази цел 

места; 

7. собственици, наематели и ползватели на недвижими имоти, намиращи се в райони без 

изградена канализационна система са длъжни да почистват своевременно водоплътните  

изгребни/септични/ ями, като не допускат замърсяване; 

8. всички лица са длъжни да съдействат на контролните органи при констатиране на 

нарушенията; 

 

Чл. 5. Забранява се: 

1. изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на 

неконтролирано управление на отпадъците; 

2. изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места; 

3. изхвърлянето в съдовете за разделно събиране на отпадъци, различни по вид от 

обозначените;  

4. изхвърлянето на отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за 

обществено хранене, административни и жилищни сгради, в уличните кошчета за смет; 

5.  изхвърлянето на ИУЕЕО и негодни за употреба батерии в съдовете за отпадъци, както и 

смесването им с други отпадъци; 

6. изваждането на отпадъци от съдовете за битови отпадъци или от съдовете за разделно 

събиране на отпадъци, освен от лицата, на които е възложено тяхното обслужване; 

7. изхвърлянето в съдовете за отпадъци и около тях  на едрогабаритни, строителни и 

растителни отпадъци, земни маси, както и отпадъци с потенциално висок екологичен и 

здравен риск, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, 

сметоизвозващата и сметообработваща техника; 
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8. паленето и изгарянето на отпадъци и материали и изхвърлянето на незагасена жар в 

съдовете за смет, освен в случаите когато изгарянето се извършва в специализирани 

съоръжения;  

9. разместването и повреждането на съдовете за  отпадъци; 

10. спирането и паркирането на превозни средства пред съдовете за отпадъци по начин, 

който възпрепятства събирането и извозването им;  

11. замърсяването и изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци на местата за обществено 

ползване; 

12. временно съхранение на земни маси, отпадъци от строителна и селскостопанска дейност, 

оборска тор  и материали на места за обществено ползване и общински терени,  а също и 

край пътища, речни корита и дерета; 

13. изхвърлянето на отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти в съдовете за 

отпадъци, повърхностните води, в канализационната система, на места за обществено 

ползване, както и директно върху почвата; 

 

Чл. 6. Забранява се транспортирането на материали, стоки, продукция и отпадъци на 

територията на община Правец, от транспортни средства без надлежно уплътнени и не 

покрити каросерии, както и с непочистена ходова част. 

 

Чл. 7. Забранява се изхвърлянето и изливането в дъждоприемните шахти и в 

канализационните мрежи и съоръжения на отпадъци и отпадъчни вещества. 

 

Чл. 8. Отговорност за спазване на разпоредбите на настоящата наредба  носят физическите 

лица, едноличните търговци или юридическите лица. 

 

 

Раздел IV. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

Чл. 9. Дейности по събиране, съхранение, транспортиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват лица, притежаващи разрешение или 

регистрация съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. 

 

Чл. 10. (1) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови 

отпадъци се обслужва от лица, притежаващи разрешение или регистрация съгласно 

изискванията на ЗУО, на които е предоставено право да извършват дейности по тяхното 

събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане. 

(2) Задълженията си по ал.1, кметът на Община Правец изпълнява самостоятелно или възлага 

чрез договор на лица, притежаващи разрешение или регистрация съгласно изискванията на 

ЗУО.        

(3) Лицата, с които кметът на Община Правец е сключил договор по ал. 2, изпълняват 

задълженията си в съответствие със сключения договор.  

(4) В договорите, отнасящи се до събирането и транспортирането на битовите отпадъци се 

определят конкретните задължения на изпълнителя във връзка с почистването на уличните 

платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от Община Правец, 

предназначени за обществено ползване. 

 

Чл. 11.Отговорни за събирането, извозването и обезвреждането на битовите отпадъци, от 

районите включени в "Системата за организирано поддържане на чистотата на територията 

на Община Правец", почистването на местата за обществено ползване, както и 

снегопочистването и зимното поддържане, са лицата, на които общината е възложила чрез 

договор и/или обществена поръчка, изпълнението на съответните дейности. 
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Чл. 12.Лицата по чл.11 имат право: 

1. Да предлагат промени в технологичната и организационна схема на работа, целящи 

подобряване качеството на извършваните дейности; 

2. Да сигнализират на общинската администрация за нарушения по смисъла на тази наредба 

и ЗУО, извършени от граждани, фирми и др. организации; 

3. Да извършват и други дейности, в съответствие с издадените им по ЗУО разрешение или 

регистрация, които не са предмет на сключения с общината  договор.  

