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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 1 8  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 20 декември 2018 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 285 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

 

2.  Определяне размера на такса битови отпадъци в община Правец за 2019 г. и одобряване 

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

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията за 

обществено ползване в община Правец през 2019 г. 

         ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

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

имотите-общинска собственост през 2019 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. Утвърждаване на Културен календар на Община Правец за 2019 година. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 286 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на такса битови отпадъци в община Правец за 2019 г. и 

одобряване на План-сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата 

на територията за обществено ползване в община Правец през 2019 г. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.7 и чл.27(5) от 

ЗМСМА, чл.62, чл.63, 66(1) и чл.67от Закона за местните данъци и такси, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

І. Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата за Община Правец през 2019 

година (Приложение). 

 

ІІ. Определя размера на следните такси за 2019 година: 

1. ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. 

Такси върху данъчната оценка: 

1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

1.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,5 ‰; 

1.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5‰;  

2. ЗА ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ 

ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. 

Такси върху данъчната оценка: 

2.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

2.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1  ‰; 

2.3. за чистота на териториите за обществено ползване –  1,5 ‰;  

3. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ 

НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: 

Такса върху данъчната оценка: 

3.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

4. ЗА ЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ, ИЗВЪН 

РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗА КОИТО НЕ Е 

ОРГАНИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ: 

Такса върху данъчната оценка: 

4.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

5. ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И 

ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: 

Такси върху данъчната оценка: 

5.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

5.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,5 ‰; 

5.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

6. ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА 

ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ  НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: 

Такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка 

съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 
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6.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

6.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 1 ‰; 

6.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

7. ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 

И ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗА КОИТО НЕ Е ОРГАНИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ: 

Такса върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка 

съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

7.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

8. За отдадените под наем имоти общинска собственост, да се събира от наемателите 

такса битови отпадъци в годишен размер определен в  ‰  както следва: 

- за жилищни имоти такси върху данъчната оценка: 

8.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

8.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,5 ‰; 

8.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

- за нежилищните имоти такси върху по-високата между отчетната стойност на 

активите и данъчната оценка съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

8.4. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

8.5. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 1 ‰; 

8.6. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

9. Освобождава от такса битови отпадъци за услугите , предоставени на молитвени 

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

регистрираните вероизповедания в страната заедно с поземлените имоти върху които са 

построени. 

10. Освобождава от такса битови отпадъци имоти общинска собственост на 

територията на Община Правец предназначени за: административна сграда Общинска 

администрация Правец, кметства, детски градини,  читалища,  Исторически музей, Гробищен 

парк гр. Правец, Автогара гр. Правец, имот с масивна сграда - Помпена станция гр. Правец, 

имот с масивна сграда в с. Разлив – местност „Черковище‖, ОУ „Никола Й. Вапцаров‖ с. 

Осиковска Лакавица, ДДМУИ „Свети Панталеймон‖ с. Видраре, Старо класно училище с. 

Видраре, имот с паянтова сграда -„Ханът на Вутьо Попиванов‖ в с. Видраре. 

 

11. Освобождава от заплащане на такса „сметосъбиране и сметоизвозване‖ за 

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

образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в община Правец, като 

същите се облагат с такса „чистота на териториите за обществено ползване‖ и такса 

„обезвреждане на битовите отпадъци в депо‖. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 287 

 

ОТНОСНО: Приемане ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 

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- 12; “За”- 12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
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Р Е Ш И: 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 год., съгласно 

приложението, неразделна част към настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 288 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ Д-Р ВИОЛЕТА 

БАНЧЕВА‖, ЕИК 201868852, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, община 

Ботевград, област Софийска, ул. „Ваньо Македонски‖, № 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, представляван 

от Виоета Велкова Банчева, две помещения, находаящи се на II (втори) етаж, от триетажна 

масивна сграда (бивша поликлиника) – Правец със застроена площ (ЗП) 470.00 (четиристотин 

и седемдесет) кв.м., посторена в УПИ I – Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по 

действащия план за регулация на гр. Правец, област Софийска., актувана с Акт за частна 

общинска собственост № 1496 – II/16.02.2016 г., актувана 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 както 

следва: 

1.1. Помещение №20 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 18.00 

(осемнадесет) кв.м., при месечна наемна цена в размер на 19.80 лв. (деветнадесет лева и 

осемдесет стотинки) без ДДС или 23.76 лв. (двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) 

с включен ДДС, съгласно приложение №1 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

1.2. Помещение № 21 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 18.00 

(осемнадесет) кв.м., при месечна наемна цена в размер на 19.80 лв. (деветнадесет лева и 

осемдесет стотинки) без ДДС или 23.76 лв. (двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) 

с включен ДДС, съгласно приложение №1 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

2. Помещенията  по т. 1 да се използват за очен кабинет и манипулационна. 

3. Наемната цена по точка 1.1 и 1.2 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 

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

сключване на договор за наем на имота по т. 1 от настоящото решение за срок от 3 (три) 

години. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 289 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

   

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл. 56, ал.2, т.3, 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент №5 (пети), в блок 

108 (сто и осем), вход А, етаж II (втори), със застроена площ от 61.38 кв. м. (шестдесет и едно 

цяло тридесет и осем стотни кв.м.), състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, 

заедно с припадащите се избено помещение № 5 (пет) със светла площ 10.53 кв. м. (десет цяло 

и петдесет и три стотни кв. м.) и 4.05 % (четири цяло и пет стотни процента) от общите части 

на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, 

находящ се в кв. 176 (сто седемдесет и шест), по действащия Подробен устройствен план 

(ПУП) – Плана  за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №3224 - II/07.11.2018 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 4452 от 14.11.2018 год., 

под № 119 том XVIII. 

2. Определя начална тръжна цена 31 130.00 лв. (тридесет и една хиляди сто и тридесет 

лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител. 

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

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa 

тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 290 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

   

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл. 56, ал.2, т.3, 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, Поземлен имот (ПИ) №285 (двеста осемдесет 

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, актуван с Акт за частна общинска собственост №3126 - II/14.09.2018 год., вписан в 
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Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3672 от 

20.09.2018 год., под № 117 том XV. 

