Общински съвет на община Правец
2161 град Правец, пл. “Тодор Живков” № 6
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приети на заседание на Общинския съвет на Община Правец, Софийска област, проведено на
28 февруари 2019 година

_______________________
м. февруари 2019 година
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ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№3
от заседание на Общинския съвет
проведено на 28 февруари 2019 година
Р Е Ш Е Н И Е № 25
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. Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ
авансово плащане по договор № РД 50-31 от 19.04.2018 г. по подмярка 19.4, на мярка 19 за
Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ
Ябланица - Правец, сключен между СНЦ „Ябланица - Правец“ и ДФ „Земеделие”.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
3. Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти
– 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 Преходните
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и
ползването на земеделски земи.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
6. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, приемане на Годишен план
за паша за стопанската 2019-2020 година.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
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7. Предоставяне на Публични ВиК активи - „Битова канализация в махала Живковска”,
гр.Правец”, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД- София.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
8. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в „Програма за опазване на околната среда и
управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея програма за управление
на отпадъците 2015-2020 год., за 2018.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
9. Изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от
повърхностен воден обект – публична общинска собственост.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
10. Обявяване на съвременен биосферен парк по Програмата „Човекът и биосферата” на
ЮНЕСКО на територията на Община Правец съвместно с Община Ботевград, Община Мездра
и Община Роман.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
11. Предложения относно
/ПУП/.

процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец

12. Кандидатстване на Община Правец с проект: „Обновяване на площи за широко
обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и
паркинг“ в гр.Правец за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
13. Подаване на проектно предложениe от Кмета на Община Правец на тема: „Обичам
природата и аз участвам”, в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”
към ПУДООС.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
14. Приемане на Общински план за младежта за 2019 година.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
15. Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи , строителство и
ремонт за 2019 г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
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Р Е Ш Е Н И Е № 26
ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор № РД 50-31 от 19.04.2018 г. по
подмярка 19.4, на мярка 19 за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от
общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ябланица - Правец, сключен между
СНЦ „Ябланица - Правец“ и ДФ „Земеделие”.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за
популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и
Споразумение № РД 50-31 от 19.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие", сключено между Управляващият орган
на ПРСР 2014 – 2020 г. и СНЦ „Местна инициативна група Ябланица Правец“
със седалище и адрес на управление: гр. Ябланица пл.“Възраждане“3,
представлявано от Ивелин Йошев и Заповед № РД 09-128/08.02.2019 г. на
Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г.,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Общински съвет на Община Правец упълномощава кмета на община Правец да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 32 932,14 лв. (Тридесет и две хиляди деветстотин тридесет и два
лева и 14 ст.) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане по реда на
чл.7, ал.2 - 8 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" по Споразумение за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № РД 50-31 от 19.04.2018 г., сключено между
Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и СНЦ „Местна инициативна група Ябланица
- Правец“. Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след
изтичане на календарната 2019 година , определена за изпълнение на дейностите и
разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите
местно развитие" по Заявление с № 19-19-2-02-23 от 02.05.2018 г. на СНЦ „МИГ Ябланица
– Правец“, одобрени със Заповед № РД 09-128 от 08.02.2019 г. на заместник-министъра на
земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г. или 30
юни 2019 година.
2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Ябланица-Правец” да
подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение
№РД 50-31 от 19.04.2018 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие” .Разплащателна агенция.
Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Правец, проведено на
28.02.2019г., Протокол № 3, т. 2 от дневния ред по доклад № 0800-26 / 22.02.2019 г. при
кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 0
„против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет на
Община Правец.
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Р Е Ш Е Н И Е № 27
ОТНОСНО: Актуализация на 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- 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 2019 година, както
следва:
В раздел III ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО
ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя:
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 №12 от 31.01.2019 г. на
Общински съвет - Правец
В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,
КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя:
№ по
АОС №/
Описание на имота
ред
дата
42
АЧОС №3316-II/ Поземлен имот № 58030.112.40 (пет осем нула три нула точка
11.02.2019 г.
едно едно две точка четири нула) с площ от 278 (двеста
седемдесет и осем) кв.м., неурегулирана площ, находящ се в
строителен полигон на махала „Скърнава”, гр. Правец, община
Правец, област Софийска.
43.
АЧОС №3317-II/ Поземлен имот № 58030.112.41 (пет осем нула три нула точка
11.02.2019 г.
едно едно две точка четири едно) с площ от 199 (сто деветдесет и
девет) кв.м., неурегулирана площ, находящ се в строителен
полигон на махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, област
Софийска.
44.

45.

АЧОС №3319-II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII (двадесет и втори) – За
14.02.2019 г
техническа инфраструктура с урегулирана площ от 637
(шестстотин тридесет и седем) кв.м, с уредени регулационни
сметки, находящ се в кв. 22 (двадесет и две) по действащия план
за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска.
АЧОС №3320-II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII (двадесет и трети) – За
14.02.2019 г
техническа инфраструктура с урегулирана площ от 468
(четиристотин шестдесет и осем) кв.м, с уредени регулационни
сметки, находящ се в кв. 22 (двадесет и две) по действащия план
за регулация на с. Разлив, 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
20.

АОС №/
дата

Описание на имота

АЧОС №3318- 928/1190 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ)
II/ 11.02.2019 г. XII – За производствени и търговски дейности, целият с
урегулирана площ от 1190 кв.м. с неуредени регулационни
сметки, находящ се в кв. 15 по плана за регулация на с.
Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска.

Допълва раздел XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ.
№ по
ред
1.

АОС № /
дата
АПОС №244-I/
17.02.2015 г.

Описание на имота
Част от триетажна масивна сграда – кметство, цялата със застроена
площ от 430 кв.м и РЗП = 744 кв. м., за читалище, представляваща
4 (четири) броя помещения, с обща полезна площ от 85,10
(осемдесет и пет цяло и десет стотни) кв.м., находящи се на II
(втори) етаж - от триетажна масивна сграда –Кметство и
читалищен клуб- салон с обща полезна площ от 147,70 (сто
четиридесет и седем цяло и седемдесет стотни) кв.м., находящо се
на първия етаж от триетажна масивна сграда –Кметство, построена
в УПИ XIV – Кметство, поща, здравна служба, читалищен клуб,
магазини, ресторант, сладкарница, в кв. 16, по действащия план за
регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област
Софийска.
Р Е Ш Е Н И Е № 28

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и чл.27, ал. 4
и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), чл.42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 3,
ал.1 и ал. 2 от Наредба № 6 на ОбС-Правец за условията и реда, за установяване
на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Определя 3 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, за ЖИЛИЩА ЗА
НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и
ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, както следва:
1.1. бл. 108А - ап. 11, вх. А, ет. 4 – АЧОС №0063/09.07.1997 г. ;
1.2. бл. 202 - ап. 17, вх. Б, ет. 1 – АЧОС №0068/09.07.1997 г. ;
1.3. бл. 403 - ап. 11, вх. А, ет. 4 – АЧОС №1203-II/11.04.2014 г.;
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2. Определя 1 брой апартамент в гр. Правец, ж.к. „Север”, като ВЕДОМСТВЕНИ
ЖИЛИЩА, както следва:
2.1. бл. 301 - ап. 53, вх. Г, ет. 4 – АЧОС №3033/16.08.2018 г.;
3. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА,
както следва:
3.1. бл. 110 - ап. 60, вх. Г, ет. 5 – АЧОС №1140/19.03.2014 г. ;
3.2. бл. 401 - ап. 32, вх. В, ет.2 – АЧОС №0060/09.07.1997 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 29
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1, 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)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на
общински имот – частна общинска собственост, представляващ 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,
актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 0112 – II/02.08.1999 г., вписан в
службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 2664/13.11.2008
г., под № 157, том X, н.д. № 2243, парт. 59.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 45.00 лв. (четиридесет и пет лева) без ДДС,
съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.2. Срок на отдаване –5 (пет) години;
2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност;
2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили
тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10%
от годишната наемна цена;
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 ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 30
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1, ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 на
ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
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(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 на
недвижим имот, представляващ 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, актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1496 – II/16.02.2016 г. вписан
с рег. № 299 от 16.02.2016 г., под № 197, том I, парт. 29235, 3896.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 65.00 лв. (шестдесет и пет лева) без ДДС,
съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.2. Срок на отдаване – 3 (три) години;
2.3. Предназначение на имота – за стопанска дейност;
2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили
тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10%
от 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 ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 31
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1, 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)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на
недвижим имот, обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща офис
№ 52, частна общинска собственост, с площ от 50.85 (петдесет цяло осемдесет и пет стотни) кв.
м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, построена в УПИ
ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с акт за частна общинска
собственост (АЧОС) № 122 – II/ 04.12.2008 г. вписан с рег. № 51 от 22.01.2008 г., под № 33, том
I, парт. 1012.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 101.70 лв. (сто и един лев и седемдесет
стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.2. Срок на отдаване – 10 (десет) години;
2.3. Предназначение на имота – ателие за творческа дейност и услуги на населението;

8

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили
тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10%
от годишната наемна цена;
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 ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 32
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. 6 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС),
чл. 56, ал. 3, т. 4 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 без търг или конкурс на фондация „ОБЕДИНЕНИ
БАЛКАНСКИ ОБЩЕСТВА”, ЕИК 177225167,със седалище и адрес на управление: гр. Правец,
ж.к. „Север”, бл. 103, вх. А, ет. 1, ап. 2, представляващ – Лазар Георгиев Василев, помещение –
частна общинска собственост, представляващо офис № 5, с площ от 30.00 (тридесет) кв.м.,
находящо се на III (третия) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, построена
в УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17 по плана на гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2, актуван с акт за
частна общинска собственост (АЧОС) № 0123 – II/1.05.2000 г. вписан с рег. № 108 от
19.02.2004 г., под № 113, том I, н.д.№ 138/04 г. парт. 59.
2. Определя месечна наемна цена за имота по т. 1 в размер на 30.00 лв. (тридесет лева)
без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.1. Върху цената по т. 2 се начислява ДДС в размер на 20%.
2.3. Предназначение на имота – за дейност в обществена полза;
3. 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 5 (пет)
години.
Р Е Ш Е Н И Е № 33
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание 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- 13; “За”- 13, “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 Поземлен имот (ПИ)
№58030.109.132 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три две), с площ от
145.19 кв. м. (сто четиридесет и пет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), по плана на
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новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, област
Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3294 - II/ 07.01.2019 год., вписан в
Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 35 от
10.01.2019 год., под № 28, том I.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 1452.00 лв. (хиляда четиристотин
петдесет и два 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 № 34
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- 13; “За”- 13, “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) XXXII – 1260 (тридесет и втори отреден за имот планоснимачен номер хиляда двеста и
шестдесет), целият с урегулирана площ от 648 (шестстотин четиридесет и осем) кв.м., находящ
се в кв. 2 (две) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван
с Акт за частна общинска собственост №3295 - II/07.01.2019 год., вписан в Служба по
вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 34 от 10.01.2019 год.,
под № 26 том I.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 9720.00 лв. (девет хиляди седемстотин и
двадесет лева) без ДДС.
3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили
тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от
началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2.
4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите 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 № 35
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- 13; “За”- 13, “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, представляващ Урегулиран поземлен имот
(УПИ) XXIX – 1260 (двадесет и девет отреден за имот планоснимачен номер хиляда двеста и
шестдесет), целият с урегулирана площ от 1678 (хиляда шестстотин и седемдесет и осем) кв.м.,
находящ се в кв. 2 (две) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област
Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3296 - II/ 07.01.2019 год., вписан в
Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 33 от
10.01.2019 год., под № 27 том I.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 25170.00 лв. (двадесет и пет хиляди сто
и седемдесет лева) без ДДС.
3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили
тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от
началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2.
4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите 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 № 36
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл. 56, ал.2, т.3,
чл.58, ал. 1, ал. 2, чл. 59 от Наредба №5 на ОбС – Правец, за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 000588
(нула, нула, нула, пет, осем, осем) с площ от 65 кв. м. (шестдесет и пет кв. м.), местността
„Пърчашка” с начин на трайно ползване - друга селищна територия, находящ се в мах.
„Маргинска”, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за
частна общинска собственост №3297 - II/11.01.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр.
Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 100 от 17.01.2019 год., под № 78 том I.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 975.00 лв. (деветстотин седемдесет и пет
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.
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Р Е Ш Е Н И Е № 37
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- 12; “За”- 12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски
имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището
на с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807, община Правец, както следва:
№ Имот Землище Местност
по
№
ред
1 000278 с. Разлив КУЛИНОТО