 

Чл. 13. Лицата по чл. 11 са длъжни: 

1. да изпълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено, в съответствие с 

утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на 

санитарно-хигиенните и екологични изисквания; 

2. да изготвят и съгласуват с общинската администрация цялостна технологична и 

организационна схема на работа, в т.ч. местоположение на съдовете за отпадъци, както и 

маршрути за обслужването им; използвана техника за всеки конкретен район и дейност; 

дейностите по сметопочистване, миене на улици, зимно дежурство, измиване и дезинфекция 

на съдовете за отпадъци и др.; 

3. да съгласуват с общинската администрация всякакви промени в технологичната и 

организационна схема на работа; 

4. в случай на аварии и/или обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на дейността, 

незабавно да уведомят общинската администрация и предприемат необходимите действия за 

максимално бързото възстановяване на нормалния цикъл на работа;  

5. да осигуряват, поддържат и подновяват необходимата за изпълнение на възложените 

дейности материално-техническа база /машини, съоръжения, съдове за БО и др./;  

6. да не допускат замърсявания в процеса на извършваните от тях дейности; 

7. да измиват и дезинфекцират използваните съдове за БО, съгласно утвърдения график; 

8. да измиват и дезинфекцират сметоизвозващите машини преди да напуснат депото; 

9. при възникване на извънредни ситуации /катастрофи, стихийни бедствия, аварии или др./ 

спешно да осигурят необходимите екипи и техника за изпълнение разпорежданията на 

Общинския съвет по сигурност. 

 

Чл. 14. Почистването на административните, производствените, складовите помещения и др. 

подобни, прилежащите им тротоари, зелени площи и др. терени, се осигурява от лицата, 

които ги стопанисват и експлоатират. 

 

Чл. 15. Всички лица, собственици, наематели и ползватели на недвижими имоти или части 

от тях,  са длъжни: 

1. да опазват, почистват и поддържат чистотата в сградите, незастроените части от 

имотите /дворовете/ и прилежащите територии към тях; 

2. да почистват прилежащите тротоари пред имотите от сняг и лед, а също така и 

ледените висулки от сградите. 

 

Чл. 16. (1) Фирмите и организациите, които образуват отпадъци различни от битовите, са 

длъжни да организират сами събирането и транспортирането им до инсталации за 

обезвреждане или на депо, ако депонирането им е разрешено. 

(2) Транспортирането на отпадъците може да се извършва и от фирмите, притежаващи 

разрешително за дейности с отпадъци въз основа на сключен договор за заплащане на 

услугата по третиране на съответния вид отпадък. 
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Чл. 17. (1) Отговорен за дейностите по обезвреждане /депониране/ на битовите отпадъци и 

стопанисването на съоръжението /депото/ по време на неговата експлоатация и след това, е 

операторът на съоръжението за обезвреждане /депото/. 

(2) Операторът на депото задължително трябва да притежава разрешение за дейността по чл. 

35 от ЗУО. 

  

Раздел V. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ,  

ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ МАСИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ 

Чл.18. (1) Управлението на строителните отпадъци (СО) е задължение и отговорност на 

собственика, инвеститора, възложителя или изпълнителя на дейността, от която са 

формирани. 

(2) Лицата при чиято дейност се образуват СО, прилагат следния йерархичен ред за 

третиране на отпадъците: 

1.предотвратяване; 

2.подготовка за повторна употреба; 

3.рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени; 

4.оползотворяване в обратни насипи; 

5.оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат 

рециклирани и/или материално оползотворени; 

6.обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени 

и/или рециклирани по начините, упоменати в предходните точки. 

(3) Преди започване на СМР и/или разрушаване на строеж, възложителят е отговорен за 

изготвянето на план за управление на СО, съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУО. 

(4) Изискванията на ал.3 не се прилагат за: 

1. премахване на сгради с РЗП, по-малка от 300 м2. 

2. реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП, по-малка от 700 м2. 

3. промяна предназначението на строежи с РЗП, по-малка от 700 м2. 

4. строеж на сгради с РЗП, по-малка от 700 м2. 

(5) Възложителите по ал. 4 сключва писмен договор с лица, които имат право да 

извършват дейности, съгласно чл. 35 от ЗУО. 

(6) Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение на 

случаите по ал.4, изготвят транспортен дневник на СО по време на СМР и премахването 

съгласно изискванията в Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на 

рециклирани строителни материали. 

(7) Възложителите на СМР и на дейности по премахване на строежи, с изключение на 

случаите по ал.4, изготвят отчет за изпълнение на плана за управление на СО, съгласно 

Наредбата за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материал . 

Чл.19. (1) Строителните работи на обекта се извършват в съответствие с разработения 

проект, като околните терени се опазват от замърсяване със строителни отпадъци. 

(2) Дейностите по събиране (съхраняване), както и по материално оползотворяване на 

СО се извършват на строителната площадка /площадката, на която се извършва 

премахването или специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за 

оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане. 

(3) Предаването и приемането на СО се извършват само въз основа на писмен договор 

между притежателите им и лица, които имат право да извършват дейности по третиране на 

СО съгласно чл. 35 от ЗУО със съответния код съгласно Наредбата за класификация на 

отпадъците.  
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(4) Транспортирането на отпадъците от строителни площадки и от премахването на 

строежите се извършват от възложителя на строежа или от собственика на строителните 

отпадъци или от друго лице, отговарящо на изискванията по чл. 35, въз основа на писмен 

договор. 