2. Определя начална тръжна цена 2 900.00 лв. (две хиляди и деветстотин лева) без 

ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa 

тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 291 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

   

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл. 56, ал.2, т.3, 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, 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, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3125 - II/14.09.2018 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3671 от 20.09.2018 год., 

под № 116, том XV. 

2. Определя начална тръжна цена 833.00 лв. (осемстотин тридесет и три лева) без 

ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 292 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

   

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл. 56, ал.2, т.3, 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

  (Гласували- 12; “За”- 12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
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Р Е Ш И: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, 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, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3124 - II/14.09.2018 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3670 от 20.09.2018 год., 

под № 115, том XV. 

2. Определя начална тръжна цена 4 230.00 лв. (четири хиляди двеста и тридесет лева) 

без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 293 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

   

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 

56, ал.2, т.3, чл.58, ал. 1 и ал. 2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС - Правец за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XX - 6521 (двадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин 

двадесет и едно) целият с площ от 234 (двеста тридесет и четири) кв.м, находящ се в кв. 9 

(девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2231 - II/21.07.2017 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2372 от 

27.07.2017 год., под № 148, том IX, парт. 50632. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7722,00 лв. (седем хиляди 

седемстотин двадесет и два лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

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

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

продажба на имота по т. 1 от това решение. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 294 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 

56, ал.2, т.3, чл.58, ал. 1 и ал. 2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС - Правец за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

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

Р Е Ш И: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) V - 6511 (пети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди петстотин и 

единадесет) целият с площ от 547 (петстотин четиридесет и седем) кв.м, находящ се в кв. 169 

(сто шестдесет и девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2224 - II/21.07.2017 

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

2365 от 27.07.2017 год., под № 141, том IX, парт. 50628. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 19145,00 лв. (деветнадесет хиляди 

сто четиридесет и пет лева), без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

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

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 295 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

   

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

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

(ЗМСМА), чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС) във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността (ЗС) и чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 

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

разпореждане с общинско имущество, 

 

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

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на Марин Цветанов Илчев с постоянен 

адрес: община Правец, …………. и Илия Цветанов Илчев с постоянен адрес: община Правец, 

……………., 372/2601 (триста седемдесет и две към две хиляди шестстотин и едно) идеални 

части, от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 723, (трети отреден за планоснимачен номер 

седемстотин двадесет и три) целият с площот 2601 (две хиляди шестстотин и един) кв. м., 

находящ се в кв. 35 (тридесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, представляващи 372 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост 

(АЧОС) №1977 – II/17.10.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3168 от 26.10.2016 год., под № 103, том XII, парт. 40122. 
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2. Определя цена в размер на 5 580.00 лв. (пет хиляди петстотин и осемдесет 

лева), без ДДС (необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител.  

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

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

съответствие с определената по т. 2 цена. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 296 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

   

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

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

(ЗМСМА), чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС) и чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на Цветан Иванов Цанов, наследник на 

Ганка Иванова Цанова и съсобственик с постоянен адрес: гр. София, ………., и Миглена 

Цветанова Нанова-Димова, наследник на Ганка Иванова Цанова, недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ 45/527 (четиридесет и пет към петстотин двадесет и 

седем) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 124 (четиринадесети отреден 

за имот планоснимачен номер сто двадесет и четири) целият с урегулирана площ от 527 

(петстотин двадесет и седем) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 9 

(девет) по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт 

за частна общинска собственост (АЧОС) №3203 – II/01.11.2018 година, вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 4303 от 06.11.2018 год., 

под № 193, том XVII. 

2. Определя цена в размер 360.00 лв. (триста и шестдесет лева) без ДДС 

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

оценител.  

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

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

съответствие с определената по т. 2 цена. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 297 

 

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. 40, ал.1 от ЗУТ, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за промяна предназначението на Административни помещения, 

представляващи ОФИСИ № 42 (четиридесет и втори), 43 (четиридесет и трети), и 44 А/2 

(четиридесет и четвърти „А― голямо наклонена черта две), находящи се навтори етаж на 

административна сграда, построена в УПИ XXII (двадесет и втори) — Комплексно обществено 
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обслужване, кв. 17 (седемнадесети) по регулационния план на гр. Правец, с разгъната 

застроена площ от 58.75 (петдесет и осем цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м., заедно с 

3.64% (три цяло и шестдесет и четири процента) идеални части от общите части на сградата, 

актуван с Акт №3127-II/17.09.2018 г. за частна общинска собственост, да бъде променено 

предназначението от административни помещения в самостоятелен обект – жилище. 

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

правни действия по извършване на промяната на предназначението на обекта по т.1. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 298 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

   

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

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

(ЗМСМА), чл. 37, ал. 5 във вр. с чл.7, ал.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС),  чл. 47 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) 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на „ТЕРА ТУР 

СЕРВИЗ‖ ЕООД, за срок до изтичане на срока на концесионния договор, който е 

15(петнадесет) години, върху терен с площ от 648 (шестстотин четиридесет и осем) кв.м., 

представляващ част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) – II – За обществено обслужване и 

техническа инфраструктура, целият 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., за изграждане на съоръжения към язовир 

„Правец‖, както следва: 

 

За преливник площ от 203 кв. м. 

За утаителен басейн площ от 245 кв. м.  

За експлоатационна рампа с площ от 100 кв. м. 

За експлоатационен път с площ от 100 кв. м. 

2. Приема цената на правото на строеж върху терен с площ от 648 (шестстотин 

четиридесет и осем) кв.м., представляващ част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) – II – За 

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

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

изграждане на съоръжения към язовир „Правец‖, в размер на 6921.00 лв. (шест хиляди 

деветстотин двадесет и един лева) без ДДС, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

3. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповед и сключи договор с „ТЕРА 

ТУР СЕРВИЗ‖ ЕООД, ЕИК 040902318, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„Постоянство‖ №67А, за учредяване безвъзмездно право на строеж, съгласно т. 1 от 

настоящото решение. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 299 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

   

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

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

(ЗМСМА), чл. 39, ал 5 от ЗОС и чл. 50 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) 

 

Р Е Ш И: 

1. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Областна дирекция по безопасност на 

храните (ОДБХ) – София област, 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., вписан с вх. 

