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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 6  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 5 април 2019 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 71 

 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание 

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

от ЗМСМА, 

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

 

Р Е Ш И: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

 

2. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец. 

          ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова  

           Председател на комисията по 

          Наредба №20 

3. Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и 

ремонт във връзка с трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви 

трансфер за финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

улична мрежа. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

4. Откриване на бюджетно звено „Пречиствателна станция за отпадни води - гр. Правец” при 

Община Правец и актуализиране бюджета на Община Правец за 2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

имоти – общинска собственост през 2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

6. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. 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 

8. Предложение относно  процедиране и одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване за обект „ПОДМЯНА НА 

ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „ОС БЕГЛЕЖ – КВ 

ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО”, при пресичане на Газопровод към км. 

57+500-км 57+600 с общински път SFO3487 при км. 57+561.80”.   

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Приемане на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и продажба на общински жилища. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Предоставяне на временен безлихвен заем  от бюджетни средства на Община Правец за 

финансиране дейностите по проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец”, 

финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0027-С01 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020г.“ 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги в 

Община Правец за 2018 година и  Годишен план за развитие на социалните услуги за 2020 

година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Приемане на  Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за 

развитие на Община Правец 2014-2020 г. за 2018 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Отчет за дейността на читалищата за 2018 година и приемане на Програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Правец за 2019 година. 

   ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Приемане на Програма за намаляване риска от бедствия на Община Правец за периода 

2019-2030 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Кандидатстване на Община Правец пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на 

труда и социалната политика с проектно предложение „С грижа за старите хора”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Отчет за дейността на РУ „Полиция”- Правец за 2018
-та

 година. 

 ВНОСИТЕЛ:  Стефан Ковачев  

  Началник на РУП-Правец 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 72 

 

ОТНОСНО: Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално 

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 
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Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с чл.6 от Наредба № 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на 

Община Правец на ОбС-Правец, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

 

1.Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2019 година за   

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от 

бюджета на Община Правец, както следва: 

 

- на И. Д. П. от с. Видраре   - в размер на 500 лв. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 73 

 

ОТНОСНО: Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство и ремонт във връзка с трансформиране на целевата субсидия за 

капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите за неотложни 

текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и чл.52(1), във 

връзка чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси 

и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., и Наредбата за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

1. Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство и ремонт за 2019 г. /Приложение№1/ 

2. Дава съгласие да бъде трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в 

размер на 287 500 лв. в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и улична мрежа. /Приложение №11 на Министерство на финансите/ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 74 

 

ОТНОСНО: Откриване на бюджетно звено „Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. 

Правец„ при Община Правец и актуализиране на бюджета на община Правец за 

2019 г.. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и т.6 и чл. 

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

чл.122, ал.2 и ал.3, чл.124 и чл.172 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС №344/21.12.2018 и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

  

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

1. ОТКРИВА бюджетно звено „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. 

Правец“ при Община Правец към местна дейност 626 „Пречистване на отпадните води от 

населените места“. 

2. Определя численост на персонал от 8 щатни бройки и месечен фонд работна заплата 

заедно с осигурителните плащания на бюджетно звено „Пречиствателна станция за отпадъчни 

води - Правец“ към местна дейност 626 „Пречистване на отпадните води от населените места“ 

в размер на 50 264 лв. до 31.12.2019 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Правец да утвърди длъжностно щатно разписание с 

конкретни длъжности, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, за 

дейност „Пречистване на отпадните води от населените места“ при Община Правец, в рамките 

на утвърдената от Общински съвет обща численост на персонала и средства за работни 

заплати. През годината Кметът може да извършва промени по длъжностното щатно разписание 

на дейността, само в рамките на определената численост и средства за работна заплата. 

4. Определя Разходи за дейността на „Пречиствателна станция за отпадъчни води - 

Правец“ при Община Правец към местна дейност 626 „Пречистване на отпадните води от 

населените места“ по пар.§10-00 „Издръжка“ до 31.12.2019 г. в размер на 10 000 лв. 

5. Намалява разходите в местна дейност „Други дейности по жилищното строителство, 

БКС и опазване на околната среда“ по бюджета на Община Правец по пар.10-00 „Издръжка“ с 

60 264 лв. 

Задължава Кмета да извърши приетите изменения в общинския бюджет за 2019 г. в 

съответната функция, дейности, приходни и разходни параграфи, съгласно Единната бюджетна 

класификация за 2019 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 75 

 

 

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- 12; “За”- 12, “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 (1) – Помещения и части от сгради  
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№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

107. АЧОС №1089-II/ 

07.02.2014 г. 

Терен с площ от 20 кв. м. (двадесет квадратни метра)– частна 

общинска собственост, представляваща част от Урегулиран поземлен 

имот ХII – За търговска дейност, целият с урегулирана площ от 42 

кв.м., находящ се в кв. 23 по ПУП – ПР на с. Джурово, община 

Правец, област Софийска, за поставяне на търговски обект за 

търговска дейност. 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРОДАЖБА се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

46. АЧОС 

№3354-II/ 

18.03.2019 г 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.138 (пет осем нула три нула точка 

едно нула девет точка едно три осем), целият с площ от 242 (двеста 

четиридесет и два) кв.м., трайно предназначение: „Урбанизирана 

територия“, находящ се в строителния полигон на махала „Дивчов 

рът“, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

47. АЧОС 

№1203-II/ 

11.04.2014 г 

Апартамент №11, в блок 403, вход А, етаж IV, със застроена площ от 

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

заедно с припадащите се избено помещение №11 със светла площ 

10.41 кв., м. и таванско помещение №11 с площ  8.64 кв.м. и 4.07 % от 

общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж 

върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – КЖС и 

озеленяване, находящ се в кв. 127, по действащия ПУП – ПР на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска 
 

В раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И 

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ 

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 
  

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

21. АЧОС  

№3355-II/ 

18.03.2019 г. 

70/739 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX – 1519 

целият с урегулирана площ от 739 кв.м. с неуредени регулационни 

сметки за 70 кв.м. придаваеми от улица, находящ се в кв. 95 по плана 

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

В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 

ВЕЩНИ ПРАВА се добавя: 

№ 

По ред 

 

Описание на имота 

3. Учредяване право на ползване върху общински нежилищен имот, представляващ 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, цялата със застроена площ от 430 кв.м и РЗП = 744 кв. м.,  построена в 

УПИ XIV – Кметство, поща, здравна служба, читалищен клуб, магазини, расторант, 

сладкарница, в кв. 16, по действащия план за регулация на с. Осиковска Лакавица, 

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

№244-I/ 17.02.2015 г., за читалищни нужди.  
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4. Учредяване право на ползване върху УПИ XIX – За музей и озеленяване с площ от 

2159 кв. м., заедно с построената в него двуетажна масивна сграда – Експозиционна 

сграда към Музеен комплекс със застроена площ (ЗП) от 206,52 кв.м и РЗП от 413,03 

кв.м., находяща се в кв.4, по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1985-II/ 

22.12.2016 г., за нуждите на Исторически музей – гр. Правец. 

 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 76 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

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

(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

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

Р Е Ш И: 

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

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Административно помещение, 

ОФИС № 4 (четири), с площ от 12.00 кв. м. (дванадесет квадратни метра), находящо се на III 

(трети) етаж в Административно-стопанската сграда, пл. „Тодор Живков” № 2, гр. Правец, 

община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0123 – II/15.05.2000 г., 

вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 

198/19.02.2004 г., под № 113, том I, н.д. №138/04 г. парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет 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 – 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 депозит, в размер на 10% от началната 

тръжна годишна наемна цена. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 77 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

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

(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

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

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

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Административно помещение, 

ОФИС № 51 (петдесет и едно), с площ от 12.00 кв. м. (дванадесет квадратни метра), находящо 

се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, пл. „Тодор Живков” № 2, гр. 

Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 122 – II/04.12.2008 

г., вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 510 

/22.01.2009 г., под № 33, том I, парт. 1012. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет 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 – 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 депозит, в размер на 10% от началната 

тръжна годишна наемна цена. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 78 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

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

(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

  

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

 

Р Е Ш И: 
 

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

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Административно помещение, 

ОФИС № 54 (петдесет и четири), с площ от 12.00 (дванадесет квадратни метра), находящо се 

на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, пл. „Тодор Живков” № 2, гр. 

Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 123 – II/04.12.2008 

г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 

47/22.01.2009 г., под № 29, том I, парт. 1008. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет 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 – 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 депозит, в размер на 10% от началната 

тръжна годишна наемна цена. 
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3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 79 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

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

(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

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

недвижим имот, представляващ площ от 1,00 кв.м (един квадратен метър) от покривното 

пространство на Административно-стопанска сграда, построена в урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ХХІІ – За комплексно обществено обслужване, находящ се в кв. 17 по ПУП – ПР на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска,  пл. „Тодор Живков” №2, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № №126-II/ 04.12.2008 г. вписан в службата по вписвания – гр. 

Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 50/22.01.2009 г., под № 32, том I, парт. 1011, 

с начална тръжна месечна наемна цена от 44,00 лв. (четиридесет и четири лева) без ДДС. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – съгласно определенaта в т.1; 

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

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 ОбС-

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 80 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

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

(ЗМСМА), чл.11, чл.14, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

  

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

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

общински имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с полезна площ от 

17.50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., находящо се на партера в двуетажна сграда 

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

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №0112/ 02.08.1999 г. вписан с рег. № 

2664 от 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 – 87.50 лв. (осемдесет и седем лева и 

петдесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - 

Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – 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 депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 81 

 

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, ал.1, чл.14, ал.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

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

Р Е Ш И: 

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

общински имот, част от едноетажна сграда „Автостанция”, представляващ помещение със 

светла площ от 30.00 (тридесет) кв. м, (фризьорски салон), находяща се в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XVIII (осемнадесети), кв. 23 (двадесет и три), по плана на с. Джурово, 

община Правец, област Софиийска, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№260/22.09.2003 г. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 30,00 (тридесет) лева без ДДС, съгласно 

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

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

2.3. Предназначение на имота – стопанска дейност. 

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

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

от началната тръжна годишна наемна цена. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, 

съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със 

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

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 82 

 

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 гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/ 

дата 

1 047059 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 0.537 АЧОС №2127-II/ 

25.04.2017 

2 047131 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 1.000 АЧОС №2128 - II/ 

25.04.2017 

3 054011 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.454 АЧОС №2306 - II/ 

30.10.2017 

4 054013 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.223 АЧОС №2307 - II/ 

30.10.2017 

5 054066 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 1.533 АЧОС №2516 - II/ 

08.05.2018 

6 054076 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.260 АЧОС №2518 - II/ 

08.05.2018 

7 054077 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.205 АЧОС №2519 - II/ 

08.05.2018 

8 056067 гр. Правец ЦЕРЕТО Нива VII 0.500 АЧОС №2129 - II/ 

25.04.2017 

9 057052 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.419 АЧОС №2308 - II/ 

30.10.2017 

10 061066 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 1.250 АЧОС №2309 - II/ 

30.10.2017 

11 061067 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 0.566 АЧОС №2310 - II/ 

30.10.2017 

12 069070 гр. Правец ДОЛНО 

ПОЛЕНЕ 

Нива IX 1.210 АЧОС №2130 - II/ 

25.04.2017 

13 070049 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VI 0.509 АЧОС №885 - II/ 

14.01.2013 

14 072042 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VII 1.235 АЧОС №952 - II/ 

15.04.2013 

15 075049 гр. Правец ПЕНОВ 

МЕКАШ 

Нива VII 2.243 АЧОС №2313 - II/ 

30.10.2017 
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16 076004 гр. Правец ГОЛЯМ ОРЕХ Нива VII 0.912 АЧОС №2131 - II/ 

25.04.2017 

17 077013 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.663 АЧОС №2132 - II/ 

25.04.2017 

18 077020 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.393 АЧОС №2515 - II/ 

08.05.2018 

19 077022 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.750 АЧОС №2133 - II/ 

25.04.2017 

20 094031 гр. Правец ТОШИНСКИ 

РЪТ 

Нива VI 0.814 АЧОС №886 - II/ 

14.01.2013 

21 095043 гр. Правец РАВНИЯ ЛЪК Нива VI 0.717 АЧОС №2524 - II/ 

08.05.2018 

      16.393  

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 

16,393 дка, начална тръжна годишна наемна цена в размер на 393.43 лв. (триста 

деветдесет и три лева и четиридесет стотинки).  

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   № 83 

 

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) 
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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. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС 

№/дата 

1 000540 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна 

площ 

V 1.162 2253 - II/ 

29.09.2017 

2 000563 с. Правешка 

Лакавица 

ДЕЛИЙСКО 

ТРЪНЕ 

Др.посевна 

площ 

V 0.811 2254 - II/ 

29.09.2017 

3 000564 с. Правешка 

Лакавица 

НЕНЧОВО 

ТРЪНЕ 

Др.посевна 

площ 

V 1.401 2255 - II/ 

29.09.2017 

4 001521 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна 

площ 

V 0.302 2256 - II/ 

29.09.2017 

5 001522 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна 

площ 

V 0.629 2257 - II/ 

29.09.2017 

6 006022 с. Правешка 

Лакавица 

БАРЛЯК Нива VI 1.201 1347 - II/ 

19.03.2015 

            5.506   
 

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 5.506 дка (пет декара и петстотин и шест кв.м.), начална тръжна годишна наемна цена в 

размер на 132.14 лв. (сто тридесет и два лева и четиринадесет стотинки).  

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   № 84 

 

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 

с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/ 

дата 

1 013026 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп.нива VI 1.501 2246 - II/ 

26.09.2017 

2 013037 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп.нива VI 16.703 2589 - II/ 

21.05.2018 

3 013115 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп.нива VI 3.756 2247 - II/ 

26.09.2017 

4 047304 с. Калугерово РЪТЛАКА Тр. насаждения VI 3.653 2248 - II/ 

26.09.2017 

            25.613   

 

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 

25,613 дка (двадесет и пет декара и шестстотин и тринадесет кв. м.), начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 614,71 лв. (шестстотин и четиринадесет лева и седемдесет 

и една стотинки).  

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. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

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

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

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. 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. 
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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   № 85 

 

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 

с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000189 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

VI 2.386 АЧОС №1168 - II/ 

28.03.2014 

2 000259 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

VI 0.640 АЧОС №2074 - II/ 

20.03.2017 

3 000318 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

VI 6.992 АЧОС №2076 - II/ 

20.03.2017 

4 000475 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

V 3.180 АЧОС №1169 - II/ 

28.03.2014 

5 049014 с. Осиковска 

Лакавица 

ЦВЕТКОВ РЪТ Посевна 

площ 

VI 1.000 АЧОС №2078 - II/ 

20.03.2017 

6 056010 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VI 0.900 АЧОС №2079 - II/ 

20.03.2017 

7 057069 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VIII 3.992 АЧОС №1813 - II/ 

13.06.2016 

8 060006 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна 

площ 

VI 0.849 АЧОС №2081 - II/ 

20.03.2017 

9 060030 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна 

площ 

VI 0.842 АЧОС №2082 - II/ 

20.03.2017 

10 066022 с. Осиковска 

Лакавица 

БУСОРИЦА Посевна 

площ 

VI 3.624 АЧОС №2084 - II/ 

20.03.2017 

            24.405   
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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 24.405 дка (двадесет и четири декара четиристотин и пет кв. м.), начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 585.72 лв. (седемстотин седемдесет и четири лева и 

четиридесет и шест стотинки).  

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   № 86 

 

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 на 

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се 

в землището с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 014060 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 2.985 АЧОС №2083 - 

II/ 20.03.2017 
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2 014062 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 0.712 АЧОС №2123 - 

II/ 25.04.2017 

3 023050 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.704 АЧОС №1310 - 

II/ 11.03.2015 

4 023059 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.377 АЧОС №1312 - 

II/ 11.03.2015 

5 028072 с. Джурово КАМИЛЧЕ Нива VII 1.664 АЧОС №2124 - 

II/ 25.04.2017 

6 035121 с. Джурово Умата нива VII 18.124 АЧОС №1156 - 

II/ 28.03.2014 

7 035122 с. Джурово Умата нива VII 3.230 АЧОС №1157 - 

II/ 28.03.2014 

8 035126 с. Джурово Умата нива VII 3.085 АЧОС №1158 - 

II/ 28.03.2014 

9 035135 с. Джурово Умата нива VII 2.312 АЧОС №1159 - 

II/ 28.03.2014 

10 035139 с. Джурово Умата нива VII 5.437 АЧОС №1160 - 

II/ 28.03.2014 

11 049160 с. Джурово Чифлика нива V 1.076 АЧОС №2125 - 

II/ 25.04.2017 

12 051001 с. Джурово Алдьовица нива VII 4.763 АЧОС №1299 - 

II/ 05.03.2015 

13 051007 с. Джурово Алдьовица нива VII 2.298 АЧОС №1300 - 

II/ 05.03.2015 

14 062048 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.901 АЧОС №1808 - 

II/ 13.06.2016 

15 062052 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.323 АЧОС №1809 - 

II/ 13.06.2016 

16 064001 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.884 АЧОС №1810 - 

II/ 13.06.2016 

17 064005 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.603 АЧОС №1811 - 

II/ 13.06.2016 

            55.478   

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 55,478 дка (петдесет и пет декара четиристотин седемдесет и осем кв. м.), начална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 1331.47 лв. (хиляда триста тридесет и един лева и 

четиридесет и седем стотинки).  

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. 
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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   № 87 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

 

Р Е Ш И: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 

58030.112.40 (пет осем нула три нула точка 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, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3316 - II/11.02.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 327 от 13.02.2019 год., под № 43 том II. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 2 780.00 лв. (две хиляди седемстотин и 

осемдесет 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   № 88 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

Р Е Ш И: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 

58030.112.41 (пет осем нула три нула точка 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, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3317 - II/11.02.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 328 от 13.02.2019 год., под № 44 том II. 
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2. Определя начална тръжна цена в размер на 1 990.00 лв. (хиляда деветстотин и 

деветдесет 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   № 89 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

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

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000360 (нула 

нула нула три шест нула) с площ от 774 (седемстотин седемдесет и четири) кв.м., местността 

„Койчова поляна” с начин на трайно ползване – друга селищна територия, находящ се в махала 

„Куевска”, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС) № 2333 - II/28.12.2017 год, вписан в Служба по вписванията – 

гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3777 от 29.12.2017 год., под № 91, том 

XIV, парт. 55202. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 6 192.00 лв. (шест хиляди сто деветдесет 

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   № 90 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

  

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

1. Дава съгласие община Правец да продаде на „ЮНИСТАР“ ЕООД, ЕИК 831852308, 

със седалище и адрес на управление: област Софийска, община Правец, гр. Правец, ж.к. 