 

Чл.20. (1) Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга 

форма на нерегламентирано третиране на строителни отпадъци, в т.ч. изхвърлянето им в 

контейнерите за събиране на БО или отпадъци от опаковки, съгласно чл. 4, ал. 3 от Наредба 

за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни 

материали. 

(2)Изпълнителят на строителството е длъжен: 

1.да не допуска по време на строителството замърсяване със строителни материали, СО 

и ЗМ на тангиращите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и др.терени; 

2.да не допуска при транспортиране на СО и ЗМ замърсяване на уличните платна; 

3.да не допуска транспортиране на СО и ЗМ в камиони без покривала; 

4.след приключване на строителството да възстанови първоначалния вид на тротоара, 

уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в строителната 

площадка на обекта; 

5.да не допуска приготвяне на варови и циментови разтвори върху тротоари и улични 

платна. Приготвянето на същите да става върху добре уплътнени плоскости (полиетилен) 

върху настилката; 

6. да не допуска депониране и/или изхвърляне на строителни отпадъци и земни маси 

извън местата, определени за обезвреждането, оползотворяването и/или  депонирането им; 

 7. да не допуска изливане на остатъчния бетон от бетон-помпата върху зелени площи, 

тротоари, пътното платно, дъждоприемни шахти и други терени общинска собственост. При 

работа с бетон-помпа, остатъчния бетон да се излива в специално подготвени форми (тави) 

от строителя, в рамките на строителната площадка; 

 

Чл.21. (1) Строителните отпадъци, образувани при текущи ремонти в домакинствата и 

едрогабаритни отпадъци се събират в контейнери за строителни отпадъци, срещу заплащане 

на такса, определена в Наредба №15 за определянето и администрирането на местните такси 

и цените на услугите в Община Правец, приета от ОбС-Правец. 

 

Чл.22. (1) Не се допуска депониране на строителни материали, строителни отпадъци и 

изкопни земни маси извън границите на строителните площадки и/или извън границите на 

имота. 

 

Раздел VI. 

ТРЕТИРАНЕ НА БИООТПАДЪЦИ 

 

Чл. 23. (1) Биоотпадъците от поддържане на обществени площи, паркове и градини, се 

събират разделно (съгласно чл. 34 от ЗУО). 

1. биоразградимите отпадъци от растителен произход, от поддържане на обществени площи, 

паркове и градини, както и отпадъците от поддържане на зелените площи на учебни, здравни 

и детски заведения се предават за оползотворяване на фирмите по поддържане на зелената 

система; 

2. биоразградимите отпадъци от растителен произход, от поддържане на зелени площи към 

търговски обекти, производствени, стопански, административни сгради, и частни домове 

разположени на територията на град Правец се събират разделно, съхраняват се в чували на 

мястото на образуване и се предават за оползотворяване след предварителна заявка на 

отговорните лица. 
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(2) Лицата, които образуват биоотпадъци, които не са обхванати от общинската система за 

разделно събиране, като лицата, извършващи озеленяване и поддържане на паркове и 

градини, предприятия, които преработват или съхраняват земеделски продукти и др., които 

образуват подобни биоотпадъци организират самостоятелни системи за тяхното разделно 

събиране или ги предават на общинското депо или извършват компостиране на място. 

(3) Дейностите по ал. 1 и 2 се извършват при спазване на изискванията в ЗУО и на 

Наредбата. 

 

 

Раздел VII. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И 

ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 

Чл. 24. Производствените отпадъци, които нямат характер на опасни се третират от 

притежателите им самостоятелно или ги предоставят на лицата, които имат право да 

извършват събиране, транспортиране и третиране на тези видове отпадъци по реда на ЗУО. 

Чл. 25. (1)Третирането на опасни отпадъци се извършва от лица, притежаващи 

необходимите документи по чл. 35 от ЗУО.  

(2) Събирането и временното съхраняване на опасните отпадъци се извършват разделно в 

специализирани съдове на територията, върху която притежателят упражнява вещно право. 

Чл. 26. Лицата, чиято дейност е свързана с образуване и/или третиране на производствени 

и/и.и опасни отпадъци, както и лицата притежаващи разрешение по чл. 35 от ЗУО са длъжни 

да водят отчетни книги, заверени в РИОСВ – София. 

Чл. 27. Всички разходи за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци 

за сметка на притежателя им 

  

 

Раздел VIII. 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА МАСОВО 

РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ 

Чл. 28. Кметът на общината организира дейностите по разделно събиране на масово 

разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на 

масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите 

елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово 

разпространени отпадъци. 