рег. №299 от 16.02.2016 г., под №197, том I, парт. 29235, 3896, за срок от 10 (десет) години. 

2. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповед и сключи договор за учредено 

безвъмездно право на ползване с Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – 

София област, с адрес: гр. София, р-н Красно село, бул. „Христо Ботев‖ №17. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 300 

 

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.99, т.2 от АПК, чл. 30, ал. 1, т.1 и ал. 5 във вр. с чл.19 от Закона за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), 

чл.14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 14, ал. 2 и ал. 3 

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) 

Р Е Ш И: 

1. Отменя свое Решение № 267 от 30.11.2018 г. 

 2. Дава съгласие за отдаване под наем 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., № 83, том X, парт. 37946 за разполагане и експлоатация на електронно-

съобщителни съоръжения и оборудване. 

3. Определя следните условия за сключване на договор: 

3.1. Месечна наемна ценав размер на 100.00 лв. (сто) лева без ДДС. 

 3.2. Срок на отдаване – 10 (десет) години;  
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4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

сключване на договор за наем с „Българска телекомуникационна компания‖ЕАД, с ЕИК 

831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, р-н „Младост‖, 

бул. „Цариградско шосе‖, № 115и, с представител Атанас Илиев Добрев за имота по т. 2, при 

условията по т. 3 от настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 301 

 

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 –47/19.11.2018 год. от ОСЗ – Правец, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Георги Маринов Гергов, следните 

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

1. Поземлен имот №004080 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 3.512 дка 

(три декара петстотин и дванадесет кв. м.), местността „При дома‖ с начин на трайно 

ползване „ливада‖, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02370/10.10.2018 

год., попадащ изцяло в поземлен имот №004016 по КВС, целият с площ от 14.280 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3230 – II/22.11.2018 год. вписан с вх. 

рег. №4537 от 26.11.2018, под №172, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №004081 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 3.487 дка 

(три декара четиристотин осемдесет и седем кв. м.), местността „При дома‖ с начин 

на трайно ползване „ливада‖, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02411/09.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №004016 по КВС, целият 

с площ от 14.280 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3230 – 

II/22.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4537 от 26.11.2018, под №172, том XVIII – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

Иванов Даков, наследник на Георги Маринов Гергов и на Общинска служба по Земеделие – 

Правец, по реда на АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 302 

 

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 –48/22.11.2018 год. от ОСЗ – Правец, 

 

  (Гласували- 12; “За”- 12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
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Р Е Ш И: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Петков Станев, следните имоти 

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

1. Поземлен имот №053096 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 2.654 дка (два 

декара шестстотин петдесет и четири кв. м.), местността „Стояновското‖ с начин на трайно 

ползване „ливада‖, категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф03648/15.10.2018 год., 

попадащ изцяло в поземлен имот №053095 по КВС, целият с площ от 20.878 дка, актуван с Акт 

за частна общинска собственост №3282 – II /07.12.2018 год., вписан с вх. рег. №4682 от 

11.12.2018, под №84, том XIX – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №053097 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 5.355 дка (пет 

декара триста петдесет и пет кв. м.), местността „Арта‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, 

категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф03649/15.10.2018 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №053095 по КВС, целият с площ от 20.878 дка, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3282 – II /07.12.2018 год., вписан с вх. рег. №4682 от 11.12.2018, под 

№84, том XIX – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №053098 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 3.719 дка (три 

декара седемстотин и деветнадесет кв. м.), местността „Стояновското‖ с начин на трайно 

ползване „пасище, мера‖, категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф03650/15.10.2018 

год., попадащ изцяло в поземлен имот №053055 по КВС, целият с площ от 11.889 дка, актуван 

с Акт за публична общинска собственост №1130 – I/ 07.12.2018 год., вписан с вх. рег. №4683 от 

11.12.2018, под №85, том XIX – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

Иванов, наследник на Иван Петков Станев и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 303 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване Културен календар на Община Правец за 2019 г. 

   

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

чл.17 (1), т.5 и чл.27 (3) от ЗМСМА, 

 

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

 

Р Е Ш И: 

1. Утвърждава Културния календар на Община Правец за 2019 година  

 

 

Приложение:  

Културен календар на Община Правец за 2019 година 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ:      /П/ 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 



ПЛАН – СМЕТКА 

 

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ 

НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 

2019 ГОДИНА 

 

Съгласно изискванията на чл.66 (3) от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се 

определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена 

план-сметка, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи 

и други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им 

до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 

съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на 

отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

Взети са предвид размерите на плащанията по договорите с изпълнителите на 

дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване „ и „Поддържане на чистотата на 

територията за обществено ползване 

 

№ ВИДОВЕ РАЗХОДИ СУМА /в лева/ 

1.  за сметосъбиране и сметоизвозване   177 600 

2.  за обезвреждане на битовите отпадъци в депо 55 000 

3.  за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци 131 100 

4.  за чистота на териториите за обществено ползване 197 934 

5.  закупуване на съдове за смет 3 480 

Всичко: 565 114 

 
 

Приложение към Решение №286/20.12.2018г.



 

          

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

 

НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ПРЕЗ 2019 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

П р а в е ц , Декември 2018 година  

Приложение към Решение №28720.12.2018г.
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Правец за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2019 г. Тя съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 

имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, 

които общината желае да получи в замяна; 

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и 

способите за тяхното придобиване; 

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;  

6. обектите от първостепенно значение за изграждането, на които е необходимо 

отчуждаване на частни имоти; 

7. други данни, определени от общинския съвет. 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ 

– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

№ 

по 

ре

д 

 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лв. 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Отдаване под наем на помещения 63000.00 

2. Отдаване под наем на терени и земеделски земи от ОПФ 115000.00 

3. Отдаване под наем на жилища 3500.00 

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 181500.00 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Продажба на имоти – общинска собственост 180000.00 

2. Учредени вещни права 5000.00 

3. Приходи от общински гори 65000.00 

 Всичко от разпореждане с имоти – общинска собственост 250000.00 

 
ВСИЧКО ПРИХОДИ 431500.00 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на 

имоти, заснемане на имоти и др.) 