„Север“, бл. 307, вх. Г, ет. 4, ап. 48, с управител Димитър Георгиев Атанасов, недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ 928/1190 (деветстотин двадесет и осем към 

хиляда сто и деветдесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII (дванадесети) 

– За производствени и търговски дейности, целият с урегулирана площ от 1190 (хиляда сто и 

деветдесет) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 15 (петнадесет) по плана 

за регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 

частна общинска собственост (АЧОС) №3318 – II/11.02.2019 година, вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 329 от 13.02.2019 год., 

под № 45, том II. 

2. Определя цена в размер 5 580.00 лв. (пет хиляди петстотин и осемдесет лева) без 

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

оценител.  

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

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

съответствие с определената по т. 2 цена. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 91 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.99, т.2 от Административнопроцесуалния кодекс 

(АПК), 

  

  (Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

1. Отменя свое Решение №35 от 28.02.2019 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 92 

 

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 –8/13.03.2019 год. от ОСЗ – Правец, 

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

Р Е Ш И: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Мито Мехмедов Ковачев, следните 

имоти в землището на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община Правец, област Софийска: 

1. Поземлен имот №047316 по КВС в землището на с. Калугерово, с площ от 5,734 дка 

(пет декара седемстотин тридесет и четири кв. м.), местността „Средората” с начин на трайно 

ползване „използвана ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф01074/05.12.2018 год., попадащ: с площ от 4,262 дка в поземлен имот №047112 по КВС, 

целият с площ от 6,641 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1897 – 

II/22.07.2016 год., вписан с вх. рег. №2356 от 02.08.2016, под №124, том IX, парт. 37544; с площ 

от 0,963 дка в поземлен имот №047113 по КВС, целият с площ от 1,346 дка, актуван с Акт за 
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частна общинска собственост №1898 – II/22.07.2016 год., вписан с вх. рег. №2357 от 

02.08.2016, под №125, том IX, парт. 37545; площ от 0,509 дка поземлен имот №047151 по КВС, 

целият с площ от 2.462 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №480 – 

I/22.07.2016 год., вписан с вх. рег. №2370 от 02.08.2016, под №138, том IX, парт. 37558– земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №047317 по КВС в землището на с. Калугерово, с площ от 0,915 дка 

(нула декара деветстотин и петнадесет кв. м.), местността „Средората” с начин на трайно 

ползване „пасище, мера”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф01075/05.12.2018 

год., попадащ в целия поземлен имот №047164 по КВС, целият с площ от 0,915 дка, актуван с 

Акт за публична общинска собственост №1138 – I/22.03.2019 год. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на И. В. Б., 

наследник на Мито Мехмедов Ковачев и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда 

на АПК. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 93 

 

ОТНОСНО: Изменение на Подробeн устройствен план /ПУП/ - План за регулация  /ПР/ на 

УПИ І-За КЖС и озеленяване, УПИ V-1278 и УПИ VІ-1277 в кв. 73, гр. Правец. 

  Общинският съвет на Община Правец, на чл.21, ал.1, т.11, и чл. 27, ал. 3 от 

ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2  и т. 6, ЗУТ, 

  (Гласували- 12; “За”- 12, “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/ на гр. Правец, като се измени регулационната граница между  

УПИ І-За КЖС и озеленяване, УПИ V-1278 и УПИ VІ-1277 в кв. 73, по установената на място 

имотна граница. При изменението се получават нови площи на: УПИ V-1278 – 470 кв.м.; УПИ 

VІ-1277 – 460 кв.м. и УПИ   І-За КЖС и озеленяване. 

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

горното решение процедури. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 94 

 

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

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

„ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА 

„ОС БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО”, при 

пресичане на Газопровод към км. 57+500-км 57+600 с общински път SFO3487 

при км. 57+561.80”. 

   

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

Р Е Ш И: 

I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на газопровод за 

обект „ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „ОС 

БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО”, при пресичане на 

Газопровод към км. 57+500-км 57+600 с общински път SFO3487 при км. 57+561.80”, като 

трасето премине през поземлен имоти, собственост на община Правец, - през общински път 

SFO 3487 / III-308 с. Калугерово - с. Своде - мах. Рударец/ – с дължина на трасето 3,60 м. и 

сервитут по 15 м. от двете страни на оста на газопровода. 
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II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на газопровод за обект 

„ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „ОС БЕГЛЕЖ 

– КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО”, при пресичане на Газопровод към 

км. 57+500-км 57+600 с общински път SFO3487 при км. 57+561.80”, като трасето премине през 

поземлен имоти, собственост на община Правец,  с дължина 3.60 м. ( по оста на газопровода) и 

сервитутна ивица по 15 м. от двете страни на оста на газопровода в размер на 3024,00 лв. (три 

хиляди двадесет и четири лева), определена от комисия, назначена със Заповед №З-

418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол от 25.03.2019 г.  

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на газопровод за обект: обект 

„ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „ОС БЕГЛЕЖ 

– КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО”, при пресичане на Газопровод към 

км. 57+500-км 57+600 с общински път SFO3487 при км. 57+561.80”, през имоти публична 

общинска собственост - част от общински път SFO 3487 / III-308 с. Калугерово - с. Своде - мах. 

Рударец/. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 95 

 

ОТНОСНО: Приемане Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

за настаняване под наем и продажба на общински жилища 

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

ЗМСМА и чл. 45а от ЗОС, 

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

Р Е Ш И: 

Приема Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и продажба на общински жилища. (Приложение) 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 96 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем  от бюджетни средства на Община 

Правец за финансиране дейностите по проект „Център за семейно консултиране и 

подкрепа- Правец”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

BG05M9OP001-2.004-0027-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014 -2020г.“ 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.10 и  т.23, ал.2, 

по реда на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, както и чл.104, ал.1,т.5, ал.2 и ал.4 от 

Закона за публични финанси, 

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

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие Община Правец да предостави временен безлихвен заем от собствени 

бюджетни средства на стойност 84 633,00 лв /осемдесет и четири хиляди шестотин тридесет и 

три лева/, представляващи средства за окончателно плащане на разходи в размер на 20 

/двадесет/ процента от общата стойност на проект „Център за семейно консултиране и 

подкрепа- Правец”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

BG05M9OP001-2.004-0027-С01 по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 

-2020г.“ 

2.Необходимите средства за финансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни 

средства на Община Правец и отчетени по параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между 

бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз”. 
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3.След приключване, отчитане  и възстановяване на средствата от УО на ОПРЧР по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0027-С01 предоставените по 

т.1 финансови средства да бъдат възстановени по приходната част на бюджета на община 

Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 97 

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните 

услуги в Община Правец за 2018 година и  Годишен план за развитие на 

социалните услуги за 2020 година. 

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

чл.27, ал.3 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и с чл.19, ал.2 от ЗСП и чл.36 

б, ал.4 от ППЗСП, 

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

 

Р Е Ш И: 
 

1.Приема Отчет на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Правец за 

2018г. 

2.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Правец за 2020г. 

(Приложение) 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 98 

 

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

план за развитие на Община Правец  „2014- 2020“ през 2018 
та 

година. 

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

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

ППЗРР, 

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

 

Р Е Ш И: 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява Годишен доклад за 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Правец през 2019 
та

 година. 

(Приложение) 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 99 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата за 2018 година и приемане на Програма за 

развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2019 година. 

   

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

чл.17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

1. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2019 

година. (Приложение) 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 100 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата за 2018 година и приемане на Програма за 

развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2019 година. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.26а от Закона за 

народните читалища, чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 и чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

Р Е Ш И: 

Приема за сведение отчетите на Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец; Народно 

читалище „Развитие 1898”, с. Видраре; Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с .Разлив; 

Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище; Народно читалище „Възраждане 

1927”, с .Джурово; Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с. Калугерово; Народно читалище 

„Напредък 1895”, с. Осиковица; Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде и Народно 

читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица, в изпълнение на Програма за развитието на 

читалищната дейност в Община Правец през 2018 година. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 101 

 

ОТНОСНО: Приемане на програма за намаляване риска от бедствия на Община Правец за 

периода 2019 – 2030 г. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.9, ал.11 от Закона за 

защита при бедствия и чл. 21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, 

  

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

 

Р Е Ш И: 
 

Приема програма за намаляване риска от бедствия на Община Правец за периода 2019 – 

2030 г. (Приложение) 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 102 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец пред Фонд „Социална закрила” към 

Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „С грижа 

за старите хора”. 

   

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

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, както и чл.27, т.4, от Закона за социално 

подпомагане, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства пред Фонд „Социална закрила” към 

Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение „С грижа за старите 

хора” на стойност 20 000 лв., с включен ДДС. 

2. Дава съгласие Община Правец да съфинансира проекта със собствени бюджетни 

средства в размер на 2 000 (две хиляди) лева, представляващи 10% (десет процента) от общия 

бюджет на проекта, в съответствие с изискванията на финансиращия орган. 
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3. Необходимите средства за съфинансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни 

средства на Община Правец от параграф 13-00 „Имуществени и други местни данъци”, 

подпараграф „Данък върху недвижими имоти”. 