 

Чл. 29. (1) Лицата, при чиято дейност се образуват оползотворими отпадъци от хартия и 

картон, метали, пластмаси и стъкло, са длъжни да: 

1. събират оползотворимите разделно от неоползотворимите и биоразградимите битови 

отпадъци; 

2. предават и/или изхвърлят  в определените за целта съдове или места; 

3. спазват указанията за изхвърляне на разделно събраните специфични отпадъци, посочени 

на съдовете за разделно събиране, както и да привеждат отпадъците във възможно най-малък 

обем, да ги почистват от отпадъците от хранителни и/или други остатъци или примеси и да 

не смесват оползотворимите отпадъци със смесените БО; 

4. Не изхвърлят други отпадъци в съответния вид контейнер за разделно събиране освен 

обозначените; 

5. Не поставят отпадъците извън съдовете за разделно събиране, независимо от обема им; 

6. Не изваждат отпадъците от съдовете за разделно събиране;  
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(2) Лицата, извършващи търговска дейност в търговски обекти, производствени и стопански 

сгради, здравни заведения, заведения за хранене и развлечения, обекти за комунални и други 

услуги, хотели и други места за настаняване и съпътстващи производството занаятчийски 

дейности, са длъжни да:   

1. събират разделно отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и ги предават 

на лицата, с които Община Правец има сключен договор, съгласно утвърден  график или на 

лица, притежаващи разрешение по чл.35 от ЗУО или комплексно разрешително, по реда на 

ЗООС и/или на организация по оползотворяване;  

2. събират разделно в специализирани съдове и/или чували оползотворимите отпадъци, като 

вземат мерки за тяхното временно съхранение на територията на обекта до предаването им за 

оползотворяване; 

(3) Лицата, извън посочените в ал.2 /учебни и детски заведения, офиси, административни 

сгради, както и от домакинствата/ при чиято дейност се образуват оползотворими отпадъци 

от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло, са длъжни да ги събират разделно, да ги 

изхвърлят в специализираните съдове от съществуващата система или да ги предават за 

оползотворяване на лица, притежаващи разрешително за съответната дейност; 

 

Раздел IX. 

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ, 

ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ И 

ОТРАБОТЕНИ МОТОРНИ МАСЛА 

Чл. 30. (1) Дейности по третиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и 

излезли от употреба електрическо и електронно оборудване се извършва от лица, 

притежаващи съответните документи издадени, съгласно изискванията в ЗУО. 

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната си дейност в съответствие с 

разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по 

прилагането му.  

 

Чл. 31. (1) Община Правец организира дейностите по разделно събиране на НУБА и ИУЕЕО 

и/или оказва съдействие на организациите с които има сключени договори. 

(2) Места за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори са и всички обекти на 

територията на общината, където се предлагат батерии и акумулатори.  

(3) Лицата, които стопанисват обектите по ал. 2, са задължени да предвидят места за 

поставяне на специализирани съдове за събиране на негодни за употреба батерии и 

акумулатори и да осигурят достъп до тях. 

 

Чл. 32. (1) Дейности по третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти /с 

изключение на дейности по събиране и предварително съхраняване на отпадъците на 

мястото на образуване/ се извършва от лица, притежаващи съответните документи 

изискващи се по ЗУО.  

(2) Лицата по ал.1 са длъжни да осъществяват конкретната си дейност в съответствие с 

изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 

 

Чл. 33. (1) Общината определя места за смяна на отработените моторни масла на 

територията й, и информира обществеността. 

(2) Към местата за смяна на отработени моторни масла се включват, сервизите и 

бензиностанциите, отговарящи на изискванията на ЗУО или подзаконовите нормативни 

актове по прилагането му. 

(3) Еднолични търговци и юридическите лица, предлагащи за продажба моторни и 

трансмисионни масла, поставят на подходящи и достъпни места в търговските си обекти 

списъка на определените по ал.1 места.  

 



11 

 

Чл. 34. Едноличен търговец или юридическо лице, което извършва смяна на масла е 

задължено да сключи договор, с който се гарантира събирането и предаването на отработени 

масла или отпадъчни нефтопродукти за оползотворяване. 

 

Чл. 35. Лицата, които притежават отработени моторни масла и отпадъчни нефтопродукти, 

образувани от бита или стопанската им дейност, са длъжни да ги предават чрез приемо-

предавателен протокол за оползотворяване и/или обезвреждане на определените места. 

 

Раздел X. 

УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, 

ОТПАДЪЦИ ОТ ЧЕРНИ И ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА 

АВТОМОБИЛНИ ГУМИ 

 

чл. 36. Дейностите по събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване 

на ИУМПС и по оползотворяване и/или обезвреждане на образуваните отпадъци от МПС 

имат право да извършват само лица, притежаващи необходимите документи изискващи се по 

ЗУО. 

Чл. 37. Собственикът на излязло от употреба моторно превозно средство /ИУМПС/ е длъжен 

да го предаде на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване на 

ИУМПС; 

Чл. 38. (1) Упълномощените със заповед на кмета на общината длъжностни лица да 

осъществяват контролна дейност по настоящата наредба предприемат действия за 

установяване на местоположението на ИУМПС и техните собственици. На установените 

ИУМПС се залепва стикер– предписание, съгласно образец – Приложение №1. 

(2) Длъжностните лица по ал.1 съставят констативен протокол за техническото състояние на 

МПС в 2 екземпляра, съгласно образец – Приложение №2. При поискване екземпляр от 

протокола се предоставя на собственика на ИУМПС или на упълномощено от него лице. 