2 000.00 

2. Общински гори 6000.00 

3. За оценки от независим оценител и обявления 7 000.00 

 
ВСИЧКО РАЗХОДИ 15 000.00 
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III.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ. 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 
 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

1 АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 3, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на IIІ 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

2 АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 4, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков” № 2; 

3 АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 5, частна общинска 

собственост, с площ от 30.00 (тридесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, 

построена в УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17 по плана на гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков” № 2; 

4 АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 6, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

5 АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещения, представляващи ОФИС № 8 и ОФИС № 9, частна 

общинска собственост, с обща площ от 51.69 (петдесет и едно цяло 

шестдесет и девет стотни) кв.м, находящо се на IIІ (третия) етаж в 

Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

6 АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 10, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, 

пл. „Тодор Живков” № 2; 

7 АЧОС №120-II/ 

02.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 48, частна общинска собственост, с площ от 23.40 (двадесет и 

три цяло и четиридесет) кв.м., находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” 

№2; 

8 АЧОС №121-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 50, частна общинска собственост, с площ от 34.94 (тридесет и 

четири цяло и деветдесет и четири) кв.м.,  находящ се на II (втория) 

етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” №2; 

9 АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 51, частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(двамадесет) кв.м., находящ се на II (втория) етаж в Административно-

стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 
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10 АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 52, частна общинска собственост, с площ от 50.85 (петдесет 

цяло осемдесет и пет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

11 АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 54, частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-

стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

12 АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 55, частна общинска собственост, с площ от 50.89 (петдесет 

цяло осемдесет и девет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

13 АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 56, частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-

стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

14 АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 57, частна общинска собственост, с площ от 47.89 

(четиридесет и седем цяло и осемдесет и девет) кв.м, находящо се на II 

(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

15 АЧОС №125-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 58, частна общинска собственост, с площ от 48.91 

(четиридесет и осем цяло и деветдесет и един) кв.м, находящ се на II 

(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, 

пл.„Тодор Живков” №2; 

16 АЧОС №622-II/ 

31.01.2012 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

помещение за административна и стопанска дейност, със застроена 

площ от 136.19 (сто тридесет и шест цяло и деветнадесет) кв. м., 

находяща се в Административно-стопанска сграда, (УПИ) ХХІІ 

(двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, пл.„Тодор Живков” №2; 

17 АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 11 (зала), частна общинска 

собственост, с площ от 168.57 (сто шестдесет и осем цяло и петдесет и 

седем) кв.м., находящ се на IIІ (третия) етаж в Административно-

стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” №2; 

18 АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

помещение на партерен етаж със самостоятелен вход, частна общинска 

собственост, с площ от 27.00 (двадесет и седем) кв.м., находящо се 

Административно-стопанска сграда, (УПИ) ХХІІ (двадесет и втори) - за 

КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” №2; 

19 АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. от покривното пространство на 

Административно-стопанска сграда, построена в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) ХХІІ – За комплексно обществено обслужване, находящ се 

в кв. 17 по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, пл. „Тодор 

Живков” №2;. 
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20 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №1 - частна общинска собственост, с площ от 6.50 (шест 

цяло и петдесет) кя.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна 

сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на 

гр. Правец;  

21 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №2 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 6.90 (шест цяло и деветдесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж 

от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 

17, по плана на гр. Правец; 

22 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №3 - частна общинска собственост, с площ от 9.00 кв.м 

(девет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна сграда – 

Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на гр. 

Правец; 

23 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №4 - частна общинска собственост, с площ от 39.00 

(тридесет и девет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна 

сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на 

гр. Правец; 

24 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №6 - частна общинска собственост, с площ от 27.5  

(двадесет и седем цяло и пет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец;  

25 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №8 - частна общинска собственост, с площ от 39.00 

(тридесет и девет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна 

сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на 

гр. Правец; 

26 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с полезна площ от 17.5 

(седемнадесет цяло и пет) кв. м., находящо се на партера в двуетажна 

сграда - Автогара, построена в УПИ VIII–Автогара, кв.17, гр. Правец, 

община Правец; 

27 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Част от двуетажна сграда Автогара – частна общинска собственост, 

представляваща втори етаж с обща полезна площ от 224.50 (двеста 

двадесет и четири цяло и петдесет) кв.м., състояща се от 8 (осем) 

помещения, коридор и отделен санитарен възел, находащи се 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–Автогара, кв.17, 

гр. Правец, община Правец;  

28 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. - частна общинска собственост, част от 

фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, предназначена за 

инсталиране на кафе-автомат; 

29 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. - частна общинска собственост, част от 

фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, за инсталиране на вендинг 

автомат за храни и напитки; 

30 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №26 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 17.00 (седемнадесет) кв.м.,  находящо се на I (първия) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

31 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от две помещения №10 и №11 и сервизно 

помещение №13 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., находящи се на I (първия) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 
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обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

32 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от две помещения №22  и №25 и сервизно 

помещение № 23 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 37.30 (тридесет и седем цяло и тридесет) кв.м., находящи се на I 

(първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 

1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

33 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №8 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в триетажна 

масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста 

двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи 

дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

34 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 9.45 (девет цяло и четиридесет и пет) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 

1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

35 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две помещения        

№19 и №20 и сервизно помещение №21 – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящи 

се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) 

с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ 

I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

36 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 17.00 (седемнадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

37 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две помещения 

№14 и №15 и сервизно помещение № 12 – частна общинска 

собственост с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящи 

се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) 

с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ 

I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

38 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от пет помещения - №1, №2, №3, №23 и 

№24 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 80.00 

(осемдесет) кв.м., находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна 

сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и 

седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 

27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

39 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №22 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 34.00 (тридесет и четири) кв.м.,  находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 
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40 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

41 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №19 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 28.00 (двадесет и осем) кв.м., находящи се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

42 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №17 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

43 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №15 със сервизно помещение №13 – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 21.00 (двадесет и един) кв.м., 

находящо се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по 

действащия план за регулация на гр. Правец; 

44 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №20 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

45 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №21 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

46 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №11 и №12 – частна общинска собственост, 

представляващи два кабинета и преходно помещение (лаборатория), с 

обща полезна площ от 47.00 (четиридесет и седем) кв.м., находящи се 

на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с 

РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

47 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 13.00 (тринадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в триетажна 

масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста 

двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи 

дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

48 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. – частна общинска собственост, част от 

фоайето в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 

1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, за иснталиране на автома за кафе и топли 
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напитки. 