НТП
Нива

Кат. Площ,
дка

АОС №/дата

6.705 АЧОС №2342 - II/
17.01.2018
2 000286 с. Разлив ЦЕРАКА
Нива
VI
1.833 АЧОС №2297 - II/
30.10.2017
3 000345 с. Разлив ГРАДИНИТЕ
Нива
VII
0.591 АЧОС №2298 - II/
30.10.2017
4 000347 с. Разлив ТРАПА
Изоставена нива VII
5.646 АЧОС №2299 - II/
30.10.2017
5 005045 с. Разлив СИРАКОВСКА Нива
VII
1.503 АЧОС №884 - II/
14.01.2013
6 009010 с. Разлив КУЛИНОТО
Нива
VI
6.122 АЧОС №1980 - II/
03.11.2016
7 020223 с. Разлив ГАЧОВСКОТО Нива
X
1.990 АЧОС №2305 - II/
30.10.2017
8 041092 с. Разлив ПЕТРОВИЦА
Нива
VII
0.219 АЧОС №2300 - II/
30.10.2017
9 044027 с. Разлив БРАНИЩЕТО
Нива
V
0.488 АЧОС №2301 - II/
30.10.2017
10 044040 с. Разлив БРАНИЩЕТО
Нива
V
0.231 АЧОС №2302 - II/
30.10.2017
11 051003 с. Разлив БАЦОВСКОТО Нива
VII
0.460 АЧОС №3180 - II/
26.10.2018
12 055072 с. Разлив МАРИЙНОТО Нива
VI
0.274 АЧОС №2304 - II/
30.10.2017
26.062
с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар) без
ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ от
26.062 дка (двадесет и шест декара и шестдесет и две кв.м.), начална тръжна годишна наемна
цена в размер на 625.50 лв. (шестстотин двадесет и пет лева и петдесет стотинки) без ДДС
(необлагаема).
VI
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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 имотите по т.1.
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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1.
2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година.
2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като
се запази начина на трайно ползване.
2.5. 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 имотите
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 № 38
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 земеделски
имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището
с. Своде, ЕКАТТЕ 65872, община Правец, както следва:
№ Имот Землище
Местност
по
№
ред
1 003960 с. Своде
ГОВЕЖДА
ЛЪКА
2 004119 с. Своде
БОРОВА
ШУМА
3 004129 с. Своде
БОРОВА
ШУМА
4 004135 с. Своде
БОРОВА
ШУМА

НТП

Кат. Площ,
дка

нива

IX

изоставена нива

VI

изоставена нива

VI

изоставена нива

VI

АОС №/дата

3.155 АЧОС №2611 II/ 22.05.2018
30.673 АЧОС №2614 II/ 22.05.2018
1.634 АЧОС №3184 II/ 26.10.2018
32.880 АЧОС №3183 II/ 26.10.2018
68.342
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с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар)
без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ
от 68.342 дка (шестдесети осем декара триста четиридесет и два кв. м.), начална тръжна
годишна наемна цена в размер на 1640.21 лв. (хиляда шестстотин и четиридесет лева и
двадесет и една стотинки) без ДДС (необлагаема).
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 имотите по т.1.
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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1.
2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година.
2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се
запази начина на трайно ползване.
2.5. 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 имотите
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 № 39
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 на
земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се
в землището с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец, както следва:
№ Имот
Землище
по
№
ред
1 106019 с. Осиковица

ТЪРНОВЕЦ

106020 с. Осиковица

ТЪРНОВЕЦ

2

Местност

НТП

Кат.

Площ,
дка

нива

VII

1.719

нива

VII

0.756

АОС №/дата
АЧОС №2436 II/ 22.03.2018
АЧОС №3242 II/ 28.11.2018
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3

121016 с. Осиковица

МАРКОВЦИ

Нива

VI

4.800

4

121022 с. Осиковица

МАРКОВЦИ

Нива

VI

1.000

5

125008 с. Осиковица

ТРЕПЕТЛИКИТЕ

Нива

VII

1.232

6

128032 с. Осиковица

Нива

VI

0.503

7

132032 с. Осиковица

ДОЛНИ
БЛЕСКАВИ ЛЪКИ
ДОНЧОВОТО - 1

Нива

VI

1.400

8

135016 с. Осиковица

БАЛИНЕТЕ

Нива

VI

2.847

9

135064 с. Осиковица

БАЛИНЕТЕ

Нива

VI

2.900

10

135065 с. Осиковица

БАЛИНЕТЕ

Нива

VI

2.900

11

151068 с. Осиковица

ГЛАВУРИЦА-2

Нива

VI

12.000

12

159073 с. Осиковица

Нива

VI

0.500

13

161020 с. Осиковица

КРЪСТОВА
МОГИЛА
ДЪЛГА ЛИВАДА

Нива

VI

1.000

14

162020 с. Осиковица

ГЛАСА-2

Нива

VII

2.369

15

163011 с. Осиковица

ГЛАСА -1

Нива

VI

1.500

16

170004 с. Осиковица

СВ.ИЛИЯ

Нива

VI

0.610

17

170007 с. Осиковица

СВ.ИЛИЯ

Нива

VI

2.200

18

171027 с. Осиковица

ПОД СЕЛОТО

Нива

V

2.000

19

171028 с. Осиковица

ПОД СЕЛОТО

Нива

VI

0.500

20

174036 с. Осиковица

Нива

VII

2.011

21

176044 с. Осиковица

ГОЛЕМИТЕ
ЛИВАДИ
БАРЕ - НИВИТЕ

Нива

V

1.172

22

176047 с. Осиковица

БАРЕ - НИВИТЕ

Нива

V

1.500

23

176048 с. Осиковица

БАРЕ - НИВИТЕ

Нива

V

2.300

24

178007 с. Осиковица

КАДЕВИЦА - 2

Нива

VI

1.500

25

179065 с. Осиковица

КАДЕВИЦА - 1

Нива

VI

5.879

26

179066 с. Осиковица

КАДЕВИЦА - 1

Нива

VII

7.803

27

179072 с. Осиковица

КАДЕВИЦА - 1

Нива

VI

0.500

28

183019 с. Осиковица

Нива

VI

2.457

29

183032 с. Осиковица

ГОЛЯМА
БУСОРИЦА
ГОЛЯМА
БУСОРИЦА

Нива

VII

5.002

АЧОС №2159 II/ 03.05.2017
АЧОС №2160 II/ 03.05.2017
АЧОС №2314 II/ 30.10.2017
АЧОС №2453 II/ 13.04.2018
АЧОС №2161 II/ 03.05.2017
АЧОС №1259 II/ 18.07.2014
АЧОС №1261 II/ 18.07.2014
АЧОС №1262 II/ 18.07.2014
АЧОС №488 II/ 08.03.2011
АЧОС №3187 II/ 26.10.2018
АЧОС №2162 II/ 03.05.2017
АЧОС №2163 II/ 03.05.2017
АЧОС №2164 II/ 03.05.2017
АЧОС №1220 II/ 11.04.2014
АЧОС №1221 II/ 11.04.2014
АЧОС №1223 II/ 11.04.2014
АЧОС №1224 II/ 11.04.2014
АЧОС №1254 II/ 18.07.2014
АЧОС №1255 II/ 18.07.2014
АЧОС №1256 II/ 18.07.2014
АЧОС №1257 II/ 18.07.2014
АЧОС №1258 II/ 18.07.2014
АЧОС №1247 II/ 18.07.2014
АЧОС №1248 II/ 18.07.2014
АЧОС №1249 II/ 18.07.2014
АЧОС №1228 II/ 11.04.2014
АЧОС №1229 II/ 11.04.2014
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30

191016 с. Осиковица

САВОВ ЧИФЛИК

Нива

VI

7.124

31

194019 с. Осиковица

КУШЛЬОВИЦА

Нива

VII

1.000

АЧОС №2455 II/ 13.04.2018
АЧОС №2166 II/ 03.05.2017

80.984
с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар)
без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ
от 80,984 дка (осемдесет декара деветстотин осемдесет и четири кв. м.), начална тръжна
годишна наемна цена в размер на 1943.62 лв. (хиляда деветстотин четиридесет и три лева и
шестдесет и две стотинки) без ДДС (необлагаема).
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 имотите по т.1.
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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1.
2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година.
2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се
запази начина на трайно ползване.
2.5. 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 имотите
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 № 40
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 на
земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се
в землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва:
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№ Имот №
по
ред
1
007026

Землище

Местност

НТП

Кат.

Площ,
дка

с. Видраре

Растевица

Нива

IV

3.779

2

007038

с. Видраре

Растевица

Нива

IV

7.409

3

007052

с. Видраре

Растевица

Нива

IV

2.797

4

007055

с. Видраре

Растевица

Нива

IV

25.296

5

008026

с. Видраре

Дълга

Нива

IV

5.302

6

010001

с. Видраре

Млаките

Нива

V

1.007

7

010005

с. Видраре

Млаките

Нива

V

1.257

8

011023

с. Видраре

Ливаде

Нива

V

1.010

9

012059

с. Видраре

Царченец

Нива

V

0.200

10

013020

с. Видраре

Ботуница

Нива

V

0.245

11

013058

с. Видраре

Ботуница

Нива

VII

1.349

12

014003

с. Видраре

Петруша

Нива

V

1.000

13

014063

с. Видраре

Петруша

Нива

V

1.802

14

020004

с. Видраре

Крушака

Нива

VII

0.752

15

020007

с. Видраре

Крушака

Нива

VII

1.567

16

021022

с. Видраре

Радионов рът

Нива

VII

3.797

17

025100

с. Видраре

Негърщица

Нива

V

1.027

18

025118

с. Видраре

Негърщица

Нива

V

3.403

АОС №/дата
АЧОС №333 - II/
16.12.2010
АЧОС №334 - II/
16.12.2010
АЧОС №330 - II/
16.12.2010
АЧОС №2258II/ 29.09.2017
АЧОС №782 - II/
20.07.2012
АЧОС №760 - II/
11.07.2012
АЧОС №761 - II/
11.07.2012
АЧОС №763 - II/
11.07.2012
АЧОС №2261II/29.09.2017
АЧОС №2262II/ 29.09.2017
АЧОС №764 - II/
11.07.2012
АЧОС №765 - II/
11.07.2012
АЧОС №766 - II/
11.07.2012
АЧОС №767 - II/
11.07.2012
АЧОС №768 - II/
11.07.2012
АЧОС №769 - II/
11.07.2012
АЧОС №770 - II/
11.07.2012
АЧОС №771 - II/
11.07.2012

62.999
с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар)
без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ
от 62.999 дка (шестдесет и два декара деветстотин деветдесет и девет кв. м.), начална
тръжна годишна наемна цена в размер на 1512.00 лв. (хиляда петстотин и дванадесет лева)
без ДДС (необлагаема).
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 имотите по т.1.
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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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани.
2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1.
2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година.
2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се
запази начина на трайно ползване.
2.5. 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 имотите
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 № 41
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 на
земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се
в землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва:
№
по
ред
1

Имот
№

Землище

Местност

НТП

Кат.

035001 с. Видраре БАСАРИН

Нива

VII

2

035025 с. Видраре БАСАРИН

Нива

VII

3

035026 с. Видраре БАСАРИН

Нива

VII

4

035029 с. Видраре БАСАРИН

Нива

VII

5

035031 с. Видраре БАСАРИН

Нива

VII

6

035061 с. Видраре БАСАРИН

Нива

VII

Площ.
дка

АОС №/дата

2.000 АЧОС №805 II/ 01.08.2012
0.893 АЧОС №2191 II/ 09.06.2017
4.703 АЧОС №2192 II/ 09.06.2017
5.002 АЧОС №2193 II/ 09.06.2017
3.998 АЧОС №2199 II/ 09.06.2017
2.199 АЧОС №2194 II/ 09.06.2017
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5.116 АЧОС №2195 II/ 09.06.2017
8
035077 с. Видраре БАСАРИН
Нива
VII
1.004 АЧОС №2196 II/ 09.06.2017
9
035088 с. Видраре БАСАРИН
Нива
VII
2.326 АЧОС №801 II/ 01.08.2012
10 035094 с. Видраре БАСАРИН
Нива
VII
3.005 АЧОС №3309 II/ 14.01.2019
11 035098 с. Видраре БАСАРИН
Нива
VII
1.006 АЧОС №2198 II/ 09.06.2017
12 035102 с. Видраре БАСАРИН
Нива
VII
1.329 АЧОС №2197 II/ 09.06.2017
32.581
с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар)
без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ
от 32,581 дка (тридесет и два декара петстотин осемдесет и един кв. м.), начална тръжна
годишна наемна цена в размер на 781,95 лв. (седемстотин осемдесет и един лева и
деветдесет и пет стотинки) без ДДС (необлагаема).
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 имотите по т.1.
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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1.
2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година.
2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се
запази начина на трайно ползване.
2.5. 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 имотите
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 № 42
7

035065 с. Видраре БАСАРИН

Нива

VII

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)
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на
земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се
в землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.

Имот
№

Землище

066005 с.
Видраре
066045 с.
Видраре
066047 с.
Видраре
079017 с.
Видраре

Местност

НТП

Кат.