4. Възлага на кмета на Община Правец да осъществи всички необходими стъпки по 

кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 103 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на РУ „Полиция”- Правец за 2018
-та

 година.“ през 2018 
та 

година. 

   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 

от ЗМСМА, 

  

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

 

Р Е Ш И: 
 

Приема за сведение анализа на РУ на МВР – Правец за 2018 година.  
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ:      /п/ 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 



Приложение към Решение №73/05.04.2019 г.















 
 

           

 

 
 

 

 

 

 

НАРЕДБА №6 

за  

условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и 

продажба на общински жилища  

 

 
 

 

 

 

 

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

П р а в е ц, 2019 година 
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ГЛАВА І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1.(1) С тази наредба се уреждат редът и условията за: установяване жилищните 

нужди на гражданите, настаняване под наем в жилища за отдаване под наем, ведомствени 

и резервни жилища на Община Правец, както и условията и редът за продажбата им. 

(2) Общинският жилищен фонд включва общинските жилища и незастроените 

общински парцели, предназначени по предвижданията на устройствените планове за 

индивидуално или групово жилищно или вилно строителство. 

 

Чл.2.(1) Управлението и разпореждането с общинския жилищен фонд се 

осъществява от Кмета на Общината в съответствие с разпоредбите на настоящата Наредба 

и конкретните решения на Общинския съвет. 

(2) Организацията и контролът на дейностите по ал. 1 се осъществяват от Кмета на 

Общината. 

(3) Кметовете на кметства и кметски наместници контролират дейностите по ал. 1 

ако на територията на съответните населени места има общински жилища.  

 

Чл.3.(1) Жилищата, собственост на Община Правец по своето предназначение са: 

1. жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди 

2. жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито 

имоти са отчуждени за общински нужди. 

3. ведомствени жилища, 

4. резервни жилища, 

(2) Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на Общинския съвет, по предложение 

на Кмета на Общината се приема списък, в който се определя броя, вида и 

местонахождението на всяка една от групите по ал. 1. 

(3) При необходимост, през текущата година Общинският съвет може да извършва 

промени в приетия списък по предложение на Кмета на Общината. 

(4) Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се 

забранява. 

(5) Забраната по ал. 4 не се прилага в случаите, когато общината разполага със 

свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани, отговарящи на 

чл. 43 и 45 от ЗОС. В тези случаи използването на общински жилища за нежилищни 

нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на Закона за устройство 

на територията. 

 
ГЛАВА ІІ 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД 

 

Раздел І 

Общински жилища за отдаване под наем 

Чл.4.(1) В общинските жилища за отдаване под наем се настаняват нуждаещите се 

от жилище граждани, определени в чл. 43 от Закона за общинската собственост.  

(2) Жилищните нужди се установяват по реда на Глава ІІ, раздел ІІ от настоящата 

Наредба. 

 

Чл.5. Жилища за отдаване под наем са новопостроените и наличните свободни 

жилища, определени с решението на Общинския съвет по чл. 3, ал.1, т. 1. 
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Чл.6.(1)Наемателите на общински жилища нямат право да ги ползват извън 

предназначението им, да ги преотдават или да ги ползват съвместно с или без  договор с 

трети лица. 

(2)При доказване на преотдаване на общинско жилище, неизрядните наематели 

дължат неустойка в размер на дванадесет месечни наема и са длъжни да освободят 

общинското жилище в срок от 1 (един) месец. 

 (3) При доказване, че жилището се обитава от трети лица, които не фигурират в 

настанителната заповед, неизрядните наематели дължат неустойка в размер на дванадесет 

месечни наема и са длъжни да освободят общинското жилище в срок от 1 (един) месец. 

(4) Когато наемателите не ползват общинското жилище за срок до една година 

поради пребиваване, работа или командировка в чужбина или друго населено място, се 

задължават: 

1. Писмено да уведомят Община Правец за срока на отсъствието си; 

2. Да внесат предварително дължимите наеми за срока на отсъствието си, но не 

повече от дванадесет месеца. 

(5)Ако през периода на отсъствие бъде установено ползване на консумативи – ел. 

енергия, вода и др., се счита, че жилището е преотдадено на трети лица. 

(6) Поддържането и текущите ремонти на имотите – общинска собственост, 

предоставени под наем или за ползване, се извършва от наемателите или ползвателите за 

тяхна сметка. 

(7) В договора по чл. 11, ал. 1 може да се уговори основните ремонти да се 

извършват за сметка на наемателите и ползвателите. 

 

Чл.7.(1) Установяват се следните норми за настаняване в общински жилища: 

1. За едночленно или двучленно семейство – едностайно жилище  

2. За тричленно семейство – двустайно жилище, 

3. За четиричленно семейство и семейства с пет и повече членове –   тристайно 

жилище, 

(2) При определяне на жилището за настаняване се взема предвид и детето, което 

ще се роди 

 

Чл.8.(1) В едно жилище се настанява само едно семейство. 

(2) Две или повече семейства, които представляват домакинство, могат  да се 

настаняват по изключение в едно жилище само с тяхно изрично нотариално заверено 

писмено съгласие  

(3) При условията на ал. 2 като титуляри на настанителната заповед се вписват по 

един пълнолетен член на всяко семейство. 

(4) При частично освобождаване на жилище, в което са били настанени повече от 

едно семейство, оставащите наематели имат право да наемат освободената част от 

жилището.  

 

Чл.9.(1) Когато поради намаляване броя на членовете в семейството, същото не 

покрива нормите за настаняване, установени с настоящата Наредба в едномесечен, а в 

случай на смърт – в тримесечен срок, наемателите подават молба за настаняване в друго 

общинско жилище. 

(2) Ако наемателите не подадат молба в посочените срокове преместването се 

извършва служебно, със Заповед на Кмета на общината. 

(3) Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта по ал. 2 наемателите не 

заемат определеното им жилище, заповедта се отменя, а наемното правоотношение за 

заеманото до момента  жилище се прекратява. 

(4) За заеманата наднормена жилищна площ за всеки допълнителен квадратен 

метър се заплаща в двоен размер наемната цена. 
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Чл.10.(1) Настаняването под наем се извършва със заповед на Кмета на Общината. 

(2) В заповедта се посочват: 

1. Правните и фактически основания за настаняване 

2. Трите имена, единния граждански номер на настаненото лице, 

3. Броя на членовете на семейството на настанения, техните имена и родствената 

връзка, 

4. Вида, местонахождението на жилището и предназначението на стаите в него, 

5. Наемна цена и срок за настаняване, 

 (3) Заповедта за настаняване се отнася за всички членове на семейството на  

титуляра. 

(4) Заповедта за настаняване се издава след като членовете на семейството подадат 

писмено декларация за семейно и имотно състояние. 

(5) Заповедта се връчва на титуляра срещу подпис. 

(6)Наемната месечна цена за квадратен метър полезна площ се определя с решение 

на Общинския съвет. 

 

Чл.11.(1) След влизане в сила на настанителната заповед по чл. 10, ал. 1 се сключва 

писмен договор за наем с титуляра. 

(2) Наемният договор се сключва при условията на Закона за задълженията и 

договорите и има минимум следните реквизити: 

1. Страни 

2. Основанието, на което се сключва наемния договор. 

3.Подробно описание на предоставения под наем имот - общинско жилище, 

4. Правата и задълженията на наемателя и наемодателя. 

5. Срока, за който се предоставя жилището, 

6. Наемната цена, която се дължи и в какви срокове се внася в общинска 

администрация : „наеми и такси” или по банков път  по сметка: 

В ОББ АД 

клон Правец 

IBAN BG64 UBBS 8888 84928745 00 

BIC UBBSBGSF. 

код за вид плащане: 44 41 00 

7. Задълженията по текущите и основни ремонти на жилището. 

8. Санкции и неустойки за недобросъвестно ползване на имота, 

9. Основания за прекратяване на договора. 

(3) Предаването на общинското жилище се извършва с приемно - предавателен 

протокол. 

(4) В срок от 7 (седем) дни от подписване на договора наемателите разкриват на 

свое име партиди за ползването на консумативи – ел. енергия, вода и др. при спазване на 

общите условия на дружествата, доставящи тези услуги, и представят копие от 

документите за разкриването в Община Правец 

(5) Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се 

сключи наемен договор и жилището не се заеме, заповедта се отменя, без да е необходимо 

издаването на друг административен акт. 

 

Чл.12.(1) Наемателите на общински жилища могат да заменят помежду си 

жилищата, в които са настанени при спазване на нормите за жилищна задоволеност, 

установени в настоящата Наредба. 

(2) Замяната се извършва със заповед на Кмета на Общината въз основа на молба с 

нотариално заверени подписи от заинтересованите страни. 

(3) Не се допуска принудително изпълнение на заповед за замяна. 
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(4) Ако замяната не се осъществи в едномесечен срок от датата на влизане в сила 

на заповедта по ал. 2, тя се счита за отменена. 

 

Чл.13.(1) Преместване на наематели на едно общинско жилище в друго свободно 

общинско жилище се допуска по тяхна молба със съгласието на кмета на Общината, ако 

отговарят на нормите на чл.7 от настоящата наредба. 

(2) Настанителната заповед се издава от Кмета на Общината. 