49 АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №16 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв. м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

50 АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със светла 

площ от 157.00 (сто петдесет и седем) кв.м., представляваща 

ученически бюфет, находяща се в масивна сграда –Училище, построена 

в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 

51 АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от сграда - Общежитие – публична общинска собственост, със 

светла площ от 19.00 (деветнадесет) кв.м., представляваща ученически 

бюфет, находящ се в четириетажна  масивна сграда – Общежитие, 

построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

52 АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със светла 

площ от 646.73 (шестотин четиридесет и шест цяло и седемдесет и три) 

кв.м., представляваща ученически стол, находяща се в масивна сграда – 

Училище, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план 

за регулация на гр. Правец; 

53 АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от 

фоайето едноетажно тяло, находящо се в масивна сграда –Училище, 

построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, за инсталиране на автома за храни и напитки; 

54 АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от 

фоайето  на двуетажна тяло, находяща се на II (втория) етаж в масивна 

сграда –Училище, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по 

действащия план за регулация на гр. Правец, за инсталиране на автома 

за храни и напитки; 

55 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. – публична общинска собственост, находяща 

се в западната страна на пешеходна зона, представляваща част от 

Урегулиран поземлен имот ХV – За площад и обществено обслужване, 

кв. 20 по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска, за 

инсталиране на кафе-автомат. 

56 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 1 (едно) - частна общинска 

собственост, с площ от 16.60 (шестнадесет цяло и шестдесет) кв.м., 

находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

57 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 2 (две) - частна общинска собственост, 

с площ от 16.60 (шестнадесет цяло и шестдесет) кв.м., находящ се на 

бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

58 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 3 (три) - частна общинска собственост, 

с площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – 

пешеходна зона, гр. Правец; 

59 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 4 (четири) - частна общинска 

собственост, с площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 
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60 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 6 (шест) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

61 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 7 (седем) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

62 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 8(осем) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

63 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 9 (девет) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

64 Правец Терен № 9, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, съгласно Схемата за 

разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговия в гр. 

Правец, находящ се между р. Стара река, улица от о.т. 233 към о.т. 256 

и улица от о.т. 233 към о.т. 231 по действащия план за регулация на гр. 

Правец за поставяне на преместваем обект – Ателие за услуги;  

65 Правец Терен № 10 - публична общинска собственост, с площ от 15.00 

(петнадесет) кв. м., находящ се в кв. „Север”, източно от улица с о. т. 

233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне на 

преместваем Търговски обект (ветеринарен пункт). 

66 АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Терен - публична общинска собственост с площ от 6.00 (шест) кв.м., 

находящ се на Пешеходна зона - гр. Правец в района на Автогара - 

Правец, за поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи 

изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници и списания. 

67 АЧОС №1277-II/ 

27.10.2014 г. 

Терен (открита площ), намиращ се в УПИ І- За КЖС и озеленяване в 

кв. 176 – гр. Правец, публична общинска собственост, с площ от 6 кв.м. 

за поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи изделия, 

пакетирани хранителни стоки, вестници и списания. 

68 АЧОС №1016-II/ 

19.09.2013 г 

Гараж с площ от 24.00 (двадесет и четири) кв.м., намиращ се в 

поземлен имот № 1291 по плана на гр.Правец, община Правец, област 

Софийска. 

69 АЧОС № 594 -II/ 

25.07.2011 г. 

Магазин за електроуреди със застроена площ от 145.00 (сто 

четиридесет и пет) кв. м., масивна конструкция, състоящ се от три 

помещения: търговска зала, складово помещение и санитарен възел, 

заедно с прилежащото към него мазе с площ от 37.00 (тридесет и 

седем) кв. м., находящ се в УПИ II – Обществено жилищно 

строителство, кв. 20 по плана на гр. Правец, община Правец. 

70 АЧОС №1273-II/ 

13.10.2014 г. 

Помещение с площ от 130.00 (сто и тридесет) кв.м., (бивше котелно 

помещение), находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, построен в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по действащия план 

за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

71 АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

Помещение №1 – публична общинска собственост, с площ 15.9 

(петнадесет цяло и девет) кв. м, представляващо част от масивна 

едноетажна сграда – обреден дом, построена в УПИ I – Парк 

(гробищен), кв. 149 по регулационния план на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

72 АПОС №1251/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

13.50 (тринадесет цяло и петдесет) кв.м., находящо се на първия етаж в 

административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, 

представляващо лекарски кабинет; 
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73 АПОС №1251/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

14.00 (четиринадесет) кв.м., находящо се на първия етаж в 

административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, 

представляващо стоматологичен кабинет. 

74 АПОС №276/ 

10.02.2005 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част от Административна 

сграда на кметство с. Разлив, община Правец, предназначено за поща; 

75 АПОС №235/ 

08.04.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част от Административна 

сграда на кметство с.Калугерово, община Правец, предназначено за 

поща; 

76 АПОС №235/ 

08.04.2014 г. 

Две помещения и коридор с отделен вход със застроена площ (ЗП) = 

55,20 кв.м. на първия етаж, представляващи част от Административна 

сграда – кметство, цялата с разгъната застроена площ от 520.00 кв.м. на 

два етажа, масивна конструкция, построена в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) ІІІ – Кметство, находящи се в кв. 13, по действащия план 

за регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска. 

77 АПОС №0182/ 

24.01.2002 г. 