АРМЯНСКА
ПОЛЯНА
АРМЯНСКА
ПОЛЯНА
АРМЯНСКА
ПОЛЯНА
БРЕГА

Посевна
площ
Посевна
площ
Посевна
площ
Посевна
площ

VIII
VIII
VIII
VI

Площ,
дка

АОС №/дата

1.122 АЧОС №2270
- II/ 06.10.2017
4.015 АЧОС №1806II/ 13.06.2016
0.752 АЧОС №1807II/ 13.06.2016
3.305 АЧОС №2271
- II/ 06.10.2017
9.194

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар)
без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ
от 9,194 дка (девет декара и сто деветдесет и четири кв. м.), начална тръжна годишна
наемна цена в размер на 220.66 лв. (двеста и двадесет лева и шестдесет и шест стотинки) без
ДДС (необлагаема).
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 имотите по т.1.
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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1.
2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година.
2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се
запази начина на трайно ползване.
2.5. 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 имотите
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.
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Р Е Ш Е Н И Е № 43
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 на
земеделски имот – общинска собственост, представляващ обработваема земя, намиращ се в
землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва:
№
по
ред
1.

Имот
№

Землище

Местност

НТП

Кат.

045004 с. Видраре БРАТАНОВ РЪТ Нива

VII

Площ,
дка

АОС №/дата

8.169 АЧОС №577 II/ 08.06.2011
8.169

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар)
без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ
от 8,169 дка (осем декара и сто шестдесет и девет кв. м.), начална тръжна годишна
наемна цена в размер на 196,06 лв. (сто деветдесет и шест лева и шест стотинки) без ДДС
(необлагаема).
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 имотите по т.1.
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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 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 имотите
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.
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Р Е Ш Е Н И Е № 44
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 на
земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се
в землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва:
№ по
ред
1.

Имот Землище
№
006022 с. Видраре

Местност

НТП

Кат.

ГОЛИЦАТА

Нива

VI

2.

026017 с. Видраре

ЛЪКАТА

Нива

V

3.

026020 с. Видраре

ЛЪКАТА

Нива

V

4.

027018 с. Видраре

КАМЪНЯКА

Нива

V

5.

029003 с. Видраре

ШУГЛЬОВОТО Нива

V

6.

029021 с. Видраре

ВАЛОВЕТЕ

Нива

V

7.

031008 с. Видраре

ПРИСОЙКАТА нива

V

8.

083120 с. Видраре

ШУГЛЬОВОТО Овощна
градина

V

Площ, АОС №/дата
дка
1.000 АЧОС №2260
- II/ 06.10.2017
3.501 АЧОС №2268
- II/ 06.10.2017
1.907 АЧОС №2269
- II/ 06.10.2017
1.401 АЧОС №2278
- II/ 06.10.2017
8.346 АЧОС №1951II/ 07.10.2016
0.105 АЧОС №2264
- II/ 06.10.2017
3.264 АЧОС №2265
- II/ 06.10.2017
1.421 АЧОС №2266
- II/ 06.10.2017
20.945

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар)
без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ
от 20,945 дка (двадесет декара и деветстотин четиридесет и пет кв. м.), начална тръжна
годишна наемна цена в размер на 502.70 лв. (петстотин и два лева и седемдесет стотинки)
без ДДС (необлагаема).
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 имотите по т.1.
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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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1.
2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година.
2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се
запази начина на трайно ползване.
2.5. 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 имотите
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 № 45
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 на
земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се
в землището с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец, както следва:
№ Имот
Землище
по
№
ред
1. 066004 с. Равнище

Местност

НТП

Кат. Площ, АОС №/дата
дка

Банчова бахча

нива

VI

2.

066027 с. Равнище

Банчова бахча

нива

VI

3.

066037 с. Равнище

Банчова бахча

нива

VI

11.777 АЧОС №205 II/20.08.2010
10.006 АЧОС №216 II/20.08.2010
14.485 АЧОС №206 II/20.08.2010
36.268

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар)
без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ
от 36.268 дка (тридесет и шест декара и двеста шестдесет и осем кв. м.), начална тръжна
годишна наемна цена в размер на 870,43 лв. (осемстотин и седемдесет лева и четиридесет и
три стотинки) без ДДС (необлагаема).
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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 имотите по т.1.
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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1.
2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година.
2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се
запази начина на трайно ползване.
2.5. 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 имотите
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 № 46
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. ал.4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост,
чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
(ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. ал.1, 2 и 3 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 чрез публичен търг с тайно наддаване за
отглеждане на овощни насаждения – сливи или ябълки, следните земеделски имоти, намиращи
се в землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:
Имот
№

Землище Местност

1 000125 с.
Равнище
2 000126 с.
Равнище
3 016184 с.
Равнище
ОБЩО:

Мачковото
Мачковото
Саферов
лък

НТП

овощна
градина
овощна
градина
овощна
градина

Кат. Площ, Лева/ Лева/
дка
дка от дка от
1 до 5 6 до 10
год.
год.
вкл.
вкл.
IV
0.749 45,00
50,00
IV

7.796

45,00

50,00

IV

1.386

45,00

50,00

9.931 446.90

496.55

АОС №/дата

АЧОС №3312 ІІ/14.01.2019
АЧОС №3313 ІІ/14.01.2019
АЧОС №3314 ІІ/14.01.2019
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2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически
лица, регистрирани по Търговския закон, които са:
2.1.1. Закупили тръжна документация за имотите по т.1 и са внесли в срок определения
депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1,
представляваща 44,69 лв.
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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Не се разрешава кандидатстване за отделни имоти – кандидатите подават заявление
за всички обявени имоти.
2.3. Срок на отдаване – 10 (десет) стопански години с първа стопанска 2019/2020
година.
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.
Началната годишна наемна цена съгласно изготвена оценка от независим лицензиран
оценител по периоди е:
- от 1 ( първа) до 5 (пета) година – по 45.00 лв./дка. Начална тръжна годишна наемна цена в
размер на 446.90 лв. без ДДС (необлагаем)
- от 6 (шеста) до 10 (десет) година – по 50.00 лв./дка. Начална тръжна годишна наемна цена в
размер на 496.55 лв. без ДДС (необлагаем)
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и
правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите
по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор
със спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС
– Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
4. В договора за отдаване под наем да се включи условие, че след изтичане срокът на
договора, трайните насаждения остават собственост на Община Правец.
Р Е Ш Е Н И Е № 47
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 на
земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се
в землището с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 46961, община Правец, както следва:
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№ Имот Землище
по
№
ред
1 012013 с. Манаселска
река
2 012015 с. Манаселска
река
3 013017 с. Манаселска
река
4 018002 с. Манаселска
река
5 018007 с. Манаселска
река
6 019027 с. Манаселска
река
7 019036 с. Манаселска
река
8 020004 с. Манаселска
река
9 020009 с. Манаселска
река
10 020021 с. Манаселска
река
11 021011 с. Манаселска
река
12 021018 с. Манаселска
река
13 022008 с. Манаселска
река
14 022017 с. Манаселска
река
15 022022 с. Манаселска
река
16 023005 с. Манаселска
река
17 023007 с. Манаселска
река
18 023009 с. Манаселска
река
19 024016 с. Манаселска
река
20 024044 с. Манаселска
река

Местност

НТП

Кат. Площ, АОС №/дата
дка

Полените

нива

VI

Полените

нива

VI

Полените

нива

IX

Смърдан

нива

IX

Смърдан

нива

VII

Чульова бара

Нива

VI

Чульова бара

Нива

IX

Чульов рът

нива

IX

Чульов рът

нива

IX

Чульов рът

нива

IX

Ямата

нива

IX

Ямата

нива

IX

Краварника

нива

IX

Краварника

нива

IX

Краварника

нива

IX

Драгойца

нива

IX

Драгойца

нива

IX

Драгойца

нива

IX

Дурашкото

нива

IX

Дурашкото

нива

IX

1.210 АЧОС № 938II/ 01.04.2013
1.614 АЧОС №2293
- ІІ/20.10.2017
2.998 АЧОС №2295
- ІІ/23.10.2017
4.001 АЧОС № 954II/ 26.04.2013
3.000 АЧОС № 955II/ 26.04.2013
0.600 АЧОС №2346
- ІІ/17.01.2018
3.681 АЧОС № 975II/ 26.04.2013
4.675 АЧОС № 972II/ 26.04.2013
2.998 АЧОС № 973II/ 26.04.2013
1.734 АЧОС № 974II/ 26.04.2013
3.001 АЧОС № 962II/ 26.04.2013
5.202 АЧОС № 963II/ 26.04.2013
1.446 АЧОС № 969II/ 26.04.2013
1.635 АЧОС № 970II/ 26.04.2013
2.002 АЧОС № 971II/ 26.04.2013
1.500 АЧОС № 967II/ 26.04.2013
2.299 АЧОС № 968II/ 26.04.2013
3.401 АЧОС № 966II/ 26.04.2013
1.831 АЧОС № 964II/ 26.04.2013
1.914 АЧОС № 965II/ 26.04.2013
50.742

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар)
без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ
от 50.742 дка (петдесет декара и седемстотин четиридесет и два кв. м.), начална тръжна
годишна наемна цена в размер на 1217.81 лв. (хиляда двеста и седемнадесет лева и
осемдесет и една стотинки) без ДДС (необлагаема).
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:
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2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер
на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1.
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).
2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани
2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1.
2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година.
2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се
запази начина на трайно ползване.
2.5. 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 имотите
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 № 48
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. 37, ал. 4, т. 4 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 62, ал. 2 от
Закона за енергетиката, чл. 46, ал. 1, т. 3 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда
за придобиване, управление и разпореждане с имущество,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се учреди възмездно и безсрочно право на строеж в полза на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД върху терен с площ от 20 (двадесет) кв.м., представляващ част от
поземлен имот № 58030.110.228 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка две две
осем) 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., вписан в Службата по
вписванията – гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 1982 от 20.11.2012
год., под № 13, том VІІІ, парт. 14504.
2. Приема цената на правото на строеж в размер на 700,00 лв. (седемстотин лева) без
ДДС на имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка за учредено право на строеж,
изготвена от независим лицензиран оценител.
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за
учредяване възмездно и безсрочно право на строеж, съгласно т. 1 и т. 2 от настоящото решение
и да сключи договор с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 130277958, със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159.
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Р Е Ш Е Н И Е № 49
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 –28/22.01.2019 год. от ОСЗ – Правец,
(Гласували- 12; “За”- 12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Петков Дуковски, следните
имоти в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област Софийска:
1. Поземлен имот №071092 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 1,500 дка
(един декар и петстотин кв. м.), местността „Селото” с начин на трайно ползване „овощна
градина”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф03673/15.01.2019 год., попадащ в
следните поземлени имоти:
- площ от 1,244 дка в поземлен имот №071082 по КВС, целият с площ от 1,244 дка,
актуван с Акт за частна общинска собственост №2520 – II/08.05.2018 год., вписан с вх. рег.
№1527 от 15.05.2018, под №137, том VI, парт. 57028 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
- площ от 0,256 дка в част от поземлен имот №071083 по КВС, целият с площ от 1,046
дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2521 – II/08.05.2018 год., вписан с вх. рег.
№1528 от 15.05.2018, под №138, том VI, парт. 57027 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на П. И. Ц., наследник на
Васил Петков Дуковски и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК.
Р Е Ш Е Н И Е № 50
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 –03/05.02.2019 год. от ОСЗ – Правец,
(Гласували- 12; “За”- 12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
Предоставя за възстановяване на наследниците на Христо Вълков Керемидски, следните
имоти в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област Софийска:
1. Поземлен имот №031046 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0,459 дка
(нула декара и четиристотин петдесет и девет кв. м.), местността „Ойкьовото” с начин на
трайно ползване „ливада”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф03660/05.12.2018
год., попадащ изцяло в поземлен имот №031015 по КВС, целият с площ от 0,458 дка, актуван с
Акт за частна общинска собственост №1136 – II/ 14.03.2014 год, вписан с вх. рег. №577 от
19.03.2014, под №144, том II – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на П. И. Ц.,
наследник на Христо Вълков Керемидски и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по
реда на АПК.
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Р Е Ш Е Н И Е № 51
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 – 4/12.02.2019 год. от ОСЗ – Правец,
(Гласували- 12; “За”- 12, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
Предоставя за възстановяване на наследниците на Михал Кунчов Куртов, следните имоти
в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец, област Софийска:
1. Поземлен имот №0021051 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 0.900 дка
(нула декара и деветстотин кв. м.), местността „Воденицата” с начин на трайно ползване
„ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02447/06.02.2019 год., попадащ
изцяло в поземлен имот №021033 по КВС, целият с площ от 0,900 дка, актуван с Акт за частна
общинска собственост №2709 – II/05.06.2018 год., вписан с вх. рег. №2106 от 14.06.2018 г., под
№20, том IX, парт. 57569 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на А. М. К.,
наследник на Михал Кунчов Куртов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на
АПК.
Р Е Ш Е Н И Е № 52
ОТНОСНО: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, приемане на Годишен план за паша за стопанската 2019-2020
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 ЗМСМА, чл. 37о, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 във връзка с чл.37и, от
ЗСПЗЗ,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Правец да предостави под наем земеделските земи от ОПФ с
начин на трайно ползване (НТП) - пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Размерът и местоположението
на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване са определени в списъци, приети с
Решение № 12/31.01.2019 г. на Общинския съвет на община Правец
2. Определя пазарна годишна наемна цена за стопанската 2019-2020 година за 1 (един) дка,
за имоти от първа до десета категория за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади, за
всички землища в община Правец, в съответствие с пазарна оценка изготвена от независим
лицензиран оценител, както следва:
Имоти с НТП – ливада
От I (първа) до X (десета) категория - 20.00 лв./дка (двадесет лева за един декар)
Имоти с НТП – пасище, мера, пасище с храсти
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От I (първа) до X (десета) - 18.00 лв./дка (осемнадесет лева за един декар)
3. Приема годишен план за паша на община Правец за стопанската 2019 – 2020 година,
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
4. Утвърждава Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен
фонд на община Правец за стопанската 2019 - 2020 година, Приложение № 2, неразделна част от
настоящото решение.
5. Определя срок на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ от 5
(пет) стопански години, считано от стопанската 2019 – 2020 година. Годишната наемна цена се
заплаща ежегодно в срок до 1 октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за
първата година се извършва до сключването на договора за наем.
6. В условията на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, да се
включи задължително условие за актуализация на цената на договора, съобразно приетата
наемна цена от Общински съвет на община Правец за съответната стопанска година.
7. След разпределението на площите и сключване на договорите по чл. 37и, ал. 12 от
ЗСПЗЗ, останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг с тайно
наддаване, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл.37и,
ал.13 от ЗСПЗЗ. Търговете се провеждат от Кмета на Община Правец. Договорите се сключват от
Кмета на Община Правец за срок от 1 (една) стопанска година – 2019-2020 година. Кандидатите
подават заявление за един или няколко имоти, обявени в съответния търг.
8. Останалите свободни, пасища, мери и ливади, след провеждане на търга с тайно
наддаване по т.7, да се отдадат под наем чрез търг с тайно наддаване, на собственици на пасищни
селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро
земеделско и екологично състояние, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, като търговете се проведат
по реда на Закона за общинската собственост. Търговете се провеждат от Кмета на Община
Правец Договорите се сключват от Кмета на Община Правец за срок от 1 (една) стопанска
година –2019-2020 година. Кандидатите подават заявление за един или няколко имоти, обявени в
съответния търг.
9. Определя начална тръжна годишна наемна цена за провеждане на търговете по т. 7 и т. 8
от настоящото решение в размер на годишната наемна цена определена в т. 2 от настоящото
Решение.
10. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите действия за правилно и
законосъобразно провеждане на процедурите за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от
ОПФ.
11. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите действия и приведе
годишната наемна цена за стопанската 2019-2020 година на всички действащи договори за
отдаване под наем на пасища, мери и ливади в съответствие с приетата годишна наемна цена в т.
2 от настоящото решение.
12. Упълномощава кмета на община Правец при необходимост да предприема действия по
изменение и прекратяване на договорите, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, когато
счете, че същото е необходимо, с цел запазване интересите на община Правец.