(3) С поставянето на предписанието за преместване на ИУМПС започва да тече 14-дневен 

срок за преместване на МПС. 

(4) Преместването на ИУМПС на друго място общинска или държавна собственост, не спира 

изпълнението на предписанието по ал. 3. 

(5) В случай, че в срока по ал.3 собственикът не е изпълнил предписанието, въз основа на 

констативния протокол за техническото състояние на МПС по ал.2, кметът на общината или 

упълномощени от него длъжностни лица издават заповед за принудително преместване на 

ИУМПС на площадка за временно съхранение или в център за разкомплектоване на 

ИУМПС. 

(6) Заповедта се изпълнява от лицата, с които Общината има сключен договор и 

притежаващи необходимите документи по ЗУО, за извършване на дейности по събиране, 

транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС за сметка на 

собственика. 

(7) Когато собственикът на ИУМПС е неизвестен или макар и известен не може да бъде 

уведомен поради трайно отсъствие от страната или поради други обективни причини, към 

констативния протокол по ал.2 се прилага служебна записка и/или други документи, 

удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика. В тези 

случаи заповедта за принудително преместване влиза в сила 15 дни след  поставяне на 

таблото за обявление и интернет страницата на Община Правец, считано от датата на 

поставянето й. 

(8) На собственици на ИУМПС, които не изпълнят предписанието за преместване по ал.3 се 

съставя акт за установяване на административно нарушение по реда на ЗАНН.  
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Чл. 39. (1)  Лицата, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности по 

събиране, транспортиране, временно съхраняване и разкомплектоване на ИУМПС и 

сключили договор с Кмета на общината са длъжни да: 

(2) Приемат ИУМПС на денонощно охраняеми паркинги за временно съхранение и съставят 

констативен протокол за състоянието на ИУМПС /Приложение №2/; 

(3) Водят регистър за приетите автомобили 

(4) Предават за разкомплектоване ИУМПС не по-рано от 3 месеца от датата на приемането 

му за временно съхранение; 

(5) Освободят ИУМПС в срок до 3 работни дни в случаите, когато собственикът е поискал 

връщането на ИУМПС преди изтичането на срока по ал.4 и е заплатил разходите по 

принудителното му преместване и временно съхранение. 

(6) В случаите, в които собственик не потърси автомобила си, представляващ излязлото от 

употреба моторно превозно средство, то ИУМПС се предава за разкомплектоване. 

(7) Финансовите средства, получени от общината за разкомплектованото ИУМПС се 

предоставят на неговият собственик, след като от тях се приспаднат разходите по 

принудителното преместване и съхранението на излязлото от употреба МПС, както и 

дължимите от собственика му суми от данък върху превозните средства за 

разкомплектованото ИУМПС 

 

Чл. 40. (1) Дейности по третиране на излезли от употреба автомобилни гуми /с изключение 

на дейности по събиране и предварително съхраняване на отпадъците на мястото на 

образуване/ се извършва от лица, притежаващи съответните документи изискващи се от 

ЗУО.  

(2) Община Правец разработва и осигурява прилагането на система за разделно събиране на 

излезлите от употреба гуми /ИУГ/ от физически лица с битов произход чрез:  

1. лицата, извършващи продажба или смяна на автомобилни гуми на крайни потребители на 

територията й. 

2. събирателни пунктове, разположени на територията на общината. 

(3) Всички лица, които извършват продажба на автомобилни гуми на крайните потребители 

са длъжни да поставят на видно място в търговските обекти табла, съдържащи информация 

за местата по ал.1, както и начина за приемане в търговския обект на излезлите от употреба 

автомобилни гуми. 

(4) Всички лица, които извършват продажба или смяна на автомобилни гуми са длъжни да 

приемат без заплащане от страна на крайните потребители излезли от употреба гуми (ИУГ). 

 

Чл. 41. Забранява се: 

1. извършването на дейности по събиране, съхраняване, оползотворяване и/или 

обезвреждане на излезли от употреба гуми на неразрешени за това места или на площадки, 

неотговарящи на изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове по прилагането 

му; 

2. извършването на продажба или смяна на гуми от търговците, които не са сключили 

договор, с който се гарантира събирането и предаването на ИУГ за оползотворяване. 

 

Чл. 42. Гражданите, едноличните търговци и юридическите лица са длъжни да предават 

излезлите от употреба гуми само на определените от Община Правец събирателни пунктове 

или на лица, притежаващи съответните документи по ЗУО. 

 

Чл. 43.  (1) Предаването и приемането на ОЧЦМ, които нямат битов характер, се извършва 

само при наличие на сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се 

образуват, и/или въз основа на сключен писмен договор.  
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(2) Физическите лица могат да предават ОЧЦМ само с битов характер след представяне на 

декларация за произход. 

(3) Предаването на отпадъци в случаите по ал. 2 се извършва на площадките определени от 

кмета на общината или чрез кампании за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, 

организирани от Община Правец, безвъзмездно за всяка от страните.  