Помещение с площ 47.00 (четиридесет и седем) кв.м, предназначено за 

„Търговски цели”, представляващо част от I (първия) етаж в 

Административна сграда, находяща се в УПИ V, кв. 10 по действащия 

план за регулация на с. Своде, община Правец, област Софийска; 

78 АПОС №0182/ 

24.01.2002 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 14.00 

(четиринадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда на кметство с. Своде, община Правец, 

предназначено за поща; 

79 АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

20.00 (двадесет) кв.м., находящо се в Административна сграда – 

кметство с. Осиковска Лакавица, община Правец, представляващо 

лекарски кабинет,  

80 АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – публична общинска собственост, с площ от 67.38 

(шестдесет и седем цяло и тридесет и осем) кв.м., представляващо част 

от триетажна масивна сграда - Административна сграда (кметство) със 

застроена площ от 430 кв.м., построена в урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ХІV с площ 2140 кв.м., кв. 16 по действащия план регулация на 

с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска; 

81 АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 14.00 

(четиринадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда на кметство, с.Осиковска Лакавица, община 

Правец, предназначено за поща; 

82 АПОС №180-I/ 

15.02.2013  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 10.00 (десет) 

кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан западно от 

кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, община Правец; 

83 АПОС №180-I/ 

15.02.2013  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

15.00 (петнадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан 

западно от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, 

община Правец, представляващо зъболекарски кабинет; 

84 АПОС №180-I/ 

15.02.2013  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан западно 

от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, Община 

Правец, (за лекарски кабинет). 
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85 АЧОС №2395-II/ 

12.02.2018 г. 

Помещение с отделен вход със застроена площ от 127.00 (сто двадесет 

и седем) кв.м., находящо се на полуподземен етажт от масивна 

двуетажна сграда – Културен дом (читалище), построена в Урегулиран 

поземлен имот IX– Културен дом, целият с площ от 4049 кв.м., кв. 21 

по действащия план за регулация на с. Осиковица, община Правец, 

област Софийска. 

86 АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната 

сграда на кметството в с. Джурово, Община Правец, (за лекарски 

кабинет); 

87 АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната 

сграда на кметството в с. Джурово, Община Правец, (за лекарски 

кабинет); 

88 АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната 

сграда на кметството в с. Джурово, Община Правец, (за лекарски 

кабинет); 

89 АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 25.00 (двадесет 

и пет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната сграда 

на кметството в с. Джурово, Община Правец, (за стоматологичен 

кабинет); 

90 АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната 

сграда на кметството в с. Джурово, Община Правец, (за стоматологичен 

кабинет); 

91 АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение с площ от 9.00 (девет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж 

в Административната сграда – кметство с. Джурово;  

92 АПОС №260/ 

22.09.2003  г. 

Част от едноетажна сграда „Автостанция” със светла площ от 30.00 

(тридесет) кв.м., (фризьорски салон), с. Джурово, община Правец, 

област Софийска; 

94 АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Самостоятелно обособен обект (аптека), състоящ се от три помещения 

с обща площ от 35.40 (тридесет и пет цяло и четиридесет) кв. м., 

находящ се на първия етаж в триетажна масивна Административна 

сграда на кметство с. Джурово, община Правец; 

95 АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение  - частна общинска собственост, с площ 22.00 (двадесет и 

два)  кв.м, представляващо обособена част от Административна сграда 

на кметство с. Джурово, община Правец, предназначено за поща. 

96 АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

Помещения, находящи се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре, 

община Правец, представляващи лекарски кабинет, чакалня, 

манипулационна, стая за детска консултация, две сервизни помещения 

и тоалетна, с обща полезна площ от 75.40 (седемдесет и пет цяло и 

четиридесет стотни) кв.м; 

97 АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

24.00 (двадесет и четири) кв. м., находящо се в сграда „Здравна 

служба”, с. Видраре, община Правец, представляващо зъболекарски 

кабинет; 

98 АЧОС №1061-

II/10.01.2014  г. 

Две помещения с отделен вход със ЗП = 70.20 кв.м. на първия етаж, 

представляващи част от Административна сграда, цялата със застроена 

площ от 780.00 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, находяща се в 

кв. 13, поземлен имот № 157, участващ в урегулиран поземлен имот 

(УПИ) І – Читалище по плана на с. Видраре, община Правец, област 
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Софийска 

100 АЧОС №310-II/ 

25.11.2010 г. 

Обособена част със застроена площ от 204.38 кв. м., от които 134 кв.м. - 

помещения и 70.38 кв.м. – тераса, представляваща част от обособен 

общински обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м., находящ се 

на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – Търговски, 

социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план на с. 

Видраре, община Правец, област Софийска, представляваща. 

101 АПОС №38-I/ 

24.09.2010  г. 

Помещение  - частна общинска собственост, с площ 22.00 (двадесет и 

два) кв.м, представляващо обособена част от Административна сграда 

на кметство с. Видраре, община Правец, предназначено за поща; 

102 АПОС №483-I/ 

23.08.2016 г. 

Площ от 10.00 (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. 

103 АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

10.00 (десет) кв.м., находящо се в Административната сграда на 

кметство с. Равнище, община Правец, представляващо лекарски 

кабинет; 

104 АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение и чакалня – частна общинска собственост с обща площ 

15.00 (петнадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда на кметство с. Равнище, община Правец, 

предназначено за поща. 

105 АПОС №22-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 12.00 (дванадесет) 

кв.м, представляващо обособена част от Административна сграда на 

кметство с. Манаселска река, община Правец, предназначено за поща; 

106 АЧОС №3235-II/ 

23.11.2018 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – За КОО целият с урегулирана 

площ от 311  кв.м, заедно с построената в него едноетажна масивна 

сграда със застроена площ от 85.60 кв.м., находящ се в кв. 80 по 

действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 
 

III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи. 

 

 

III (3) – Отдаване под наем на земеделски земи, по реда на чл. 37и, от ЗСПЗЗ, с начин на 

трайно ползване – пасища, мери и ливади, по списък приет с Решение на Общински съвет - 

Правец 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА. 

 
№ 

по 

ред 

АОС № 

дата 

 

Описание на имота 

1.  АЧОС №3281-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ VI-273, с урегулирана площ от 1173 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.120 по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,  

2.  АЧОС №3280-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ XV-288, с урегулирана площ от 751 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,  
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3.  АЧОС №3279-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ XIV-288, с урегулирана площ от 995 кв.м, празен, незастроен 

с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,  

4.  АЧОС №1036-II/ 

18.11.2013 год. 