 

Раздел ІІ 

Установяване на жилищни нужди 

Чл.14. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл.43 от 

Закона за общинската собственост имат граждани и техните семейства, които отговарят 

едновременно на следните условия: 

1. не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти на 

територия на Община Правец, освен когато същите са освидетелствани със 

заповед на кмета на общината, по реда на чл.195 от ЗУТ, 

2. Не притежават жилищен или вилен парцел в района на община Правец,  

3. Не са прехвърляли имоти по т.т.1 и 2 на други лица през последните 10 

(десет) години, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение 

в полза на държавата, общината или организация с идеална цел, 

4. Не са носители на ограничено вещно право на ползване върху жилищен или 

вилен имот или върху реално обособена част от такъв имот, намиращ се на 

територията на Община Правец.  

5. Не притежават нежилищни имоти, предназначени за търговска или 

стопанска дейност като фабрики, работилници, магазини, ателиета, складове 

и др. или идеални части от такива имоти; 

6. Не притежават друго имущество в налични парични средства по влогове, 

акции, дивиденти, моторни превозни средства, произведения на изкуството, 

нумизматика, филателия, земеделски земи и други основни и оборотни 

фондове и средства на обща стойност по-голяма от 2/3 от пазарната цена на 

жилище, определена от независим оценител, съответстващо на нормите за 

жилищна задоволеност по чл. 7(1) от тази Наредба; 

7. да имат брутен месечен доход на член от семейството до 1,5 минимални 

работни заплати за едночленните семейства, до 1,25 минимални работни 

заплати за двучленните семейства, а за тричленни и с по-голяма численост 

семейства – до 1 минимална работна заплата за член от семейството; 

8. да имат адресна регистрация и постоянен адрес в гр. Правец или 

съответното населено място в Общината минимум 5 (пет) години без 

прекъсване, към датата на подаване на молбата за картотекиране. 

9. Не са се настанявали незаконно в общински жилища или наемното 

правоотношение за такива жилища не е прекратявано поради 

недобросъвестно изпълнение на задълженията по наемния договор и 

стопанисването на общинския имот, освен ако са изтекли повече от 5 години 

от освобождаване на жилището и не са продавали жилище, закупено от 

община Правец. 

10. Да нямат просрочени парични задължения към Община Правец.  

(2) Обстоятелствата по ал.1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и  10 се установяват с декларация от 

гражданите, по т.3 – с удостоверение от Службата по вписвания, по т.7 – с удостоверение 

(служебни бележки) за дохода и по т.8 и т.9 – от комисията по чл. 18, ал.1 от тази Наредба. 
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Чл.15. (1) Стойността на притежаваното имущество по чл.14(1) т.т.5 и 6 се 

определя, както следва: 

1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и други - по 

застрахователната им стойност; 

2. за земеделски земи - по данъчна оценка; 

3. за дялово участие в търговски дружества – в размер на 50 на сто от цената на 

придобиването; 

4. за акции, котирани на фондовата борса – по пазарната им цена;  

5. за фабрики и други обекти с производствено предназначение и за 

прилежащите към тях терени и съоръжения – по данъчни оценки. за акции, 

котирани на фондовата борса - по пазарната им цена; 

 (2) В притежаваното имущество се включват и наличните парични средства, 

включително и тези по жилищно - спестовните влогове и дивидентите. 

Чл.16.(1) Лицата и семействата, които отговарят на условията по чл.14, се 

подреждат в зависимост от степента на жилищната им нужда в групи, както следва: 

1. граждани, които следва да освободят заеманите от тях жилища и 

помещения, собствеността върху които се възстановява по Закона за 

възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти и по 

други закони за възстановяване на собствеността; 

2. незаемащи жилищна площ и ползващи не по-малко от година за жилище не 

жилищни помещения, като бараки, изби, непригодни тавански помещения и 

др.; 

3. живеещи в жилищни помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно 

- хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по 

установения за това ред; 

4. семейства, наемащи жилищни помещения въз основа на свободно 

договаряне - минимум 1 година, до момента на подаване на молба – 

декларация за картотекиране.  

5. заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.7(1). 

 (2) Заемането на помещенията по ал.1, т.т.2 и 3 е основание за еднократно 

установяване и степенуване на жилищната нужда на обитателите. Повторното им 

обитаване от други наематели не поражда права за ново определяне на жилищната нужда. 

(3) Обстоятелството по ал.1, т.4 се удостоверява чрез представяне на нотариално 

заверен писмен договор с наемодателя. 

(4) При подреждане на лицата и семействата в една и съща група се дава 

предимство на: 

1. самотни родители на непълнолетни деца;  

2. семейства с две и повече непълнолетни деца; 

3. семейства, в които един от членовете е с призната степен на инвалидност 

над 90 %; 

4. семейства или лица, които са живели по-дълго време повече от три години  

при тежки жилищни условия. 

5. При покриване на повече от един критерии, съответният кандидат получава 

предимство; 

 

Чл.17. (1) В Общината се съставят и поддържат картотека на нуждаещите се от 

жилища лица и семейства, които отговарят на условията по чл.14. 

(2) Картотекирането на нуждаещите се от жилища граждани се извършва въз 

основа на молба – декларация по образец, утвърден от Кмета на Общината. В молбата – 

декларация се посочват: 
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1. броят, трите имена, ЕГН, възрастта и продължителността на регистрацията 

по постоянен адрес на членовете на семейството на територията на община 

Правец; 

2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на 

представяне на молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), 

размера и собствеността на обитаваните помещения; 

3. извършени сделки с недвижими имоти по чл.14(1) т. 3; 

4. притежаваното имущество по чл. 14(1) т.5 и т.6; 

5. общ годишен доход на членовете на семейството за предходната година, 

формиран от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, 

търговска и стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под 

наем, земеделски земи под аренда и др.; 

6. данни за предишни вписвания в картотеките; 

7. Притежаваните в страната и чужбина жилищни имоти или вили, годни за 

постоянно обитаване, както и тяхната стойност , ако притежават такива. 

(3) Към молбата – декларация по ал. 2 се прилагат всички изискуеми документи по 

чл. 15 от настоящата наредба.  

(4) По решение на Общинския съвет картотеки на нуждаещи се от жилища 

граждани могат да се съставят и поддържат и в кметствата. 

 

Чл.18.(1) Кметът на Общината назначава комисия за картотекиране на нуждаещите 

се граждани, в които се включват служители от общинската администрация, юрист, 

общински съветници и експерти /лекари, инженери, архитекти и др./. 

(2) Кметът на Общината определя правила за работата на комисията. 

(3) Комисията се свиква на заседания от нейния Председател. 

(4) Комисията по ал.1 разглежда подадените молби  и декларации, взема решение 

за включване или не включване на гражданите в картотеките и определят степента на 

жилищната нужда на отделните семейства (лицата) по групи и подгрупи съгласно чл.16. 

(5) Решението на комисията се съобщава и се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Чл.19.(1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни при промяна 

на данните по чл.16, ал. 1 и на условията по чл.14 да уведомят в едномесечен срок 

писмено Общината чрез подаване на нова декларация. 

 (2) Гражданите, които започват индивидуално или групово жилищно строителство 

или са включени в жилищностроителни кооперации, уведомяват писмено Общината в 

едномесечен срок от издаването на разрешението за строеж. 

 

Чл.20.(1) Комисията по картотекиране изважда с мотивирано решение  от 

картотеката граждани: 

1. придобилите имоти по чл.14(1) т.т.1 и 2; 

2. включените в строителството по чл.19 (2); 

3. настанените в жилище, което отговаря на нормите за жилищно задоволяване 

по чл.7(1). 

4. които не са изпълнили задължението си по чл.24, ал.1 от настоящата 

наредба. 

(2) Гражданите, посочили неверни данни или не съобщили в декларациите 

обстоятелствата, свързани с условията по чл.14(1), чл.16 и чл.17(2) носят отговорност по 

чл.313 от Наказателния кодекс и се изваждат от картотеката за срок от 2 (две) години. 

(3) Изваждането от картотеката се извършва с решение на комисията по чл.18(1). 

Решението се съобщава и се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 
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Чл.21. Документите, подадени от гражданите при кандидатстване за настаняване 

под наем в общинско жилище, се съхраняват в общинската картотека до 5 (пет) години 

след изваждането им от картотеката. 

 

Чл.22 (1) Въз основа на определената към 31 декември на предходната година 

поредност по групи и  подгрупи,  броя и вида на  жилищата,  които ще се разпределят през 

годината, комисията по чл.18 изготвя проект на годишен списък на гражданите, които ще 

бъдат настанени под наем. 

(2) При изготвяне на списъка по ал.1 се вземат предвид броят и видът на 

новоизградените общински жилища, на тези, които се очаква да бъдат освободени през 

годината, и на придобитите по силата на сключени договори и на други правни сделки. 

(3) Проектосписъкът по ал.1 се обявява 20 февруари на информационното табло в 

Общината. В 14-дневен срок от обявяването гражданите могат да правят възражения и 

искания по списъка. 

(4) Постъпилите възражения и искания се разглеждат в едномесечен срок от Кмета 

на Общината. Утвърденият от него списък може да се обжалва пред Общинския съвет в 7-

дневен срок от утвърждаването му. Общинският съвет се произнася по жалбите на 

следващото си заседание, но не по-късно от 1 месец след изтичане на срока за обжалване, 

и решението му е окончателно. 