 

Раздел XI. 

КОНТРОЛ 

Чл. 44. Контролната дейност по тази наредба се осъществява от кметове, кметски 

наместници и длъжностни лица от общинската администрация, определени със заповед на 

кмета на общината. 

 

 

Раздел XII. 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 45. Контролът по настоящата наредба се упражнява от Кмета на Община Правец 

или от оправомощени от него длъжностни лица. 

Чл. 46 Нарушенията по настоящата наредба се установяват с актове за установяване на 

административни нарушения, съставени от длъжностни лица, оправомощени със заповед на 

кмета на Община Правец, кметовете на кметства и кметските наместници по населените 

места. 

Чл. 47. Във основа на съставените актове Кметът на общината издава наказателни 

постановления. 

Чл. 48. Физически или юридически лица, които не изпълнят или нарушат тази наредба, 

носят административно - наказателна отговорност, и търпят санкции, съгласно Закона за 

управление на отпадъците. 

Чл. 49. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за 

управление на отпадъците и подзаконовите актове по неговото прилагане. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

1. „Битови отпадъци” са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената 

дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради.            

Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти и съпътстващи производството 

занаятчийски обекти за отдих и забавления, които по своя характер и състав са сравними с 

отпадъците от домакинствата, нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното 

количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите, с 

изключение на производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство. 

2. "Биоотпадъци" са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни 

и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и 

търговските обекти, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата 

промишленост 

3. „Депо”  е съоръжение за обезвреждане на отпадъци, което се намира на земята или 

под земята, вкл. тези на територията на предприятията /депа, в които причинителят на 

отпадъци ги обезврежда  непосредствено до мястото на образуването им/. Към депата не се 

включват съоръженията за временно съхранение на отпадъците и тези, в които отпадъците се 
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претоварват или третират преди по-нататъшната им обработка или рециклиране. Депото за 

отпадъци е комплексен обект, който включва: 

а) инженерно съоръжение, предназначено за организирано складиране на отпадъци за 

повече от шест месеца по начин, който не представлява опасност за човешкото здраве и 

околната среда и, за което не се предвижда последващо третиране на отпадъците; 

б) спомагателни и обслужващи сгради, съоръжения и инсталации, в съответствие с 

неговата специфика, технология на депониране и вида на депонираните отпадъци. 

4. „Депониране на отпадъци” е метод, при който не се предвижда последващо 

третиране на отпадъците и представлява складиране на отпадъци за срок, по-дълъг от три 

години за отпадъци, предназначени за оползотворяване и една година за отпадъци 

предназначени за обезвреждане по начин, който не представлява опасност за човешкото 

здраве и околната среда. 

5. „Едрогабаритни отпадъци” са битови отпадъци, различни от ИУЕЕО, които 

поради своите размери и тегло не могат да се поставят в съдовете за твърди битови отпадъци 

и създават затруднения при товаренето им; 

6. „Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” е електрическо и 

електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от 

ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него. 

7. „Изоставено регистрирано моторно превозно средство” е излязло от употреба 

моторно превозно средство, което се намира върху имот - държавна или общинска 

собственост, изоставено е от собственика си и той не се яви пред компетентните органи в 

тримесечен срок от уведомяването му по надлежния ред. 

8. „Излязло от употреба МПС” е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО, отговарящ на едно или повече от следните условия: 

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация, за което има изрично 

писмено уведомление от лицензиран застраховател, съгласно чл. 18а, ал. 2, т. 1 от Наредба № 

I-45 от 2000 г.; 

б) моторно превозно средство, на което не е заверен знакът за технически преглед 

съгласно чл. 32д от Наредба № I-45 от 2000 г. или съгласно чл. 38 от Наредба № Н-32 от 2011 

г. за повече от две години от определената му дата за следващ преглед за проверка на 

техническата му изправност, в случай че то се намира върху държавна или общинска 

собственост; 

в) изоставено регистрирано МПС. 

9. "Краен потребител на батерии и акумулатори" е физическо или юридическо 

лице, което придобива батерии и акумулатори за свои нужди, а не за пускане на пазара. 

10. "Масла" са продукти, получени от базови минерални и/или синтетични масла и 

добавки и предназначени за използване в качеството им на смазочни материали, среда за 

предаване на усилие и топлина, диелектрични и технологични течности, в т. ч.: моторни, 

компресорни, турбинни масла, течности за хидравлични трансмисии, масла за зъбни 

предавки, масла за обработка на метали, формовъчни и антикорозионни масла, 

електроизолационни масла. 

11. „Масово разпространени отпадъци” /МРО/ са отпадъци, които се образуват след 

употреба на продукти от многобройни източници на територията на цялата страна и поради 

своите характеристики изискват специално управление. 