УПИ VІІІ- За училище, с урегулирана площ от 600 кв.м, заедно с 

построената в него едноетажна масивна сграда – бивше училище, 

със ЗП 90 кв.м, находящ се в кв. 9 по плана на с. Джурово, мах. 

„Беляновец”, Община Правец. 

5.  АЧОС №45-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ V-51, с урегулирана площ от 670 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.10 по плана на с. 

Манаселска река, Община Правец,  

6.  АЧОС №41-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ IV, с урегулирана площ от 740 кв.м, незастроен с уредени 

регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. Осиковица, 

Община Правец,  

7.  АЧОС №42-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ V, с урегулирана площ от 700 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец,  

8.  АЧОС №43-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ VI, с урегулирана площ от 612 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец. 

9.  АЧОС №1073-II/ 

24.01.2014 г. 

Поземлен имот № 011001 по КВС за землището на с. Равнище, 

местността „Уха” с площ от 206,475 дка, начин на трайно ползване: 

друга селскостопанска територия,  

10.  АЧОС №1074-II/ 

24.01.2014 г. 

Поземлен имот № 012047 по КВС за землището на с. Равнище, 

община Правец, област Софийска, местността „Кълбук” с площ от 

38,455 дка, начин на трайно ползване: друга селскостопанска 

територия,  

11.  АЧОС №1273-

II/13.10.2014 год. 

Помещение със застроена площ (ЗП) от 130 кв.м., бивше котелно 

помещение, находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по действащия 

план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,  

12.  АЧОС №271-II/ 

01.10.2004 год. 

Поземлен имот с площ от 680 кв. м., находящ се в мах. Бурньовица, 

с. Своде, община Правец, представляващ бивш училищен имот. 

13.  АЧОС №1425-II/ 

31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIII – За жилищно строителство, с площ 

от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на с. 

Джурово, община Правец, област Софийска,  

14.  АЧОС №1426-

II/31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIV – За жилищно строителство, с 

площ от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на с. 

Джурово, община Правец, област Софийска,  

15.  АЧОС №1490-II/ 

22.01.2016 год 

Поземлен имот № 053186 по КВС с площ от 2,477 дка, начин на 

трайно ползване – овощна градина, категория – V, находящ се в 

местността „Смесите” в землището на с. Калугерово, община 

Правец, област Софийска,  

16.  АЧОС №1551-II/ 

28.03.2016 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общински, с площ от 895 

кв.м., находящ се в кв. 23 по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска,  

17.  АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

Акт №1/17.09.2016 

г. за поправка на 

АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

Поземлен имот № 58030.505.7230 с площ от 680 кв. м., находящ се 

до кв. 84, гр.Правец, община Правец, област Софийска,  

18.  АЧОС № 594-II/ Магазин за електроуреди със застроена площ от 145 кв. м., масивна 
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25.07.2011 год. конструкция, състоящ се от три помещения: търговска зала, 

складово помещение и санитарен възел, заедно с прилежащото към 

него мазе с площ от 37 кв. м., находящ се в УПИ II – Обществено 

жилищно строителство, кв. 20 по плана на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска 

19.  АЧОС №1267- II/ 

28.08.2014 год. 

Kошара с навес със застроена площ от 194 кв.м., построена в 

поземлен имот №004714 по КВС, с площ от 0.382 дка, местността 

„Мойкиното” с начин на трайно ползване – др. селскостоп. 

територия, находящ се в землището на с. Своде, община Правец, 

област Софийска,  

20.  АЧОС № 2073-II/ 

14.03.2017 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – Селкооп и складове, целият 

с площ от 6877 кв.м., кв. 11, по действащия план за регулация на с. 

Осиковица, община Правец, област Софийска,  

21.  АЧОС №2200- II/ 

09.06.2017 год. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.131, с площ от 273.76 кв.м., по 

плана на новообразуваните имоти на махала „Дивчов рът”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

22.  АЧОС №2222- II/ 

10.07.2017 год. 

Поземлен имот №026017 по КВС, с площ от 5.149 дка, начин на 

трайно ползване – нива, категория – VI, находящ се в местността 

„Цековци” в землището на с. Осиковица, община Правец, област 

Софийска,  

23.  АЧОС №2224- II/ 

21.07.2017 год. 

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

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

Правец, област Софийска,  

24.  АЧОС №2231- II/ 

21.07.2017 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX – 6521, с площ от 234 кв. м., 

находящ се в кв. 9 по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска,  

25.  АЧОС №2243- II/ 

08.09.2017 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1227, целият с площ от 

1081 кв.м., находящ се в кв. 13 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

26.  АЧОС №2244- II/ 

20.09.2017 год. 

Помещение с отделен вход със застроена площ (ЗП) от 29 кв.м., 

находящо се в полуподземен етаж на жилищен блок № 2, построен 

в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV- За КЖС, кв.18, по 

действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска,  

27.  АЧОС №2315-II/ 

06.11.2017 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – За склад и кантар, с площ от 

670 кв.м, находящ се в кв. 11 по действащия план за регулация на с. 

Осиковица, община Правец, област Софийска. 

28.  АЧОС №2328-II/ 

11.12.2017. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1184 , целият с площ от 

906 кв.м., находящ се в кв. 7 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска,  

29.  АЧОС №2333-II/ 

28.12.2017 г. 

Поземлен имот №000360 (нула нула нула три шест нула) с площ от 

774 кв. м. в местността „Койчова поляна” с начин на трайно 

ползване – друга селищна територия, находящ се мах. „Куевска”, 

землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска.  

30.  АЧОС №2396-II/ 

12.02.2018 г. 

Обособена част от сграда, с отделен вход, състояща се от 11 

(единадесет) броя помещения и коридор, с обща застроена площ от 

205 (двеста и пет) кв. м., находяща се в сутерена на двуетажна 

масивна сграда, цялата със застроена площ от 568 (петстотин 

шестдесет и осем) кв.м., построена в Урегулиран поземлен имот II 

(втори) – Ресторант, магазин, поща, в кв. 7 (седем) по плана за 

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

31.  АЧОС №2452-II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX - 284 целият с площ от 800  

кв.м, находящ се в кв. 121 по действащия план за регулация на гр. 
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13.04.2018 г. Правец, община Правец, област Софийска 

32.  АЧОС №2813-II/ 

25.06.2018 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 1278, целият с площ от 513  

кв.м., находящ се в кв. 73 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

33.  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. 