(5) Поредността по групи и подгрупи на картотекираните граждани се актуализира 

всяка година. Тя не се променя в течение на годината освен по решение на комисията по 

чл. 18(1) с протокол, утвърден от Кмета на Община Правец. 

 

Чл.23.(1) Жилищата за настаняване на гражданите, включени в списъка по чл.22, 

ал.1 се определят по нормите за жилищно задоволяване, установени в чл.7, ал.1. 

(2) Настаняването на гражданите от списъците по чл.22, ал.1 продължава и след 

приключване на календарната година до утвърждаването на нови списъци за следващата 

година. 

(3) Гражданите, включени в списъците от предходната година и не получили 

жилища, се включват в началото на списъка през текущата година при спазване на 

установената поредност, освен ако има промяна на условията по чл.14, на групите по 

чл.16 и на данните по чл.17. 

 

Чл.24.(1) Гражданите, настанени под наем в жилища по чл.43 от Закона за 

общинската собственост, както и картотекираните, чакащи за настаняване в общински 

жилища граждани, представят ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по 

чл.14(1), чл.16 и чл.17. 

(2) При изменение на данните и условията по чл.16 и чл.17, водещи до промяна на 

жилищните нужди, определени с нормите по чл.7, ал.1, наемателите се настаняват в други 

жилища. 
 

Раздел ІІІ 

Резервни общински жилища. Ред и условия за настаняване 

 

Чл.25.(1) В резервните жилища се настаняват под наем за срок не по-дълъг от две 

години лица: 

1. Жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и 

стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване; 

2. В семействата на които са налице остри социални или здравословни проблеми. 

(2) Право да кандидатстват за настаняване в резервни общински жилища имат  

граждани, при които освен предпоставките по ал.1 са налице и обстоятелствата по 

чл.14, ал.1, т. 1, 4 и 8.  
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Чл.26.(1) Обстоятелствата и жилищната нужда по чл.45(1) т.т.1 и 2 от Закона за 

общинската собственост се установява от комисия, назначена със заповед на Кмета на 

Общината. 

(2) Комисията се свиква в срок от 24 часа, извършва оглед на място и изготвя 

предложение до нуждаещите се в конкретно жилище. 

(3) В случаите по чл.45(1) т.2 от Закона за общинската собственост 

обстоятелствата, които могат да доведат до настаняване в общинско жилище от резервния 

фонд трябва да са такива, че непосредствено да заплашват живота и здравето на 

нуждаещите се. 

 

Чл.27.(1) Резервният общински фонд задължително разполага по всяко време с 

минимум две незаети, самостоятелни жилища за критични нужди. 

(2) Установения с ал.1 баланс може да бъде нарушен само при тежки масови 

природни стихийни бедствия или аварии за срок не по-дълъг от два месеца. 

(3) При форсмажорни обстоятелства при настаняването в резервни жилища могат 

да не се спазват нормите за жилищна заетост, установени с тази Наредба. 

(4) Не се допуска настаняване в общински резервни жилища на лица, чиито 

собствени жилища са станали негодни за използване поради естествено износване,  

вредни са в санитарно - хигиенно отношение или загрозяват и поради това, че не могат да 

се поправят или заздравят подлежат на премахване по реда на Закона за устройство на 

територията. 

 

Раздел ІV 

Ведомствени жилища. Ред и условия за настаняване в тях. 

 

Чл.28.(1) В общинските ведомствени жилища се настаняват временно, до 

прекратяването на трудовите (служебните) им правоотношения, служители на общинската 

администрация, ако те и членовете на техните семейства не притежават жилище или вила, 

или идеални части от такива имоти на територията на общината. 

(2) Във ведомствените жилища могат да бъдат настанявани и специалисти, 

работещи по международни програми, спогодби и проекти, по които общината е страна за 

срока на работата им, при условие, че не притежават жилищен или вилен имот на 

територията на община Правец.  

Чл.29. (1) Жилищна нужда се установява по условията и реда, определени в Глава 

ІІ, раздел ІІ на тази Наредба. 

(2) Кметът на Общината назначава комисия от експерти и юрист, която изготвя 

мотивирано становище във връзка с постъпилите молби за настаняване във ведомствени 

жилища.  

Чл.30. Настаняването във ведомствени жилища се извършва със заповед на кмета 

на Общината, въз основа на която се сключва договор с община Правец за наем, 

поддръжка и стопанисване на жилището. 

 

Чл. 31. Наемните правоотношения с настанените във ведомствено жилище се 

прекратяват с прекратяването на трудовите /служебните/ правоотношения на общинския 

служител. 

 

Чл.32.(1) От ведомствения жилищен фонд могат да бъдат определени със заповед 

на Кмета на Общината жилища за настаняване на гости на общината за пренощуване. 

(2) Реда и начина за ползване на тези жилища се определя със заповед на Кмета на 

Общината. 
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ГЛАВА ІІІ  

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 Чл.33.(1). Наемните правоотношения се прекратяват поради: 

1. неплащане на наемната цена и/или консумативните разноски за повече от 

три месеца 

2. извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване, 

основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитаваните помещения; 

3. нарушаване на добрите нрави, удостоверено с протокол от управителния 

орган на сграда в режим на етажна собственост, съобразно изискванията на чл.57 

от ЗУЕС или с протокол/акт за установяване на административно нарушение, 

съставен от общинска администрация или органите на МВР; 

4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на общинското 

жилище; 

5. прекратяване на трудовите или служебни правоотношения на настаненото 

във ведомствено жилище лице; 

6. изтичане срока на настаняване; 

7. отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище; 

8. използване на жилището не по предназначение, удостоверено с протокол 

от управителния орган на сграда в режим на етажна собственост, съобразно 

изискванията на чл.57 от ЗУЕС или с протокол/акт за установяване на 

административно нарушение, съставен от общинска администрация или органите 

на МВР; 

9.преотдаване 

10. неспазване условията на договора за наем. 

(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на Кмета на Община 

Правец. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното 

правоотношение и срокът за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг 

от един месец. 

(3) При прекратяване на наемното правоотношение на основание ал.1, т.2 към 

заповедта по ал.2 се прилага настанителна заповед за друго общинско жилище, ако 

наемателят отговаря на условията за настаняване. 

(4) Заповедта по ал.2 може да се обжалва пред Административния съд по реда на 

АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго. 

Решението на административния съд е окончателно. 

 

Чл. 34 (1) След влизане в сила на заповедта по ал.2 на предходния член, в случай че 

жилището не е освободено доброволно в определения срок, длъжностните лица от звено 

„Общинска собствеността” съставят констативен акт, в който се посочват данни за акта за 

общинска собственост, лицето, което владее или държи имота и основанието за това. 

(2) Въз основа на констативния акт, Кметът на Община Правец издава заповед по 

чл.65 от ЗОС за изземване на жилището. 

(3) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със 

съдействието на полицията, като за изпълнителните действия се съставя протокол за 

изземане, опис на наличните вещи и състоянието на иззетия имот. 

(4) Заповедта по ал.1 подлежи на обжалване по реда на АПК. Обжалването не 

спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът не разпореди друго. 
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ГЛАВА  ІV 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ЖИЛИЩЕН ФОНД 

 

Раздел І 

Определяне на критерии за образуване на продажни цени на жилищата 

 

 

Чл. 35. Продажбата на общинските жилища за продажба се извършва по пазарни 

цени.  

 

Чл. 36. Цените на общинските жилища се определят от лицензиран оценител. 

 

Чл. 37. Общинските жилища, в които са настанени правоимащи да ги закупят 

наематели се продават без търг или конкурс, като се  оценяват от лицензиран оценител. 

Така определената цена не може да бъде по - ниска от дънъчната оценка на жилищата. 

 

Чл. 38. Свободните общински жилища се продават по пазарна оценка на цена не по 

- ниска от данъчната оценка на жилището чрез търг или конкурс. 

 

Раздел ІІ 

Продажба на общински жилища 

 

Чл. 39. Общинският съвет определя броя, местонахождението на жилищата, които 

ще се продават на: 

1. на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, 

2. на лица, чиито жилища се предвижда да бъдат отчуждени по реда на глава 

трета от Закона за общинската собственост, 

3. на лица, настанени в тях по административен ред 

 

Чл. 40. Предложенията за решенията по предходния член се внасят от Кмета на 

Общината. 

 

Чл. 41. Не могат да се продават: 

1. общинските жилища в сгради общинска собственост, чието основно 

предназначение е да задоволяват административни, стопански, културни, 

образователни, здравни и търговски нужди, 

2. резервните жилища, 

3. общински жилищни сгради, предвидени за премахване или освидетелствани 

по реда на Закона за устройство на територията, 

4. жилища, за които има изрично решение на Общинския съвет. 

5. жилища, в които са настанени две или повече семейства, които не образуват 

домакинство 

 

Чл. 42.(1) Наемател на общинско жилище може да закупи същото при условие, че 

жилището, в което е настанен да е определено от Общинския съвет за продажба; 

 (2) Жилищата, заемани от две или повече семейства, представляващи домакинство 

могат да се продадат на едно от семействата или в съсобственост. 

(3) Ведомствените жилища на общината могат да се продават на служители, които 

имат не по-малко от пет години стаж без прекъсване в общинската администрация. 