Р Е Ш Е Н И Е № 53
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ОТНОСНО: Предоставяне на Публични ВиК активи - „Битова канализация в махала
Живковска”, гр.Правец”, за стопанисване, поддържане и експлоатация на
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД- София.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §9, ал. 10 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите (ДВ, бр. 103 от 2013 год., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от 2015 год.) във връзка с
чл. 198б, т. 2, от Закона за водите и чл. 4.4 от Договор 16.03.2016 год. в сила от
01.04.2016 год. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги
между Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия и
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Правец да предаде за стопанисване, поддържане и
експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, новоизградени ВиК активи,
придобити в резултат на изпълнение на проект: „Битова канализация на махала Живковска“,
гр. Правец, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната
среда (ПУДООС), чрез Договор за Безвъзмездна финансова помощ №11880/06.10.2017 год.
2. Възлага на Кмета на община Правец да предостави необходимите документи,
свързани с предаваните активи.
Копие от Решението да се изпрати на „Асоциацията по ВиК в обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ЕООД-София, което да се счита за уведомление по реда на §9, ал. 10 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите (ДВ, бр. 103 от 2013 год., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от 2015 год.)
Р Е Ш Е Н И Е № 54
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в „Програма за опазване на
околната среда и управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната
към нея програма за управление на отпадъците 2015-2020 год., за 2018.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал.
3 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 от ЗООС и чл. 52, ал. 9 от ЗУО,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в „Програма за опазване на
околната среда и управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея
програма за управление на отпадъците 2015-2020 год., за 2018. (Приложение)
Р Е Ш Е Н И Е № 55
ОТНОСНО: Изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане
от повърхностен воден обект – публична общинска собственост.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
и чл. 52, ал. 1, т. 3 и чл. 78, ал. 1 и ал. 2 от Закона за водите,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се продължи срока на действие на Разрешително №1/30.04.2014
год., за водовземане от повърхностен воден обект яз. „Правец” , издадено на „ТЕРА ТУР
СЕРВИЗ” ЕООД, за срок от 5 /пет/ години.
2. Дава съгласие да се измени Разрешително №1/30.04.2014 год., за водовземане от
повърхностен воден обект яз. „Правец”„, както следва:
2.1. В частта „Цел на водовземане да се чете: Напояване на Голф игрище и пълнене на
изкуствено езеро при дупка № 8 - „Водоснабдяване за други цели“.
2.2. В частта „Воден обект и водно тяло“ да се чете: Язовир „Правец“, актуван с АПОС
№141-I/28.05.2012 год., съставен по образец на МРРБ: терен с площ 372810 кв. м.,
представляващ язовир „Правец“ по регулационния план на гр. Правец, одобрен с Решение
№25/2010 г. на Общински съвет община Правец.
2.3. В частта „Задължение за плащане на такси и индивидуални показатели за
определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:
в т. 2.
Вместо
чл. 10, т. 5 от таблицата „всички други цели” от „Тарифата за таксите за водовземане, за
ползване на воден обект и за замърсяване на воден обект”
Да се чете:
чл. 12, ал. 1, т. 11 от таблицата „Водоснабдяване за други цели“ от „Тарифата за
таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване на воден обект”
3. Възлага на Кмета на община Правец да издаде Решение за продължаване срока на
действие и изменение на разрешително №1/30.04.2014 год. за водовземане на повърхностен
воден обект издадено от Кмета на община Правец.
Р Е Ш Е Н И Е № 56
ОТНОСНО: Обявяване на съвременен биосферен парк по Програмата „Човекът и биосферата”
на ЮНЕСКО на територията на Община Правец съвместно с Община Ботевград,
Община Мездра и Община Роман.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за обявяване на съвременен биосферен парк по Програмата „Човекът и
биосферата” на ЮНЕСКО на територията на Община Правец.
2. Упълномощава кмета на Община Правец да подпише Декларация за участие на
Община Правец в биосферен парк и формата за номинация пред ЮНЕСКО.

Р Е Ш Е Н И Е № 57
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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 регулация /ПР/, като УПИ V- ресторант в кв. 13, с. Калугерово се раздели на
два нови УПИ: УПИ V-ресторант с площ от 613 кв.м., собственост на „Васкони-07-БГ” ЕООД,
съгласно нот. акт № 6, том ІІІ, дело № 366/ 10.07.2018г. и УПИ ХVІІ-озеленяване и площадка за игри
с площ от 331 кв.м. , общинска собственост, съгласно Акт № 906 – ІІ/ 25.02.2013г.
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.

Р Е Ш Е Н И Е № 58
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:
1.Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Правец, като
нереализираната улица между квартали 119 и 134 с о.т. 37 – о.т.65, / площ 3486 кв.м./ и
описаните шест броя УПИ се обединят в един нов УПИ ІV-За производствена дейност; УПИ ІВетеринарна лечебница в кв. 143 се отреди „За ресторант” и се предвиди терен за пешеходна и
велоалея от част от озеленяването в кв. 118 с площ от 678 кв.м., от Резервен терен в кв. 119 с
площ от 525 кв.м. и от част от УПИ ІІІ-За животновъдна ферма в кв. 119 с площ от 1987 кв.м.
/обща площ за пешеходна и велоалея – 3190 кв.м/
2.Одобрява задание и разрешава изработването на Проект за изменение на ПУП – ПР,
като се премахне предвидената, но нереализирана улица между квартали 119 и 134 с о.т. 37 –
о.т.65, / площ 3486 кв.м./ и описаните шест броя УПИ се обединят в един нов УПИ ІV-За
производствена дейност; УПИ І-Ветеринарна лечебницав кв. 143 се отреди „За ресторант” и се
предвиди терен за пешеходна и велоалея от част от озеленяването в кв. 118 с площ от 678 кв.м.,
от Резервен терен в кв. 119 с площ от 525 кв.м. и от част от УПИ ІІІ-За животновъдна ферма в
кв. 119 с площ от 1987 кв.м. /обща площ за пешеходна и велоалея – 3190 кв.м/
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на
произтичащите от горното решение процедури.

Р Е Ш Е Н И Е № 59
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ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец с проект: „Обновяване на площи за
широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на гробищен
парк – ограда и паркинг“ в гр.Правец за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от
ЗМСМА,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да
кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.
с проектно предложение: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез
ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“ при условията на
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХ, за прилагане на подмярка 7.2.
2. Общински съвет на Община Правец декларира , че Дейностите, включени в проект
„Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на
гробищен парк–ограда и паркинг“ съответстват на Хоризонтален Приоритет 1.:
Инфраструктура от Общинския план за развитие на Община Правец за периода 2014-2020
г. Специфична цел №4: Развитие на общетвена, културна и религиозна инфрастуктура
3.Общински съвет на Община Правец указва на Община Правец да спазва
законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за
предоставяне на финансова помощ, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 6 от Наредба № 12 от 25 юли
2016 г. на МЗХ, за прилагане на подмярка 7.2.
Р Е Ш Е Н И Е № 60
ОТНОСНО: Подаване на проектнo предложениe от Кмета на Община Правец на тема:
„Обичам природата и аз участвам”, в рамките на Националната кампания „За
чиста околна среда” към ПУДООС.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Кмета на Община Правец да кандидатства и подаде проектно
предложение в кампанията „За чиста околна среда – 2019 г.” към ПУДООС, както и за
сключване на договори за изпълнение на проекта, в случай на одобрено финансиране от
финансиращия орган.

Р Е Ш Е Н И Е № 61
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ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2019 година.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал.2,
чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта,
(Гласували- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Приема Общински план за младежта за 2019 година.
Приложение: Проект на Общински план за младежта за 2019 година.
Р Е Ш Е Н И Е № 62
ОТНОСНО: Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи ,
строителство и ремонт за 2019 г.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и ал.2, чл.27,
ал.4 и ал.5, чл.52(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 поименния списък за придобиване на дълготрайни
активи, строителство и ремонт за 2019 г Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:
/инж. Николай ЯХОВ/

Приложение №1

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША
НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ЗА СТОПАНСКАТА 2019 - 2020 година

І. ОСНОВАНИЕ
Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2019 – 2020 г., се изработва на
основание чл. 37о, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ), Същият се изготвя ежегодно и се внася за приемане от
Общинския съвет – Правец с мнозинство от общия брой на съветниците.
II. ОБХВАТ
Годишният план за паша посочва годишното разпределение и ползване на пасища,
мери и ливади от Общински поземлен фонд (ОПФ) в населените места на територията на
Община Правец, като определя размера и местоположението им за общо и за индивидуално
ползване на територията на община Правец, на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ.
III. ЦЕЛ
Целта на приемане на годишен плана за паша е да се подобри стопанисването,
контролът и редът за ползването на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост, от
земеделските стопани, както и да се повиши положителното въздействие върху околната
среда, спазвайки добрите селскостопански практики.
IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И
ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ПРАВЕЦ
Годишния план за паша е изготвен на база списъците на свободните пасища, мери и
ливади, за индивидуално ползване за всяко землище на община Правец за стопанската 20192020 година, приети с Решение № 12 от 31.01.2019 год. на Общински съвет на община Правец.
Имотите от ОПФ са земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предадени в собственост на община Правец.
Към момента, общо на територията на община Правец има свободни и обявени за отдаване
под наем, пасища, мери и ливади -общо в размер на 8603.153 дка.
V. СПИСЪК С ДАННИ ЗА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ.
На основание чл. 37о, ал. 5 от ЗСПЗЗ от официалния ветеринарен лекар за Община
Правец е изготвена справка с данни за отглежданите пасищни селскостопански животни –
едри преживни животни (ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и коне. Съгласно
представената справка на територията на общината се отглеждат общо 7476 бр. животни, от
които ЕПЖ – 1295 бр., ДПЖ – 4700 бр. и коне – 201 бр.
VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ
ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
Размерът и местоположението на мерите, пасищата и ливадите, както и правилата за
общо и за индивидуално ползване на територията на Община Правец, в зависимост от броя и
вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определят
от Общинския съвет на Община Правец с решение, прието с мнозинство от общия брой на
съветниците.