34.  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. 

35.  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. 

36.  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. 

37.  АЧОС №3235-II/ 

23.11.2018 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – За КОО целият с 

урегулирана площ от 311  кв.м, заедно с построената в него 

едноетажна масивна сграда със застроена площ от 85.60 кв.м., 

находящ се в кв. 80 по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

 

 

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/. 

 

№ 

по 

ред 

АОС № 

дата 

 

Описание на имота 

1.  АЧОС №875-II/ 

02.01.2013 

767/34657 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ- 

Учебен център по банково дело, целият с площ от 34657 кв.м., 

находящ се в кв. 165 по действащия план за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска; 

2.  АЧОС №1385-II/ 

20.05.2015 

Терен с площ от 39 кв. м., представляващ част от урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VIII-Ресторант, целият с площ от 253 кв. м., 

находящ се в кв. 27 по действащия план за регулация на с. Равнище, 

община Правец, област Софийска. 

3.  АЧОС №1357-II/ 

24.03.2015 

Придаваемо общинско място с площ от 1199,35 кв. м, 

представляващо: Терен 1, с площ от 999.35 кв.м. и терен 2, с площ 

от 200 кв.м., участващи в УПИ II - Фуражен завод,  целият с площ от 

37311,35 кв.м., находящ се в кв. 119 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
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4.  АЧОС №1384-II/ 

20.05.2015 

Терен с площ от 259 кв.м., представляващ част от УПИ XI – За 

обществено обслужване, целият с площ от 1180 кв.м., находящ се в 

кв. 23 по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, област 

Софийска. 

5.  АЧОС №906-II/ 

25.02.2013 

Терен с площ от 331 кв.м., представляващ част от УПИ V – 

Ресторант, целият с площ от 944 кв.м., находящ се в кв. 13 по плана 

за регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска. 

6.  АЧОС №1977-II/ 

17.10.2016 

372/2601 идеални части, от Урегулиран поземлен имот III–723, 

целият с площ от 2601 кв.м., находящ се в кв. 35 по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

7.  АЧОС №2235-II/ 

28.07.2017 

45/1120 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ- 213, 

целият с площ от 1120 кв.м, находящ се в кв. 22 по действащия план 

за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

8.  АЧОС №2240-II/ 

28.08.2017г. 

Поземлен имот №1530 с площ от 474 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) ІI - 1530, целият с площ от 661 кв. м., 

находящ се в кв. 61 по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

9.  АЧОС №2249-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № 901 с площ от 34 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803 кв. м., 

находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

10.  АЧОС №2250-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № №7229 с площ от 104 кв. м., участващ в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803 

кв. м., находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

11.  АЧОС №2251-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № 1617 с площ от 272 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XІ - 901, целият с площ от 864 кв. м., находящ 

се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

12.  АЧОС №2252-II/ 

27.09.2017 г. 

89/864 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 901, 

целият с урегулирана площ от 864 кв.м., находящ се в кв. 58 по 

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

13.  АЧОС №2323 – II/ 

27.11.2017 г. 

168/580 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 

636,1369, целият с урегулирана площ от 580 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, от които 112  кв.м., представляват част от 

Поземлен имот (ПИ) №1369 и 56 кв.м., придаваемо от общинско 

място към УПИ IV – 636,  находящ се в кв. 80  по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

14.  АЧОС №2324 – II/ 

27.11.2017 г. 

203/578 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 

1359,1369  целият с урегулирана площ от 578 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 80  по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

15.  АЧОС №2326 – II/ 

27.11.2017 г. 

78/498 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 

637,1369 целият с урегулирана площ от 498 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 80 по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска.  

16.  АЧОС №2458-II/ 

13.04.2018 г. 

30/708 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 90, 

целият с урегулирана площ от 708 (седемстотин и осем) кв.м с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 8 (осем) по 
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действащия план за регулация на с. Видраре, община Правец, 

област Софийска. 

17.  АЧОС №2954 - II/ 

26.07.2018 г. 

10/493 (десет към четиристотин деветдесет и три) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 790, целият с урегулирана 

площ от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 42 (четиридесет и две) по 

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

18.  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. 

19.  АЧОС №3231 - II/ 

23.11.2018 г. 

41/865 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII – 

1519 целият с урегулирана площ от 865 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки за 41 (четиридесет и един) кв.м. придаваеми 

от Поземлен имот №6680, находящ се в кв. 95 по плана за регулация 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

 

 

VI.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА. 

 

№ 

По ред 

 

Описание на имота 

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

Помещения №19, №20 и №21 със самостоятелен вход, включващи 2 бр.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) с РЗП 

= 1227 кв.м., 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. 

2.  Учредяване право на строеж върху терен с площ от 20 (двадесет) кв.м., 

представляващ част от поземлен имот № 58030.110.228 по плана на новообразуваните 

имоти на махала „Драганска”, гр. Правец, целият с площ 797 (седемстотин деветдесет 

и седем) кв.м. за изграждане на трафопост, актуван с Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) № 866 - II/15.11.2012 год., 

 

 

VІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ. 

 

 

 

VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ. 

 

 

 

ІХ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО. 
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Х. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, С КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОСЪЩЕСТВЯВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С 

ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА. 

  

 

ХІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОТДАВА НА КОНЦЕСИЯ:  

 

 

ХІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДОСТАВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ: 

 

ХІІІ –ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОКУПКА, ЧРЕЗ ЗАМЯНА С РАВНОСТОЕН 

ОБЩИНСКИ ИМОТ ИЛИ СОБСТВЕНИЦИТЕ УЧРЕДЯТ НА ОБЩИНАТА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА: 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Правец през 2019 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинска 

собственост за периода 2016-2019 г. По своята същност тя е отворен документ и може да 

се допълва и актуализира през годината. 

Настоящата програма е приета с Решение № 287 от 20.12.2018 г. на Общински 

съвет на община Правец. 



Приложение към Решение №303/20.12.2018г.


