 



 12 

Чл. 43. Жилищата, предназначени за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, се 

продават от кмета на общината, съобразно поредността им по списъка по чл.чл.5-7 от 

ППЗУПГМЖСВ. 

 

Чл. 44. Продажбата на общински жилища се извършва по писмено искане на 

наемателите до Кмета на Общината. Към искането се прилагат настанителна заповед и 

декларация за семейно и имотно състояние. 

 

Чл. 45. Комисия, назначена от кмета на община Правец проучва дали са налице 

условията по чл.42. 

 

Чл. 46.(1) В едномесечен срок от подаване на молбата от лицето се изготвя 

мотивирана докладна записка до Общинския съвет, както и оценка на жилището.  

(2) Въз основа на решението на общинския съвет Кмета на Общината издава 

заповед и я връчва на заинтересованото лице. В едномесечен срок от връчване на 

заповедта се заплащат цената на дължимите данъци, такси, режийни и други разноски, 

както и разходите по извършване на оценката. 

(3) Срокът по предходната алинея не тече, ако лицето не е уведомено по реда на 

Гражданския процесуален кодекс. 

(4) След плащане на сумите по ал.2 в посочения в заповедта срок, Кметът на 

Общината сключва договор за продажба. Договорът подлежи на вписване. Разходите по 

вписването му са за сметка на Купувача. 

(5) Когато плащането не се извърши в определения срок, заповедта се отменя от 

Кмета на Общината и преписката за продажба се прекратява. 

 

Чл. 47.(1) Жилищата, свободни от наематели могат да се продават след решение на 

Общинския съвет при условия и ред, определени с Наредбата №5 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

(2) След провеждането на търга или конкурса се издава заповед за определяне на 

спечелил кандидат - купувач. Когато бъдат извършени всички плащания, предвидени в 

тръжната процедура и заповедта влезе в сила се сключва договор за продажба. 

(3) Договорът по ал. 2 подлежи на вписване. Разходите по вписването му са за 

сметка на Купувача. 

 

Раздел ІІІ 

Общински терени, предназначени за жилищно строителство 

 

Чл. 48.(1) На граждани с установени жилищни нужди може да се учреди право на 

строеж. в не застроени терени, предназначени за жилищно строителство. 

(2) В случаите, когато не е предвидена специфична процедура се прилагат общите 

правила на разпореждане с общинска недвижима собственост, установени с Наредба №5 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. 

(3) Ежегодно до 31 януари с решение на Общинския съвет се определят 

общинските парцели, предназначени за жилищно строителство, върху които Кметът на 

Общината може да изпълнява процедура по учредяване право на строеж съгласно 

предвижданията на подробните устройствени планове. 

(4) При възникнала необходимост списъкът на тези парцели може да се 

актуализира през цялата година с решение на Общинския съвет. 

Чл. 49.(1) Правото на строеж на граждани с установени жилищни нужди може да 

се учреди без провеждане на търг или конкурс по цени, определени при условията на 

глава ІV , раздел І от настоящата Наредба. 



 13 

(2) Правото на строеж може да се учреди и на правоимащи по Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно - спестовни влогове или на жилищно - 

строителни кооперации, чийто член - кооператор са такива лица. 

 

(3) Сделката по предходните алинеи се сключва при условията на Наредбата за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която касае 

учредяването на право на строеж. 

 

ГЛАВА V 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 50. Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява 

престъпление по Наказателния кодекс се наказват по тази Наредба, независимо от 

имуществената отговорност за причинените вреди. 

 

Чл. 51. За нарушаване на тази Наредба се налага административно наказание - 

глоба в размер до 5000 лева освен ако със закон не е предвиден по - голям размер. 

 

Чл. 52. Актовете за установяване на нарушения се съставят от длъжностни лица, 

определени от Кмета  на Общината и от  главния експерт "Общински имоти ". 

 

Чл. 53. За актовете, издадени от длъжностни лица на общинската администрация, 

наказателните постановления се издават от Кмета на Община. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. По смисъла на тази наредба: 

• "семейство" са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни деца, ако не са 

встъпили в брак. 

• "домакинство" са съпрузите, ненавършили пълнолетие низходящи, възходящите и 

пълнолетните низходящи, които живеят с наемателя, както и братята и сестрите, които не 

са встъпили в брак. 

• "самотни родители на непълнолетни деца" са родители, които поради вдовство, 

развод или несключване на брак се грижат сами за отглеждане на непълнолетните си деца. 

• "полезна площ на жилището" е сумарната площ на всички помещения в него, 

мерени по вътрешните зидарски очертания на стените, и цялата площ на балкони и тераси, 

с изключение на площта от ограждащите и разпределителните стени на жилището и 

площта на складовите помещения – мазе, барака и таван. 

• "жилищна площ" е сбора от площите с основно предназначение – дневни, спални, 

детски стаи и столови (без кухни – столови) измерени по контура на съответните 

вертикални конструктивни елементи – стени и колони. 
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ПРЕХОДНИ  И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящата Наредба е  приета на основание чл. 45а от Закона за общинската 

собственост с Решение № 95/05.04.2019 година на Общински съвет Правец и отменя 

Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под 

наем в общински жилища, собственост на Община Правец, приета с Решение 

№161/28.06.2013 г. на Общински съвет Правец. 

§2. Тази Наредба отменя всички решения, разпоредби и други актове на 

Общинския съвет, които й противоречат. 

§3. Изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Общината.  

§4. Наемните цени при заварените от настоящата Наредба наемни правоотношения 

се привеждат в съответствие с визираните в нея цени, считано от влизането в сила на 

наредбата 

§5. Заварените към момента на влизане в сила на настоящата Наредба наемни 

правоотношения се привеждат в съответствие с новите изисквания в едномесечен срок от 

приемането й. 

§6. Наредбата влиза в сила три дни след публикуването й във в-к „Правешки глас” 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА   ПРАВЕЦ:      /П/ 

/ Николай ЯХОВ/ 
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 Приложение 1 
 

 

МЕСЕЧНИ НАЕМНИ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА 

 

 

1. Основна наемна цена на жилищата за 1 кв.м полезна площ е 1,00 лев без ДДС. 

2. Диференциран размер на наемните цени на общински жилища, в които са настанени 

наематели по общия ред: 

2.1. За семейства на пенсионери, получаващи под двукратния размер на гарантирания 

минимален доход – 50 % от основната наемна цена по т.1.; 

2.2. За семейства на инвалиди със загуба на работоспособността над 90%, с или без 

чужда помощ – 50% от основната наемна цена по т.1 

2.3. Семейства с деца, на студенти редовна форма на обучение –  50 % от основната 

наемна цена по т.1 

3. Диференциран размер на наемните цени на общинските жилища, в които настанени 

наематели по чл.45, ал.1, т.т.1 и 2 от ЗОС: 

3.1. За граждани, жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на 

природни и стихийни бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване – 50% 

от основната наемна цена по т.1; 

3.2. За граждани, в семействата на които са налице остри социални и здравословни 

проблеми - 50% от основната наемна цена по т.1 

3.3. За граждани настанени по реда на чл.45, ал.2 за времето през, което заемат 

съответната длъжност в общинската администрация – основната наемна цена по 

т.1 

4. Свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани по 

чл.43 и чл.45 от ЗОС се отдават под наем по пазарни цени, определени с решение на 

ОбС и след провеждане на търг или конкурс. 
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ПРОГРАМА  
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 
 

  
1. Въведение 

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец се създава в 
изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 
читалищата в Общината насоки за развитието им през 2019 година. 

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец 
за 2019 г. цели обединяване усилията на всички страни, имащи отношение към по-нататъшното 
укрепване и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 
културната политика на общината, както и да подпомогне годишното планиране и финансиране на 
читалищните дейности.  

2. Структурна и финансово състояние на читалищата в Община Правец. 
 На територията на община Правец са регистрирани 9 (девет) броя читалища: Народно 
читалище „Заря 1895”, гр. Правец; Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре; Народно 
читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив; Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. 
Равнище; Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово; Народно читалище „Отец Паисий 
1897”, с. Калугерово; Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица; Народно читалище 
„Васил Левски 1925”, с. Своде; Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица; 
Народно читалище „Христо Ботев 1928“. Всички те са вписани и в Регистъра на народните 
читалища към Министерство на културата. Управляват се от Настоятелства и набират средства от 
членски внос, културно-просветна дейност, субсидия от държавния бюджет, наеми, дарения и 
други приходи, съгласно разпоредбите на чл.21 от ЗНЧ. 

Общата численост на субсидираните читалищни бройки за Община Правец от 
Министерство на културата за 2019 година е 22, като стандартът за една субсидирана бройка e в 
размер на 9490 лева.  