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ
НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ.
1. Общината e длъжна:
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на общинските мери, пасища
и ливади – за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски
производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и
екологично състояние.
1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите, пасищата и ливадите.
1.3. При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище да предостави в
съседно землище.
1.4. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и
подобряване на ползването на пасищата и мерите.
2. Ползвателите на мери, пасища и ливади са длъжни:
2.1. Да почистват постоянните пасища, мери и ливади от нежелана храстовидна
растителност и да провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове.
2.2. Да не променят предназначението на пасищата, мерите и ливадите, да не ги
разорават и да не ги използват за не земеделски нужди.
2.3. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и
други отпадъци.
2.4. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. Ползвателите
на земеделски земи носят отговорност за изгарянето на стърнища и други растителни
отпадъци на земеделската земя и са длъжни да участват при гасенето им.
2.5. Да опазват електропреносните и други съоръжения и инсталации, както и
водоемите в предоставените им имоти.
2.6. Да извършват балансирано торене с минерални торове и умерено торене с оборски
тор, с цел недопускане на замърсяване на повърхностни почвени води.
2.7. Да не се извършва паша нощем и без пастир.
2.8. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата.
2.9. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата, мерите и ливадите.
2.10. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища, мери
и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от оторизираните за това
органи.
2.11. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване.
2.12. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите.
2.13. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица.
2.14. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него в
пасището, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно
име и за тяхна сметка.
2.15. При агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната
растителност, отводняване и напояване, както и построяването на навеси се съгласуват с
общинска администрация, а мероприятията почистване от камъни и почистване от храсти с
кмета или кметския наместник на населеното място.
2.16. Да заплащат в срок годишния наем за пасищата, мерите и ливадите.

2.17. Да не допускат по никакъв начин навлизането на животните им в земеделски
земи на други лица, освен в собствените и наетите.
VIII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПЛАНА
1. Кмет на Община:
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и
управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината,
съгласно ЗСПЗЗ;
1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и
мероприятия в изпълнение изискванията на закона;
1.3. Изисква от кметовете на кметства и кметските наместници на населени места,
спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на
територията на съответното кметство (населено място).
2. Звено „Общинска собственост”:
2.1. Отговарят за актуализацията на плана;
2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по
изпълнението на Годишния план;
2.3. Съвместно с юриста - изготвят договорите за наем или аренда за ползване на
пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд;
2.4. Водят регистър на сключените договори за наем или аренда и следят техните
срокове.
3. Кметовете на кметства и кметските наместници на населените места:
3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в
добро земеделско и екологично състояние.
3.2. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за
определените за общо ползване общински пасища и мери.
3.3. Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите
мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна.
ІX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
При изпълнение на Годишния план за паша, Общинска администрация – Правец
взаимодейства с Общинска служба по земеделие – Правец, кметове и кметските наместници
по населените места и Ветеринарния лекар, отговарящ за община Правец.
X. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА
Финансовото осигуряване на Годишния план за паша се постига чрез:
1.
Наемите за ползване на пасища, мери и ливади - общинска собственост,
постъпват като приход в бюджета на община Правец и се използват по предназначение.
2.
Финансиране по проекти –наемателите на мерите, пасищата и ливадите могат
да кандидатстват по европейски програми и схеми за средства, с цел подобряване
екологичното им състояние.

Приложение №2

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЕРИ, ПАСИЩА И ЛИВАДИ ОТ
ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА
СТОПАНСКАТА 2019-2020 ГОДИНА
Правилата за ползване на мери, пасищата и ливади на територията на Община Правец
са изготвени, съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи чл.37о, ал.1 и ал.2 и съдържат:





Перспективен експлоатационен план за паша;
частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и за индивидуално
ползване, и тяхното разграничаване;
частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене;
Прокарите за селскостопанските животни до местата за паша и водопоите;



мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите, като
почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни
мероприятия, наторяване, временни ограждения;



ветеринарна профилактика;



частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за
засяване с подходящи тревни смески;



построяване на навеси;



въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси;



охрана;



режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на
топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на
животновъдството на територията на общината;



карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически блокове,
определени в Системата за идентификация на земеделските парцели.

Правилата имат отворен характер и се актуализират в зависимост от конкретните
условия и нормативната уредба.
І. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША
Перспективният експлоатационен план е разработен на основание и във връзка с
Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в страната за периода 2014-2020г. Цели
на перспективния експлоатационен план са:
1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Правец и опазване на биологичното
разнообразие, с цел предотвратяване на негативните промени, причинени от несъобразена
със възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за
други цели.
2. В дългосрочен план да се повиши капацитета за разработване и управление на агроекологични проекти. В тази връзка стопаните, кандидатстващи с проекти от Програма за
развитие на селските райони (ПРСР) да бъдат насърчавани да поддържат и възстановяват
тревостоя, като за целта използват тревни смески в състава на които има многогодишни
бобови растения, в частност медоносното растение еспарзета.
3. Постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата и
достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на

средствата, получени чрез финансовите стимули на Европейския съюз, предназначени за
развитието на земеделието.
4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските стопани, които ще
допринесат за по-нататъшното развитие и икономически растеж на районите с пасища.
5. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделски стопанства,
покрили европейските изисквания, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента
проекти по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските
стопанства и утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството.
ІІ. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ
1. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или
аренда по реда на чл. 24а, ал. 2, т. от ЗСПЗЗ, съответно - по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 ЗСПЗЗ,
на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и
вида на регистрираните животни, по цени, определени по пазарен механизъм. Пасища, мери
и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се предоставят под наем или аренда на
лица, които нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд
"Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал.
3, т. 2.
2. Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение пасищата,
мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално
ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет
страницата на общината в срок до 1 март.
3.Съгласно чл.37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Правец определя с решение,
прието с мнозинство от общия брой на съветниците: размера и местоположението на мерите,
пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване;
4.Съгласно чл.25, ал.1 от ЗСПЗЗ, при общо ползване Общинският съвет може да
определя такса за ползване на общинските мери, пасища и ливади, приходите от която се
използват за поддържането им.
5. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат
регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на
регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или
ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1
животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска
единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат
говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи,
се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до
40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица,
отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по
дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и
"Плащания за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично
животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от
категорията на имотите.
6. Лицата подават заявление по образец одобрен от министъра на земеделието и
храните до кмета на общината, на територията на която е регистриран животновъдният им
обект, в срок до 10 март. Заявленията се подават лично или по пощата и се регистрират в
общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по местонахождението на
имота.

6.1. Министерството на земеделието и храните предоставя служебно на съответната
община, справка от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните
обекти на територията на общината.
7. Съгласно чл.37и, ал. 6,7,8,9 т ЗСПЗЗ при разпределяне на пасищата за
индивидуално ползване Кметът на общината назначава комисия, която определя
необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите
за всяко землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите
неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които
притежават най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното
разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май.
8. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при
наличие на необходимите площи в горепосочения срок. При недостиг на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на 37и, ал. 6
от ЗСПЗЗ имоти, съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно
землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за
окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване
на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4.
Разпределението се извършва последователно в съседно землище на територията на същата
община, на друга съседна община в същата област или на съседна община в друга област в
съседното землище, община и област. Протоколът по 37и, ал. 6 или по ал. 7, се обявява в
кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по
отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд.
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. При
недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по
ал. 7 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10
юни, комисията по ал. 6 предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или
оправомощено от него лице протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 и копие от заявлението за
допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.
9. Кметът на общината сключва договори за наем за имотите от общинския или за
части от тях въз основа на протоколите на комисиите. Договорите се сключват по реда и при
условията на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ. Минималният срок на договорите е 5 стопански
години. Договорите съдържат данните по ал. 1, 4, 6 и 7 и се регистрират в общинската
служба по земеделие.
10. В договорите за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади по
реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ за определяне на дължимата сума за наем се вписва информация за
общата площ на имотите по договора, която попада в обхвата на актуалния към датата на
сключване на договора специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане". Данните се
изготвят от собственика на предоставяните имоти чрез извършване на пространствено
сечение между имотите по договора от картата на възстановената собственост или от
кадастралната карта и специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане", достъпен
чрез интернет страницата на Министерството на земеделието и храните - неразделна част от
договора.
11. След разпределението на площите останалите свободни пасища, мери и ливади от
държавния и общинския поземлен фонд се обявяват на търг, съгласно чл.37и, ал. 13 от
ЗСПЗЗ, на който могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни,
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, като чрез търга могат да се
наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са им разпределени по
определената норма. Търговете се провеждат от Кмета на общината за земите от общинския
поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година.

12. Останалите след провеждане на търга по т.11, свободни пасища, мери и ливади от
държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, съгласно чл.37и, ал.
14 от ЗСПЗЗ, на собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни и на лица,
които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по
ред, определен в правилника за прилагане на закона, а за имотите от общинския поземлен
фонд - по реда на Закона за общинската собственост. Договорите се сключват за една
стопанска година.
13. При сключване на договори по чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ за наем на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към
датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17
февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по
схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена за две
стопански години от сключването на договора.
14. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени
наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.
15. Договорите за наем по чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ:
- могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на
ползвателя;
- Общината прекратява договорите за наем за имоти по чл. 19, сключени по реда
на чл. 37и, ал. 12, и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението на
общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската година, в която е издадено
решението;
- не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние, определени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските
производители;
- в договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или
арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от
Националния статистически институт.
ІII.ПРОКАРИ
Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват
съществуващите полски пътища.
IV. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАСИЩАТА,
МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ, КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И ДРУГА НЕЖЕЛАНА
РАСТИТЕЛНОСТ,
ПРОТИВОЕРОЗИОННИ
МЕРОПРИЯТИЯ,
НАТОРЯВАНЕ,
ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ;
Национални стандарти
При ползване на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват Националните
стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, а именно:
Национален стандарт 1.
Забранява се използването на минерални и органични азотосъдържащи торове в
буферните ивици:
- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни
водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите
клетки;

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на
оборския тор;
- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон;
- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.
Национален стандарт 2.
При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава
съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.).
Национален стандарт 3.
Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в
подземните води (Приложение към НС 3.).
Национален стандарт 4.
В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми
площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30%
култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн.
Национален стандарт 5.
За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:
- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на
склона или по хоризонталите;
- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване
частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се
извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.
Национален стандарт 6.
Забранява се изгарянето на стърнищата.
Национален стандарт 7.
Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите:
- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския
парцел;
- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или
земеделския парцел;
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа
(Amorpha fruticosa);
- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на размножителния период и
периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).
II. Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на
земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или
ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по:
- директните плащания;
- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на
селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО)
№ 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020):
Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова
директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения.
III. Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не
отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за
опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и
други нормативни актове.
При противоречие между изискванията за добро земеделско и екологично състояние и
забраните, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000,
земеделския стопанин е длъжен да спазва изискванията за зоната от Натура 2000.
V. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА
Собствениците на пасищни селскостопански животни при осъществяване на
дейността си са длъжни да спазват изискванията на Закона за ветеринарномедицинската
дейност и подзаконовите нормативни актове.
На основание чл.133, т. 7 от ЗВД, се забранява използването на общинските пасища и
мери, както и на местата за водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не
са извършени мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и
ликвидиране на болестите по животните.
В съответствие с чл.132, т.2от ЗВД, в зависимост от епизоотичната обстановка, се
допуска райониране на пасищата и водопоите, а при необходимост може да се забрани
използването им. Постоянно действащата при Община Правец, епизоотична комисия
предприема действия и контролира изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване
или ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от
епизоотичната обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда,
химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или
налагане на забрана върху използването им при необходимост. В обявените огнища на
заразни болести се провеждат задължителни (текущи и заключителни) дезинфекции,
дезинсекции и дератизации (ДДД) предвидени в съответната наредба.
Съгласно чл. 108, ал. 1 от ЗВД средствата за покриване на разходите, свързани с
епизоотични рискове, ежегодно се осигуряват целево от републиканския бюджет. При
възникване на заболяване от списъка по чл. 118, ал.1 от ЗВД, ДДД мероприятията и
консумативите се заплащат от бюджета съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗВД. Профилактичните
ДДД мероприятия се договарят и заплащат от собствениците на обектите, съгласно чл. 120,
ал. 4 от ЗВД.
VІ. МЕРИ И ПАСИЩА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА, ЗА
ЗАСЯВАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ
Няма заявен интерес от страна на животновъдите.
VІІ. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ
Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на
Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на
предназначението им - ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г., в сила от 06.11.2012 г. и Закона за
опазване на земеделските земи.
VIII. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩНИ
КОМПЛЕКСИ;
Няма заявен интерес от страна на животновъдите.