12. "Моторни масла" са масла за бензинови и дизелови двигатели, както и за 

газотурбинни двигатели, в т. ч. за: 

а) товарни и лекотоварни автомобили; 

б) леки автомобили; 

в) авиационни бутални двигатели; 

г) корабни двигатели. 
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13. „негодни за употреба батерии и акумулатори" /НУБА/  са батерии или 

акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, и са 

отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 

14. „Обезвреждане на отпадъците”  е всяка дейност върху отпадъците /депониране, 

преработване, изгаряне и др./, различно от оползотворяване, дори когато дейността има като 

вторична последица възстановяването на вещества или енергия. 

 

15. „Обществени места” са всички места, които са обществено достъпни и/или 

предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността или правото на достъп, 

включително уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, 

спирки на градския транспорт, части от тротоари и други подобни, които не са определени 

като прилежащи части. 

16. „Опасни отпадъци" са отпадъците, чийто състав, количество и свойства създават 

риск за човешкото здраве и околната среда, притежават едно или повече свойства, които ги 

определят като опасни, и/или съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, съгласно 

Наредбата за реда и начина за класифициране, етикетиране и опаковане на химични 

вещества и смеси, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 

68 от 2010 г.), или всяко вещество или смес, които попадат поне в една от  класовете или 

категории на опасност, установени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на 

Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, 

етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB, L 353, 31 декември 2008 г.)  

17. „Оператор” е  всяко физическо или юридическо лице, по отношение на което е 

налице една от следните характеристики: 

1. експлоатира определено собствено предприятие, съоръжение и/или инсталация; 

2. контролира експлоатацията на определено предприятие, съоръжение и/или инсталация; 

3. разпорежда се и взема решения относно настоящото или бъдещото функциониране на 

предприятието, съоръжението и/или инсталацията. 

18. "Оползотворяване на материали от строителни отпадъци" са всички дейности 

по оползотворяване на строителни отпадъци с изключение на изгаряне с оползотворяване на 

енергия и преработването в материали, които се използват като гориво. Оползотворяването 

включва и дейностите по подготовка за повторна употреба, рециклирането или друго 

материално оползотворяване. 

19. „Отпадък” е вещество, предмет или част от предмет, от който притежателят се 

освобождава, възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи по смисъла на § 1, т. 

17 от ЗУО.  

20. „Отпадъци от МПС“ са отпадъци по смисъла на § 1, т.17 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО и включват: 

а) излезли от употреба моторни превозни средства; 

б) материали и компоненти от МПС и от ИУМПС. 

21. „Отпадъци от електрическо и електронно оборудване“ е електрическо и 

електронно оборудване, което е отпадък по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните 

разпоредби на ЗУО, включително всички компоненти, части и консумативи, които са част от 

ЕЕО в момента, в който притежателят му се освобождава от него. 

22. "Отпадъци от черни и цветни метали" са технологичните отпадъци, получени 

от добива, преработката или механичната обработка на цветни и черни метали и сплавите 

им, бракуваните машини, съоръжения, детайли и конструкции от производствен, строителен 

или битов характер с изключение на опасните отпадъци. 

23. "Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер" са отпадъци от черни 

и цветни метали (ОЧЦМ), получени в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, 

в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от 

черни и цветни метали, получени от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за 

отдих и забавления. 
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24. "отработени масла " са всички смазочни или индустриални масла на минерална 

или синтетична основа, негодни за употреба по първоначалното им предназначение, като 

отработени моторни и трансмисионни масла, смазочни масла, турбинни и хидравлични 

масла по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на 

отпадъците   

 

25. "Отпадъчни нефтопродукти" са всички течни, полутечни или твърди отпадъци 

на нефтена основа или техни смеси:  

а) които се отделят при съхраняването на нефт и течни горива; 

б) отпадъци от почистване на транспортни резервоари и резервоари за съхраняване на 

нефт и течни горива; 

в) отпадъци от маслено-водна сепарация; 

г) отпадъци от течни горива; 

д) отпадъци от преработка на нефт; 

е) утайки и емулсии, получени от различни производства; 

ж) нефтосъдържащи отпадъци - резултат от нормалната експлоатация на кораби. 

26. „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение 

от същия вид.  

27. „Преработване на отпадъци” е дейност, която променя свойствата или състава 

на отпадъците, като ги превръща в суровини за производство на крайни продукти или в 

крайни продукти. 

28. „Причинител на отпадъци” е физическо или юридическо лице, при чиято 

дейност се образуват отпадъци(първичен причинител) и/или всеки, който осъществява 

предварителна обработка, смесване или други дейности и операции, водещи до промяна на 

свойствата или състава на отпадъка. 

29. „Притежател на отпадъци” е причинителят на отпадъци, физическо или 

юридическо лице, в чието владение се намират отпадъците до момента на предаването им на 

оправомощено за следващо третиране лице.  

30. „Прилежащи площи” са терени за обществено ползване около сгради, 

павилиони, имоти/дворни места, паркинги, гаражи, които са необходими за 

функционирането им, но не по-малко от 3 м.,  

31. „Производствени отпадъци” са отпадъците, образувани в резултат на 

производствената дейност на физическите и юридическите лица. 

32. „Разделно събиране”е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид 

и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфично третиране по смисъла на § 1, т. 

34 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 

33. „Рециклиране” е всяка дейност по оползотворяване, чрез която отпадъчните 

материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или 

за други цели.  

34. „Строителни отпадъци” са отпадъците, получени в резултат на строителната 

дейност на строителни площадки, както и отпадъци от разрушаване или реконструкция на 

сгради и съоръжения по смисъла на § 1, т. 39 от допълнителните разпоредби на ЗУО. 

35. „Съдове за битови отпадъци” са контейнери, кофи, кошчета и други съоръжения 

предназначени за събиране на битови отпадъци или на отделни фракции от тях. 

35. „Третиране на отпадъците” са дейности по оползотворяване или обезвреждане, 

включително подготовката /събиране, съхранение и сортиране/ преди оползотворяване или 

обезвреждане 

36. „Строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, 

ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват./т.40 ЗУТ/ 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящата  наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.19 от Закона за управление на 

отпадъците.   

§ 2. Измененията и допълненията на наредбата се извършват по реда на приемането и 

в съответствие с чл.21, ал.2 от ЗМСМА. 

§ 3.  Настоящата Наредба влиза в сила 3 дни след публикуването й във местен 

вестник.  

§ 4. Наредбата е приета с Решение № 277/30.11.2018 г. на  Общински съвет на община 

Правец по протокол № 17 и отменя Наредба №25 за управление на отпадъците на 

територията на Община Правец, приета с Решение №172/27.06.2014 година на ОбС – Правец, 

изм. с Решение на №787 от 13.07.2018 година на АССО, постановено по адм.дело №358/2018 

година. 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:      /П/ 
                                                         / инж. Николай ЯХОВ/ 
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риложение №1 

 към Наредба № 25 на Община Правец 

  

 

 

 

О Б Щ И Н А   П Р А В Е Ц 
 

П Р Е Д П И С А Н И Е 

ЗА ИЗМЕСТВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА 

МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО 

№ ................ / .............................. г. 

 

 

Днес .................................... на основание Наредбата за излезлите от употреба МПС /ДВ 

бр.104 от 2004 г. посл. Изм. ДВ бл.7 от 2013 г./ и чл.46, ал.1 от Наредбата по управление на 

отпадъците на територията на Община Правец, уведомяваме собственика на: 

 

МПС: ............................................................................... 

ВИД: ............................................................................... 

МАРКА: ......................................................................... 

ЦВЯТ: ............................................................................. 

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/: ............................................................. 

 

Собственик: .............................................................................................................................. 

/име, презиме, фамилия/ 

 

Адрес на паркиране: ................................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

В срок от 14 /четиринадесет/ дни следва да предадат собственото си МПС на площадка за 

временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС. 

При неспазване на посочения срок, на основание горецитираните нормативни документи, ще 

Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. 
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Приложение №2 

 към Наредба №25 на Община Правец 
 
 

О Б Щ И Н А   П Р А В Е Ц 
 

К О Н С Т А Т И В Е Н   П Р О Т О К О Л 

 

№ ................ / .............................. г. 
 

Днес .................................. в гр. Правец 
 

........................................................................................................................................................ 

/трите имена, длъжност / 

в присъствието на свидетелите: 
 

1. ................................................................................................................................................... 

/трите имена, длъжност/ 
 

2. .......................................................................................................................... ......................... 

/трите имена, длъжност/ 

състави настоящия протокол за техническо състояние на излязло от употреба МПС, като 

установи следното: 
 

МПС:.........................................ВИД ..............................МАРКА...................................... 

ЦВЯТ ..........................РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР /ако има такъв/ .......................... 

СОБСТВЕНИК: .................................................................................................................. 

     /име, презиме, фамилия/  

АДРЕС НА ПАРКИРАНЕ ................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

СЪСТОЯНИЕ НА МПС: 

Външно състояние на МПС /по външен оглед/ ............................................................... 

................................................................................................................................................ 

Наличие на двигател ........................................................................................................... 

Наличие на скоростна кутия .............................................................................................. 

Състояние на купето .......................................................................................................... 

Наличие на врати ................................................................................................................. 

Наличие на калници ........................................................................................................... 

Наличие на капаци ........................................................................................................... .. 

Наличие на седалки ............................................................................................................. 

Наличие на арматурно табло .............................................................................................. 

Наличие на стъкла ............................................................................................................... 

Състояние на каросерията ................................................................................................... 

Осветителни тела: Фарове .................................................................................................. 

Габарити и мигачи – предни ................................................................................................ 

Стоп, габарити и мигачи – задни ....................................................................................... 

Наличие и състояние на колелата и гумите ..................................................................... 

Допълнителни данни по показания на свидетели ............................................................. 

Становище на присъствалите при съставяне на КП ......................................................... 

Настоящият Констативен протокол се състави в 2 екземпляра. 
 

Съставител на КП: ...................................   1 ............................................... 

        2. ............................................... 
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