IХ.ОХРАНА
Ползвателите на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд организират
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели
задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
Х. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ
КОНКРЕТНИТЕ ДАДЕНОСТИ НА ТОПОГРАФСКИ, ПОЧВЕНИ, КЛИМАТИЧНИ И
ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, И НА РАЗВИТИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА;
В определените екологично чувствителни постоянно затревени площи (ПЗП) в зоните
по Натура 2000 е въведена забрана за разораване на тези площи от земеделските стопани. На
площите от стопанството, попадащи в защитена зона от Националната екологична мрежа
"Натура 2000", да се спазват забраните и ограниченията за земеделска дейност, включени в
заповедта за Oбявяване и плана за управлението й. Когато защитената зона за опазване на
природните местообитания съвпада със защитена територия съгласно Закона за защитените
територии и в заповедта за обявяването й няма разписани конкретни забрани и ограничения,
земеделският стопанин спазва режима за опазване и ползване на защитената територия;
Слой „Постоянно затревени площи“ е нормативно определен в Закона за подпомагане
на земеделските производители и въвежда забрана за преобразуването и разораването от
земеделските стопани на постоянно затревените площи, включени в слоя. Изискванията за
кръстосано съответствие и условията за поддържане на земята в добро земеделско и
екологично състояние трябва да отчитат на първо място изискванията за опазване на
биоразнообразието и околната среда и едва след това изискването за добро земеделско
състояние. Всеки ползвател на общински пасища, мери и ливади е длъжен да:
-

Спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната
защитена зона по Натура 2000;
Спазва режимите, разписани в плана за управление на защитената зона по Натура
2000 след утвърждаването му по реда на Наредбата по чл.28, ал.2 от ЗБР;
Спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние,

При противоречие между изискванията за добро земеделско и екологично състояние и
забраните, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000,
земеделския стопанин е длъжен да спазва изискванията за зоната от Натура 2000.
XI. КАРТА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ПО ФИЗИЧЕСКИ
БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ.
Относно исканите данни за физическите блокове и карти за ползването на същите,
определени в СИЗП, може да бъдем запознати в ОСЗ – Правец, чрез специализиран софтуер
за работа с географски данни.
За неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи и действащото законодателство на
Република България.

ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ЗА 2019 г.

Приет с Решение №61 от 28.02.2019 г. на Общински съвет на Община Правец
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I. Общи положения
Общинският план за младежта на Община Правец е изработен в съотвествие с:
 Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г.
 Закона за младежта
Настоящият план определя основните цели и приоритети за развитие в областта на
младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с
приоритетите на европейската политика за младежта.
Общинският план за младежта е документ за разработване на конкретни мерки за работа с
младите хора, за тяхната реализация и успешно осъществяване.
Плана се реализира се в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво:
Общински съвет на Община Правец, Общинска администрация, териториални структури на
заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни
институции, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата,
спорта, екологията, туризма, МКБППМН, бизнес организации и др.
II. Визия
Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Правец и на
условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми от една страна и от друга - за
инвестиране в младежта и мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на
общината.
III. Основни принципи за реализиране на плана
 Съответствие на програмите и услугите за младежи с националните, европейските и
международни стратегически документи
 Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи
 Законосъобразност
 Децентрализация
 Равен достъп за всички младежи
 Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с
участието на всички заинтересовани страни
 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи
 Ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи
 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги
IV. Целеви групи
Общинският план за младежта на Община Правец е насочен към младите хора от 15 до 29
години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и етнически
убеждения.
(

Структура на младежите в Община Правец към 31.12.2018 г.:
Възраст

Общо

15-19

425

20-24

404

25-29

514

Общо:

1343

Данните са от база данни „Население‖ на Община Правец. Справката включва младежите по
постоянен адрес в общината.
V. Анализ на предизвикателствата пред младите хора в Община Правец
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Изследванията показват, че с нарастването на психологическата независимост на младия
човек, все още остава силна неговата социална и икономическа зависимост от семейната среда и
родителите. Зад тези изводи стоят обективни и субективни предпоставки, сред които най-силно
въздействие имат диспропорциите в трудовата заетост и дисбаланса на младежкия пазар на труда.
По тези причини често се налага родителите да поемат финансовата издръжка на своите деца дълго
след навършване на пълнолетието им. В резултат на това се компрометира доверието във
възможностите на местната и държавна администрация да реши въпросите за професионална
реализация на младите хора в общността.
1.Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора
Влошаването на социалните и икономическите показатели в България подтикнаха много
млади хора да напуснат малките населени места, търсейки възможности за обучение и кариерна
реализация в областните центрове и извън пределите на страната.
Община Правец също е засегната пряко от тази миграция, което води до увеличаване на
средната възраст в общината, до влошаване на икономическите показатели, поради липса на
млади, образовани и квалифицирани кадри. Това в крайна сметка се отразява на социалноикономическата обстановка и върху жизнения стандарт.
По данни на Бюро по труда – Правец в края на 2018 г. броят на регистрираните безработни
младежи на възраст от 18 до 29 годишна възраст е 86, което е с 20 души по-малко от края на 2017г.
Младите хора, възползвали се от програмите и схемите за заетост към Министерството на труда и
социалната политика реализирани чрез съдействието на Бюрото по труда през 2018 г., както и
такива на които бенефициент е Община Правец са:
Програма /мярка /схема за заетост
Програма„Работа‖
„Приеми ме 2015‖

НП "Предоставяне на социални услуги в домашна среда"
НП ЗОХТУ
„Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец‖
„Старт в кариерата‖
Регионална програма за заетост

Брой на наетите
1
1
5
1
2
1
2

С цел задържане на младите хора и преодоляване на безработицата Общинска администрация
съвместно с Бюро по труда– гр. Правец работи по различни програми и проекти предоставящи
възможности за курсове и обучения за квалификация и преквалификация, които да помогнат за
реализацията на младите жители на общината.
На официалния сайт на Община Правец е обособен раздел „свободни работни позиции‖ в
които се публикуват всички свободни работни места, както в бюджетната сфера така и по проекти.
2.Подобряване достъпа до информация и качествени услуги
Един от приоритетите в политиката на Община Правец днес е повишаване качеството и
достъпът до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. В община Правец
информационни услуги за младежите се предоставят от Общинска администрация, училищата,
неправителствените организации, библиотеките и младежките клубове към читалищата в
общината.
През 2018 г. Община Правец кандидатства и спечели проект по програмата WiFi4EU на ЕС.
Реализирането на Програмата е през 2019г, като в гр. Правец ще се създадат 11 точки за публичен
достъп до безжичен интернет на обществени места. Две от тях ще бъдат в сградата на Читалище „
Заря 1895― гр. Правец, където се помещават библиотеката и музея Девет от точките, които ще
осигуряват безжична интернет връзка на обществени места са на булевард „ 3 март―, в парк Т
Живков, и на скейтбордната площадка край езерото. По този начин в общността се създават места
за безплатен достъп до публична интернет мрежа, което е фактор за, съсредоточаване и общуване
на младите хора, повишаване тяхната цифровата грамотност, а и таке се допълват обществените
услуги, предоставяни тази целева група.
Община Правец има изградена много добра културна инфраструктура. На територията на
общината функционират 9 броя читалища, които имат обособени библиотеки - Народно читалище
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„Заря 1895‖, гр. Правец, Народно читалище „Васил Ценков 1936‖, с. Разлив, Народно читалище
„Отец Паисий 1897‖, с. Калугерово, Народно читалище „Възраждане 1927‖,
с. Джурово, Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928‖, с. Равнище, Народно читалище
„Развитие 1898‖, с. Видраре, Народно читалище „Напредък 1895‖, с. Осиковица, Народно
читалище „Васил Левски 1925‖, с. Своде и Народно читалище „Светлина 2012‖, с. Правешка
Лакавица. От тази 2019г. със допълнителното финансиране от Община Правец за разкриване на
щат за секретар, започва дейността си и новорегистрираното Народно читалище „ Христо Ботев
1928― в с. Осиковска Лакавица. Дейност развива и Исторически музей- гр. Правец, с филиали:
Експозиционна сграда гр. Правец със зали за временни изложби и експозиция – подаръци от цял
свят, връчвани на Тодор Живков в качеството му на държавен глава и архитектурна и етнографска
въстановка на късновъзрожденска балкански тип къща от ХІХ век, находяща се в гр. Правец, ул.
‖Васил Левски‖ №32; Старо класно училище, с. Видраре с експозиция; Ханът на Вутьо Попиванов
(Туняка), с. Видраре; Музейна сбирка за историята и развитието на образователното дело в Правец,
находяща се в гр. Правец, бул. „3-ти март‖ №30. През 2004 година в Община Правец е учредено
сдружение „Моцартови празници-Правец’04‖, културна организация, която ежегодно организира
провеждането на музикални фестивали на класическото изкуство, в програмата на които са
включени изяви с образователна цел и са насочени към младите хора. Всички културни
институции изпълняват ролята на памет за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп
до материали, свързани с историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на
разнообразна информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и
вземането на решения по ключови проблеми.
Културните институции на територията на града успешно си сътрудничат и с други
организации, за да оползотворят по най-добрия начин ресурсите, с които разполагат.
Продължават да функционират петте младежки клуба към читалищата - Народно читалище
„Васил Ценков 1936‖, с. Разлив, Народно читалище „Възраждане 1927‖, с. Джурово – 2 бр.,
Народно читалище „Развитие 1898‖, с. Видраре и Народно читалище „Напредък 1895‖, с.
Осиковица. Оборудвани са с компютри и е осигурен безплатен достъп до интернет. Предвижда се
през 2019 г. да продължи обновяването и допълването на материалната със ИКТ средства за
информационно обслужване на младите хора в читалищата. През 2018 г. клубовете са посещавани
от над 150 млади хора. Предвижда се организираните дейности в тях, насочени основно към
подрастващите и младите хора, отговарящи на техните интереси и потребности да продължат и
през 2019 г., както и подобряване на интернет достъпа и предоставяне на Wi-Fi в близост до тези
младежки центрове.
С цел улесняване получаването на информация свързана с превенцията на отпадане от
училище, СПИН, трафика на хора, употребата на наркотици и др. в сградата на общината работи
МКБППМН.
Полезна информация относно проекти за кандидатстване, програми за заетост, кампании и
др. се публикуват на официалния сайт на общината.
3.Насърчаване на здравословния начин на живот
Според личните предпочитания на младежите в община Правец желаещи да спортуват в
административният център гр.Правец има сформирани 5 спортни клуба за различните видове
спорт, като два от тях са към НПГ по КТС и ПГПЧЕ‖Алеко Константинов‖-гр.Правец. Спортният
комплекс в града разполага с модерна зала за баскетбол и волейбол, футболни терени, тенис
кортове, съоръжения и спортни площадки. По проект реализиран от Общинска АдминистрацияПравец в общината има единствената по рода си лекоатлетическа писта.
Общинска администрация е създала организация за ползване на физкултурния салон в
сградата на ОУ‖Васил Левски‖ и ПГПЧЕ‖Алеко Константинов‖-гр.Правец от младежи, желаещи
да се занимават с баскетбол и волейбол.
През 2018 в град Правец бяха извършени ремонтни дейности в двора на ОУ„Васил Левски―
и ПГПЧЕ „Алеко Константинов―. В първия етап на планираните дейности беше извършено
преасфалтиране на старата настилка. През 2019 година се предвижда изграждане на футболен
терен с изкуствена настилка. Планира се и изграждането на още две спортни игрища, съответно за
баскетбол и волейбол. По този начин ще бъде решен проблемът с качеството на спортната база на
двете училища, помещаващи се в сградата. Учениците ще имат възможността да използват
спортните игрища и в извън учебно време. Чрез тази инвестиция, Община Правец ще осигури
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възможност на младите хора да ползват спортни съоръжения, отговарящи на всички съвременни
изисквания.
Нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот
става чрез МКБППМН и медицинските специалисти в училищата в общината. През 2019 година
съвместно с РЗИ –София област е необходимо провеждане на Информационна кампания за борба
със зависимостите и Информационна кампания за „Превенция на болести предавани по полов
път‖. Чрез съвместни дейности и инициативи между Общинска администрация, държавните
институции училищата, МКБППМН и неправителствените организации се цели непрекъснато
насърчаване на физическа активност и спорт сред младите хора; участие на младите хора в
кампании по превенция от болести, предавани по полов път и предпазните мерки; участие в
кампании срещу тютюнопушенето на младежи; кампании относно начина на хранене,
предотвратяване на наднорменото тегло, двигателния режим и времето за почивка и т.н.
4.Социално включване на младите хора в неравностойно положение
Необходимите мерки за включване на младите хора в неравностойно социално
положение в обществения живот са :
- Подкрепа за разкриване на нови и многообразни социални услуги в общността, като се
акцентира върху прилагането на различни програми за придобиване на умения и квалификация на
хората с увреждания и хората в неравностойно положение и генериращи заетост в рамките на
общността;
- Насърчаване на инициативи за развитието на мрежа от алтернативни социални услуги за
деца и семейства в риск;
- Финансиране на програми, подобряващи качеството на грижа в специализираните
институции за деца и младежи, разкриване на услуги в общността, като се акцентира на
социалната, обучителната и трудовотерапевтичната работа с настанените в тях за подготвяне
извеждането и интегрирането им в общността;
- Създаване на устойчиви модели за сътрудничество и взаимодействие между всички
заинтересувани страни в процеса на социално включване на местно и регионално ниво;
5.Развитие на младежкото доброволничество
С цел повишаване мотивацията на младите хора да участват в доброволнически дейности и
инициативи е необходимо да се провеждат повече информационни кампании с които да се :
- Популяризират ценностите на доброволния труд в България.
- Да се въведат ефективни практики за обучение на млади доброволци и признаване на
постиженията им.
6.Гражданска активност на младите хора
С цел повишаване на гражданската
активност на младите хора, са предвидени следните
дейности:
 Повишаване имиджа на младежките организации в обществото и създаването на
устойчиви форми на сътрудничество между училищата и младежките организации на територията
на общината;
 Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на вземане на решения;
 Подкрепа на младежките инициативи.
7.Ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Усилията на МКБПМН за 2019 г. ще бъдат насочени в посока по-голяма ефективност на
превенцията на противообществените прояви, с акцент върху корекционно-възпитателния аспект
на дейността на комисията, както и пълноценно взаимодействие с институциите и организациите,
имащи пряко или косвено отношение към дейността на МКБПМН.
Предвижда се активно включване на младежите в кампаниите и мероприятията, свързани с
превенция на агресията и превенция на зависимостите.
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8.Развитие на междукултурния и международния диалог
Една от целите на Община Правец е развитие на таланта, творческите умения и културното
изразяване на младите хора, разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на
услуги за тяхното развитие. В училищата в град Правец под формата на извънкласни занимания
функционират Духов оркестър, Мажоретни състави, Народни танци и др.
Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец организира и поддържа осем детски школи с
образователна насоченост и четири състава с професионална насоченост, в които могат да се
включат деца и ученици.
 С образователна насоченост:
- Детска школа за народно пеене;
- Детска школа за народни танци – начинаещи /деца от 5 до 7 години/;
- Детска школа за народни танци – напреднали /ученици от 1 до 7 клас/;
- Детска школа по пиано;
- Детска школа по акордеон;
- Детска школа по народни инструменти – гъдулка;
- Детска школа по народни инструменти – кавал;
- Детска школа по народни инструменти – тамбура;
- Детска школа по балет.
 С професионална насоченост:
- Представителен танцов ансамбъл „Заря‖;
- Детски танцов състав „Заря‖;
- Детски народен оркестър „Заря‖;
- Детска група за народно пеене „Заря‖.
- Народен оркестър „Заря―
- Квартет „Правец―
-

 Клубна и кръжочна дейност:
o Клуб „Аеробика―
o Испански език


Народно читалище „Напредък 1895‖, с. Осиковица, съвместно с фондация „Назарянско
милосърдно служение‖ от три години работи по проекта „Животът заедно‖. В рамките на проекта
се разнообразява обучението с поредица занимания в читалищната библиотека.
Сред извънкласните дейности особено привлекателна за децата и юношите е създадената
преди четири години детско-юношеска театрална формация „Шарен свят‖, с ръководител Стефка
Матеева. Формацията подготвя по две постановки годишно, които представя в Осиковица и
региона, а вече и в други градове. Създаден е и Корпусът за смешно реагиране – забавната
музикална група, която е неизменна част от всички празници, чествания и събития в селото. Двете
формации участват в различни чествания, прегледи и фестивали. Към Народно читалище
„Напредък 1895‖ функционира и Женска певческа група „Осиковица свидна‖, в която могат да се
включат и развият своя талант желаещите девойки от селото. В читалищата – Народно читалище
„Заря 1895‖, гр. Правец, Народно читалище „Васил Ценков 1936‖, с. Разлив, Народно читалище
„Възраждане‖, с. Джурово и Народно читалище „Развитие 1898‖, с. Видраре успешно се реализира
проект „Глобални библиотеки – България‖. В библиотеките към читалищата са предоставени за
безплатно ползване компютърни конфигурации, които имат интернет осигурен достъп. Всеки,
който желае, може да ползва компютрите както за своето обучение, така и за своето личностно
развитие.
Възможностите за реализация на младежите в общината и техните творчески умения
съобразно интересите им, са стимулирани чрез
включване в общински, национални и
международни изяви и конкурси. Чрез различни проекти към Европейския съюз младежи от
гимназиите в общината участват в множество международни инициативи, обмени, срещи и други
прояви.
Двете средни училища на територията на община Правец - НПГ по КТС и ПГПЧЕ „Алеко
Константинов‖ участват по проекти на Еразъм + . Включването на професионалните паралелки от
ПГПЧЕ „Алеко Константинов‖ в международни проекти по КД2 на Еразъм + води до поощряване
желанието на младежите за международна реализация на Европейския пазар на труда.
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VI. Дейности, организация и координация за постигане на целите.
Приоритети /Дейности

Инициативи/кампании

Отговорни
институции

Времеви
период

Финансиране

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
1.1.Предоставяне на
възможности за ефективна
професионална ориентация към
конкурентният пазар на труда

1.2.Информационна лектория за
запознаване на младежките
структури и училищата
в
общината
за
начините
и
условията за кандидатстване по
Европейски програми.

1.Участие в кампанията „Мениджър за един
ден‖
2.Организиране на срещи с фирми –
работодатели от региона с цел кариерно
ориентиране на учениците от XI класове.
3. Организиране на посещения на фирми от
региона.
4. Провеждане на мероприятия във връзка с
„Седмица на професионалното умения в
България―
1. Работа по проект „Насърчаване на Европа
посредством търговия и култура‖ на Еразъм
+ , дейност КД2, с партньори от Франция,
Германия, Естония, Харватска
2. Реализиране на проектни дейности:
2.1. Участие в проект „Занимания по
интереси‖ към МОН
2.2. „Scientix‖ на европейскa училищна
мрежа;
2.3. Проект „Compas‖
2.4. Участие в НП „IT кариера‖
4.Включване на професионалните паралеки
от ПГПЧЕ „Алеко Константинов‖ в
международни проекти по КД2 на Еразъм + с
цел поощряване желанието на младежите за
международна реализация на Европейския
пазар на труда
5. Участие в национално състезание по
творческо писане на английски език

Община Правец
НПГ по КТС
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

м.март

НПГ по КТС

м. ноември

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

Текущата
учебна
2018/2019 г.

Еразъм +

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖
НПГ по КТС
НПГ по КТС
НПГ по КТС

2019 г.

МОН

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

Текущата
учебна
2018/2019 г.

не е необходимо

МОН
Еразъм +/т.3.2./

Еразъм +
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

COR+ България
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Приоритети /Дейности

Инициативи/кампании

Отговорни
институции
1.3.Насърчаване на подраства- Организиране на „Ден на отворените врати‖ в ПГПЧЕ„Алеко
щите за кандидатстване в двете средни училища.
Константинов‖
професионалните паралелки в
НПГ по КТС
училищата на територията на
общината.
1.4.Информационни кампании 1. Насърчаване на бизнеса за наемане на ДБТ-Правец
за стимулиране на местния младежи в риск и /или със специални Общинска
бизнес за наемане на безработни потребности.
администрация,
младежи чрез кандидатстване по
ПГПЧЕ„Алеко
европейки програми.
Константинов‖
съвместно с местен
бизнес

Времеви
период
м. април

Не е необходимо

Целогодиш
но

Европейки
програми

Две години

Еразъм +

2.Организиране и провеждане на срещи с НПГ по КТС
водещи фирми в сферата на IT сектора.
Организиране и провеждане на дискусии с
учени от БАН в областта на роботиката.

През
учебната
година 2018/2019г.

3.Международни състезания по английски ПГПЧЕ„Алеко
език на Pearson u Cambridge асоциирани Константинов‖
училища в България

През
учебната
година 2018/2019г.

Финансиране

Не е необходимо

2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги
2.1.Актуална
и
достъпна Своевременно обявяване на Интернет
информация,
насочена
към страницата на общината за младежки
широк кръг хора и потребности проекти, програми стипендии и др.
възможности
2.2.Информационна кампания за Организиране и провеждане на Ден на
популяризиране на местното
отворените врати по повод 12 октомври –
самоуправление и местната Ден на българската община.
администрация

Общинска
администрация

През
годината

не е необходимо

Общинска
администрация

м.октомври

не е необходимо
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Приоритети /Дейности

Инициативи/кампании

Отговорни
институции
Общинска
администрация

Времеви
период
2019 г.

1.Почистване и облагородяване на зелени
площи, засаждане на дървесни и храстовидни
видове.

Училища, Младежко
сдружение за община
Правец, туристическо
дружество

м.април

2.Облагородяване на площите около
общежитията по инициатива на учениците

НПГ по КТС
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

м.априлм.май

не е необходимо

Според
плановете
на класните
ръководите
ли

бюджет на
общината
бюджети на
училищата

през
годината

бюджет на
общината
бюджети на
училищата

Поетапното реализиране на проект „WiFi4EU —
2.3.Осигуряване предоставяне
насърчаване на интернет свързаността в местните
на безплатен Wi-Fi достъп на
общности―
обществени места на открито
или на закрито в Правец
3.Насърчаване на здравословния начин на живот

3.1 Инициативи за стимулиране
здравословния и устойчив начин
на живот сред младите хора.

3.Организиране и провеждане на флашмоб на
двора на училището по случай 3 март с
народни хора на открито
3.2. Информация по въпросите
на сексуалното и репродуктивно
здраве, превенция на болести
предавани по полов път

1.Беседи от медицински специалисти в
училищата в часа на класа.
2.Осигуряване на външни лектори за
запознаване на учениците с определени
теми по тези въпроси.

3.3. Стимулиране на детския и
младежки спорт и туризъм.

1.Участие в ученически игри, състезания,
кросове и шампионати и др.
2.Организиране на походи по екопътеките на
територията на общината и исторически
места.

Финансиране
По проект

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖
Медицински
специалисти в
училищата
РЗИ
Външни лектори
Директори, треньори,
учители по физическо
възпитание, спортни
клубове,
Туристическо
дружество
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Приоритети /Дейности

3.4. Информационна кампания
за необходимостта от
разнообразно и пълноценно
хранене
3.5. Отбелязване на 1 ДекемвриСветовен ден за борба срещу
СПИН

Инициативи/кампании

Отговорни
институции

3. Участие в организираните общински,
регионални и зонални игри по баскетбол,
тенис на маса, стрелба с лък, бадминтон,
силов трибой, в спортни мероприятия,
организирани от общината.
4.Организиране и провеждане на Младежка
футболна лига и турнири по стрийтбол
5.Организиране на мероприятия като походи,
кулинарство, изработване на традиционни
български изделия с цел насърчаване на
предприемачески умения, включващи три
поколения.
6. Организиране и участие в следните
състезания, конкурси:
6. 1. Участие в състезания по професия
"Системен програмист" от националния
календар на МОН - "Мога и зная как"
6.2. Участие в „Младежко творческо
изложение― – гр. Г. Оряховица
6.3. Национално състезание по компютърни
мрежи ;
6.4. Ученическо състезание „ЗАБАВНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ‖

Директори, учители
по физическо
възпитание, спортни
клубове, Общинска
администрация
МКБППМН

Кампания ‖Да сме здрави‖

Медицински
специалисти в
училищата

Времеви
период

Финансиране

през
учебната
годината

бюджет на
общината
бюджети на
училищата
бюджет на
МКБППМН

м.април,
м.октомври

не е необходимо

м.декември

бюджет на
общината
бюджети на
училищата

Исторически музей
Община Правец
съвместно с
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

НПГ по КТС

Провеждане на антиспин кампания съвместно Училища
с РЗИ
МКБППМН
съвместно с РЗИ
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Приоритети /Дейности

Отговорни
институции

Инициативи/кампании

Времеви
период

Финансиране

4.Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение
4.1. По-тясно сътрудничество
между основните и средните
училища с цел по-пълноценното
обхващането на децата от
малцинствата в образователните
институции.
4.2. Улесняване участието в
обществения живот на младежи
в неравностойно положение
4.3. Стимулиране и подпомагане
участието на млади хора в т.ч. и
млади хора в неравностойно
положение в художествената
самодейност.

1.Съвместни мероприятия на клубовете от Училища
средните училища и децата и децата и Общинска
младежите от ЦНСТ ДМУ-гр. Правец
администрация
Община Правец
съвместно с

През
годината

Участие в дейности на
неравностойно положение

през
годината

не е необходимо

през
годината

не е необходимо

младежи

в Община Правец
Училища

Участия
в
общински,
регионални, ЦНСТ ДМУ - Правец,
национални, конкурси, фестивали и други ЗЖ- с.Видраре
мероприятия.
Общинска
администрация,
Училища,
Читалища

5.Младежко доброволничество
5.1. Доброволнически
Организиране на обучение за млади
възможности за младите хора
доброволци, свързани с извършвани от
младежи доброволнически дейности
5.2.Популяризиране на
1.Организиране на благотворителни изяви с
благотворителността
цел набиране на средства за нуждаещи се

не е необходимо

През
годината

МСОП „Деца помагат м.юни-юли
на деца‖
Училища
МСОП
Сдружения с
нестопанска цел

През
годината

2. Организиране на благотворителни кампании за подпомагане на деца с тежки
заболявания.

НПГ по КТС,
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

През
учебната
година

3. Организиране на благотворителни кампании за подпомагане на ученици от НПГ по
КТС.

Училищен
ученически съвет

април
декември

спонсорства

не е необходимо
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Приоритети /Дейности

Инициативи/кампании

Отговорни
институции

Времеви
период

Финансиране

6. Повишаване на гражданската активност
6.1. Привличане на младите хора Популяризиране ролята на младежите
при реализиране на младежката организации за реализирането на младежката
политика в общината
политика в общината
6.2. Подкрепа на младежки
инициативи

Според направените предложения
Подпогане и поощряване на изявени ученици
и младежи за участие в национални и
международни състезания и конкурси по
дебати и речеви умения „БЕСТ‖, шахмат,
ИКТ и спортни изяви.
Участие в състезание по Английски език –
организирано от изд. „Пиърсън Едюкейшън
Лимитид―
Участие в състезание по речеви и
комуникативни умения на Английски език
към фондация BEST

МСОП ,
„Деца помагат на
деца‖,
Общинска
администрация ,
Общинска
администрация ,
училища,
читалища

НПГ по КТС
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

м.октомври

не е необходимо

през
годината

общински бюджет

през
учебната
годината

Бюджети на
училища

през
годината

не е необходимо

през
годината

общински бюджет

през
годината

не е необходимо

7.Младите хора в селата на община Правец
7.1. Привличане на младежи в
дейността на читалищата в
общината
7.2. Привличане на младежи в
дейността
на
младежките
клубове в общината

Включване на младежи в читалищната
дейност
Включване на младежи в планирането и
реализирането на дейността на клубовете.
Номинация за най-активен младежки клуб

Читалища,
Общинска
администрация
ОбА
Организатори на
младежки клубове

8.Междукултурно младежко общуване
8.1. Интеркултурно образование Запознаване с традициите и фолклора на Училища
и възпитание
различните етнически общности
Читалища
Исторически музей
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Приоритети /Дейности
8.2. Честване на 8 АприлМеждународния ден на ромите

Инициативи/кампании
По предложение на младежите

Отговорни
институции
Училища, Читалища,
Организатори на
младежки клубове
Местни организации

Времеви
период

Финансиране

м.април

бюджети на
читалища,
общински бюджет,
спонсори

бюджет на община,
бюджет на
МКБППМН
бюджет на община,
бюджет
наМКБППМН
бюджети на
училищата

9.Ролята на младите хора за намаляване на противообществени прояви и агресията
9.1. Превенция на наркоманиите

Спортни турнири под наслов „Чрез спорт – МКБППМН,
срещу тютюнопушене и дрога‖
Училища

м.юни

9.2. Организиране и провеждане
на кампания за борба против
зависимостите под надслов
‖Свободата да бъдеш
независим‖

1.Информационно-образователна кампания.
Изработване на информационни материали,
посветени на кампаниите /презентации, видео
филми, табла, постери и др./
2.Организиране на общински конкурси и
изложби посветени на кампаниите.
3.Изработване на информационни материали,
посветени на кампаниите /презентации, видео
филми, табла, постери и др./
1.Спортни турнири под наслов „Силни без
насилие‖
2. Турнир по стрийтбол
3. Младежка футболна лига 2019
„Младежи пътни полицаи‖- съвместна акция
с РУП-Правец

МКБППМН,
Училища

м.април

НПГ по КТС
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

През
учебната
година

МКБППМН
Училища

м.април

9.3. Превенция на
правонарушенията извършени
от млади хора
9.4. Превенция на пътно
транспортни произшествия

МКБППМН
училища
РУП-Правец

Организиране на мероприятия за отбелязване училища
на Световния ден за възпоменание на
загиналите от ПТП /беседи, информационни
табла, презентации и др./

м.юни
м.октомври
м.октомври

бюджет на община,
бюджет на
МКБППМН
бюджет
МКБППМН

м. ноември
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VІІ. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на Общинския план за младежта
Общинският план за младежта за 2019 година е разработен въз основа на планираните инициативи от Общинска администрация,
образователните и културните институции на територията на община Правец и неправителствените организации. В периода на реализация
на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на общинска
администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи, който ще се представя в Областна
администрация София област.
Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и
дейности.
VІІІ. Осигуряване на информация и публичност на плана
За осигуряване на публичност настоящият документ ще бъде публикуван на сайта на Община Правец .
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ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Приложение №1

ПОИМЕНЕН СПИСЪК
за придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонти- 2019 г.
Целева субсидия за
капиталови разходи за
2019г.
Наименование

№

2

1
І

§ 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ
Функция 01: Общи държавни служби

Собствени приходи

Други и
преходен
остатък

Всичко

изграждане и
основен
ремонт на
общински
пътища

за други
обекти

Собствени
приходи

в т.ч.
§40-00

3

4

5

6

7

8

287 500

729 600

209 930

209 930

4 443 629

5 670 659

0

217 500

12 500

12 500

0

230 000

Ремонт административна сграда НЧиталище " Възраждане 1927" и прилежащо пространство с. Джурово //УПИ XII - Читалище,
съвет, поща, магазин и градина , кв. 22, с. Джурово/

38 000

38 000

Ремонт административна сграда Кметство и прилежащо пространство с. Джурово //УПИ XII - Читалище, съвет, поща, магазин и
градина , кв. 22, с. Джурово/

12 000

12 000

Ремонт административна сграда и НЧиталище " Развитие 1898" с. Видраре / УПИ I - Читалище и кметство, кв. 13/

30 000

30 000

10 000

10 000

70 000

70 000

10 000

10 000

17 500

17 500

30 000

30 000

1
2
3

Ремонт административна сграда и прилежащо пространство с. Калугерово /УПИ III - Кметство, кв. 13/
4
Ремонт вертикална планировка в УПИ IX- кв. 21 за културен дом с.Осиковица
5
6
7
8
9

Ремонт административна сграда с.Осиковска Лакавица /УПИXIV-Кметство, поща, здравна служба, читалищен клуб, магазини,
ресторант, сладкарница, кв. 16./
Ремонт административна сграда и прилежащо пространство, с.Правешка Лакавица /УПИ IV-89 - КОС, кв. 20/
Ремонт административна сграда НЧиталище " Димитър Грънчаров1928" с. Равнище, УПИ I- магазин, читалище, музей,и социални
дейности, кв. 26
Ремонт административна сграда и прилежащо пространство с.Равнище /УПИ V - За комплексно обществено - административно
обслужване, кв. 10/
Функция 02: Отбрана и сигурност

0

0

12 500

12 500

0

0

12 500
333 060

333 060

Ремонтно възстановителни работи на сондажни кладенци и чешма за питейна вода, в землището на гр.Правец / Трапезна вода/

2 633

2 633

2

Ремонтно възстановителни работи на помпена станция питейна вода, с.Своде

5 678

5 678

3

Ремонтво възстановителни работи по въжен мост над река Малък Искър, свързващ с.Своде с махала Бурньовица

94 098

94 098

4

Ремонтно възстановителни работи по мостово съоръжение над река Витомерица, гр.Правец / мах Никовци/

134 516

134 516

5

Ремонтно възстановителни работи по въжен мост над река Малък Искър, свързващ с.Видраре с махала "Пешна лъка"

96 135

96 135

1

Функция 03: Образование
1

0

Ремонт сграда и и прилежащо пространство ДГ "Слънце" с. Осиковица

Page 1 of 3

500 000

122 430

122 430

10 000

10 000

2 539 062

3 161 492
10 000

1

2

3

4

5

6

7

Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди", находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ за детска градина , кв.167
по план на регулация на гр.Правец /одобрен проект ДФЗ "Земеделие" /
2
3
4

8

2 214 857

Ремонтни дейности на Общежитие към ПГПЧЕ " Ал. Константинов" гр. Правец

500 000

324 205

2 214 857
824 205

Благоустрояване на дворно пространство УПИ - I,кв.101 - училище гр.Правец

90 000

90 000

90 000

Училище (УПИ I-Училище, кв. 101 гр. Правец) - вертикална планировка на дворно пространство, обновяване и оборудване на
спортни площадки

22 430

22 430

22 430

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

222 500

12 100

75 000

75 000

1 571 507

1 881 107

1

Реконструкция на вътрешна улична мрежа гр.Правец - подобект ул."Възраждане" от о.т.565 до о.т.683

33 000

2

Реконструкция на вътрешна улична мрежа гр.Правец - подобект асфалтиране паркинг в УПИ XX, кв.17- блок сборен

18 000

3

Реконструкция на вътрешна улична мрежа гр.Правец - подобект ул."Перуша" от о.т.423а до о.т.423б

12 500

4

Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - гр. Правец

5

Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия с.Осиковица

6

Реконструкция на вътрешна улична мрежа с. Джурово - подобект ул."Иван Мицев" -асфалтиране

10 000

10 000

7

Реконструкция на вътрешна улична мрежа с. Джурово - подобект ул."Георги Димитров" -асфалтиране тротоари

10 000

10 000

8

Ремонт на улична мрежа и площад в границите на урбанизираната територия с. Калугерово

19 000

19 000

9

Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Видраре, от ОТ 109 до ОТ110

15 000

15 000

10 Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Своде, от ОТ 23-ОТ 25-ОТ 27-ОТ 21 до ОТ 19
Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Своде, от ОТ 6 до ОТ 12
11

17 000

17 000

3 000

3 000

12 Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Равнище

5 000

5 000

13 Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа с.Ралив - улица ОТ 53 до 73 метра след ОТ 46

75 000

75 000

14 Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Разлив

5 000

5 000

33 000
18 000

Частично асфалтиране и ремонт на мост на път SFO2474- /SFO 1471, Калугерово- Видраре -Манаселска река/ в землището на с
Манселска река/
Частично асфалтиране SFO 1471/ III - 308/ - Калугерово- Видраре - Джурово - / I-3/, в землището на с. Калугерово/

2
3
4
5
6
7
8

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3525 / SFO2474, Манаселска река - мах. Върбаците / мах. Пецовци - мах. Ташевци - мах.Цоковци
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3532/ SFO3534, Осиковска лъкавица - мах. Рачовци / мах. Виденци, Осиковска Лакавица
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на пътSFO3537/ / I - 3, Осиковица - Осиковска Лъкавица / - мах.
Стайковци - мах. Суарете
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3528 / I - 3, Осиковска Лъкавица - п.к. III - 308 / - мах.
Равнище - мах. Вутешковци, мах.Равнище
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3494 / III - 308/ Своде - мах. Преход - мах. Бакова
могила, с.Своде - мах."Преход"
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3563 / SFO2475, Калугерово - Чекотин / - мах. Чуката мах. Лъга" - с. Своде, мах. "Чуката"
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5 350

36 000

36 000

12 100

12 100

17 Изготвяне на инвестиционни проекти и упражняване на авторски надзор
18 Упражняване на строителен надзор върху СМР и доклади за оценка съответствия на проекти
Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец и технологично
19 оборудване на фонтан в центъра на гр.Правец”.

1

17 657

5 350
0

15 Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела в Община Правец
16 Ремонт сграда Помпена станция - УПИ VIII , кв.118

Функция 08: Икономически дейности и услуги

5 157

75 000

75 000

75 000
25 000

25 000

1 500 000
65 000

0

0

0

0

1 500 000
65 000

15 000

15 000

5 000

5 000

10 000

10 000

5 000

5 000

10 000

10 000

5 000

5 000

3 000

3 000

2 000

2 000

1

2

3

9

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3517/ - / SFО1471, Видраре - Джурово / - мах. Космата
- мах. Марковци / SFO3500 -с. Видраре,мах.Космата

10 000

ІІ

§ 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА Д М А

2
3

Закупуване на офис техника за общинска администрация Правец

5

6

7

8
10 000

0

Функция 01: Общи държавни служби
Доставка и монтаж на оборудване за техническо обезпечаване на срещи и събития в конферентна зала в ОбА Правец
Климатизация ОбА Правец

1

4

0
0

95 000
0

0

60 000
30 000
20 000

1 556 316
0

0

10 000

1 651 316
60 000
30 000
20 000
10 000
0
0

4

Функция 04: Социално осигуряване,подпомагане и грижи

0

0

0

0

0

0

1

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда

0

0

35 000

0

1 556 316

1 591 316

1

Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения

35 000

35 000

2

Изграждане видеонаблюдение в населените места на община Правец

16 000

16 000

3

4

Изграждане на видеонаблюдение на територията на с.Джурово, община Правец

20 000

Реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Правец с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и
реконструкция на канализационната мрежа, с рекострукция на съспътстващата водопроводна мрежа.

1 536 316
ОБЩО
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287 500

729 600

304 930

209 930

5 999 945

20 000
1 536 316
7 321 975