Разпределението на държавната субсидията за 2019 година в размер на 208780 (двеста осем 
хиляди седемстотин и осемдесет) лева е както следва:  

№ Наименование на читалището Сума (лв.) Субсидирани бройки 
1. НЧ ”Заря 1895”, гр. Правец 123370,00 13 
2. НЧ “Възраждане 1927”, с. Джурово 14235,00 1,5 
3. НЧ “Развитие 1898”, с. Видраре 14235,00 1,5 
4. НЧ “Васил Ценков 1936”, с. Разлив 14235,00 1,5 
5. НЧ “Напредък 1895”, с. Осиковица 9490,00 1 
6. НЧ “Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище 9490,00 1 
7. НЧ “Отец Паисий 1897”, с. Калугерово 9490,00 1 
8. НЧ “Васил Левски 1925”, с. Своде 9490,00 1 
9. НЧ “Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица 4745,00 0,5 
10. НЧ „Христо Ботев 1928“, с. Осиковска Лакавица 0,00 0 

 

3. Основни направления и приоритетни задачи в читалищната дейност в община 
Правец през 2019 година 

 Основните направления и приоритетни задачи в читалищната дейност са регламентирани и 
произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана 
на основание на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Културния календар 
на Община Правец. Те са ориентирани към развитието и задоволяване потребностите на жителите 
на общината чрез: 
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- Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 
населените места на община Правец;   

- Поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции; 
- Разширяване на знанията на населението и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 
- Възпитава младите хора в дух на родолюбие и утвърждаване на националното  им 

самосъзнание; 
- Осигуряване на достъп до информация и комуникации; 
- Разширяване знанията на населението; 
- Обмен между културите на различните етноси; 
- Насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи; 
- Партньорство с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на 

културните процеси и др. 
 За по-добрата реализация на основните цели и приоритетни задачи на читалищата е 
необходимо да продължи диалогът за постигане добри взаимоотношения между читалищата, 
културните и образователни институции, местните власти, неправителствените организации и 
бизнеса по места за реализиране на съвместни програми и проекти.  

 
4. Основни дейности на народните читалища на територията на община Правец за 2019 

година  
Художествените колективи при читалищата се включват в местните културни прояви, 

участват в събори, прегледи и фестивали на регионално, национално и международно ниво. В 
организираните по селата на територията на Община Правец тържества читалищата вземат дейно 
участие съвместно с Клубовете за възрастни и хора с увреждания и учебните заведения. 

Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец, Народно читалище „Развитие 1898”, с. 
Видраре, Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив и Народно читалище „Възраждане 
1927”, с. Джурово продължават своята работа по Програма „Глобални библиотеки-България” за 
информационно обслужване на гражданите.   
 Към Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре, Народно читалище „Васил Ценков 
1936”, с. Разлив,  Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово и Народно читалище 
„Напредък 1895”, с. Осиковица продължават да функционират Клубове за младите хора от 
населените места.  

 
 4.1 Народно читалище ”Заря 1895”, гр. Правец  
  Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец организира и поддържа осем детски школи с 
образователна насоченост, шест състава с професионална насоченост, клубна и кръжочна дейност, 
както следва: 

4.1.1.Любителско художествено творчество. 
• С образователна насоченост: 

№ Вид школа Ръководител Брой на 
самодейците Време на репетиции 

1. Народно пеене Веселка Христова 11 
Два пъти седмично; 
Групово и 
индивидуално  

2. Народни танци-
напреднали /1-7 клас/ 

Ивайло Димитров 
 20 Два пъти седмично 

по 45 минути 

3. Пиано Здравка Цонева 12 Два пъти седмично 
по 30 минути 

4. Балет Ангелина Сергеева 10 Два пъти седмично 
по 1 час 

5. Акордеон Здравка Цонева 3 Два пъти седмично 
по 30 минути 

6. Гъдулка Диан Пенков 5 Два пъти седмично 
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по 30 минути 

7. Тамбура Диан Пенков 2 Два пъти седмично 
по 30 минути 

8. Кавал Димитър Панчев 3 Два пъти седмично 
по 30 минути 

9. Народни танци - 
начинаещи /5-7 год./ Ивайло Димитров 23 Два пъти седмично 

по 45 минути 
 

• С професионална насоченост 
№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  
Време на репетиции 

1. Ансамбъл „Заря “ Ивайло Димитров 30 Вторник и петък 
18.00-19.30 ч. 

2. Детски танцов състав Ивайло Димитров 43 Вторник и петък 
16.00-18.00ч. 

3. Детски народен оркестър Диан Пенков 15 Веднъж седмично по 
45 минути 

4. Детска група за народно 
пеене 

Весела Христова 11 Веднъж седмично по 
45 минути 

5. Народен оркестър „Заря“ Димитър Панчев  
 

4 Два пъти седмично по 
45 минути 

6. Квартет „Правец “ Весела Христова 4 Два пъти седмично по 
45 минути 

 
• Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 
самодейците  

Време на репетиции 

1. Испански език Мариела Борисова 15 Понеделник до петък 
От 16.00-17.30 ч. 

2.  Клуб „Аеробика“ Екатерина 
Стефанова 

17 Понеделник и сряда 
19.00-20.00 ч. 

 
4.1.2. Библиотечна дейност: 
Библиотеката при НЧ „Заря 1895” е с книжен фонд над 32 000 тома, с обща достъпна 

читалня и компютърна техника с предоставена интернет услуга на своите читатели. Библиотеката 
полага усилия за удовлетворяване на културните и просветни потребности на учениците в ПГ по 
КТС, ГПЧЕ „Алеко Константинов” и ОУ „Васил Левски”. Библиотеката обслужва и 
потребителите на Центъра за настаняване от семеен тим за стари хора, Клубовете на възрастните и 
хората с увреждания, както и всички жители от Правец и общината. Закупуването на нови книги 
става само събрани читателски такси. 

Качеството на библиотечно-информационното обслужване зависи от обогатяването, 
организацията и управлението на  библиотечните фондове – това е в пряка връзка с читателските 
запитвания и търсения. Мисията на библиотеката е да създава връзки между хората и 
информацията. В тази връзка, читалищната библиотека продължава да работи съвместно с 
Фондация „Глобални библиотеки – България”. НЧ ‚Заря 1895‘ сключи споразумение за съвместна 
дейност с фондацията и библиотеката продължава да работи с нея. 

4.1.3. Дейности през 2019 година. 
№ 
 

Дата Мероприятие Кратко описание на 
дейностите по  

реализацията на 
мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2019 Йордановден Хвърляне на кръста в Правец 
/програма/ 

Секретар 
 



 4 

2. 06.01.2019 171 г. от рождението 
на Христо Ботев Витрина от книги Читалищен 

библиотекар 

3. 21.01.2019 Ден на родилната 
помощ 

Програма за лекарите в 
поликлиниката – гр. Правец, 
Поздравление в ДЦВХУ – гр. 
Правец, Поздравление за 
Бабинден – Клуб на 
пенсионера с. Разлив 

Секретар 
 

4. 21.01.2019 140 г. от смъртта на 
Любен Каравелов Витрина от книги Читалищен 

библиотекар 
5. 14.02.2019 Трифон Зарезан Възстановка на традиционен 

български празник 
Секретар 

 

 6. 19.02.2019 146 г. от обесването на 
Васил Левски 

Един час с живота и делото 
на Васил Левски, 
литературно четене с 
ученици 

Читалищен 
библиотекар 

 

7. 01.03.2019 Баба Марта Детско утро с децата от 
начален курс 

Читалищен 
библиотекар 

 

8.  01.03.2019 Ден на самодееца 
Концерт от самодейните 
колективи при НЧ „Заря 
1895“ 

Худ. ръководители на 
съставите 

9. 03.03.2019 

Националния празник 
на Република 
България, 141 години 
от Освобождението 

Участие на самодейните 
състави от НЧ „ Заря 1895 “ в 
общоградските чествания 
 

 
Секретар 

10.  03.03.2019 
Ден на 
освобождението на 
България 

Витрина с книги, тематичен 
кът 

Читалищен 
библиотекар 

 

11. 16.03.2019 Тодоров ден 
Музикална програма на 
самодейците по случай 
събора на гр. Правец  

Секретар 

12. 21.03.2019 Световен ден на 
поезията 

Среща с деца, обичащи 
поезията и пишещи стихове 

Читалищен 
библиотекар 

 

13. 22.03.2019 Първа пролет Честване на пролетта  
Художествените 
ръководители на 

съставите 
14. 28.03.2019 151 г. от рождението 

на Максим Горки Витрина от книги Читалищен 
библиотекар 

15. 02.04.2019 Международен ден на 
детската книга  

Колективни четения с деца от 
начален клас 

Читалищен 
библиотекар 

16. 22-
23.04.2019 Маратон на четенето Ученици от начален курс Читалищен 

библиотекар 

17. 22-
26.04.2019 Седмица на гората Витрина от книги 

Читалищен 
библиотекар 

 
18. м.05.2019 Традиционни майски 

празници 
Активно участие на 
художествените състави към 
НЧ ”Заря 1895” в 
общоградските и общински 
мероприятия и чествания 

 
 

Секретар 

19. 01.05.2019 Ден на труда Тематична витрина Читалищен 
библиотекар 
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20. 09.05.2019  Ден на Европа Витрина  „Обединена 
Европа” 

Читалищен 
библиотекар 

21. 11.05.2019 Ден на библиотекаря  Витрина за създателите на 
славянската азбука, 
посещение на деца в 
библиотеката и запознаване с 
делото на двамата братя 

Читалищен 
библиотекар 

 

22. м.05.2019 XXII-ви общински 
събор на българското 
народно творчество 

Участие самодейните 
колективи при читалището 

Секретар и 
художествени 
ръководители 

23. 13-17. 
05.2019 

Национална 
библиотечна седмица 

Обмяна на практики с 
библиотеките в Община 
Правец 

Читалищен 
библиотекар 

 
24. 24.05.2019 Ден на българската 

просвета и култура и 
на славянската 
писменост 

Участие в общоградските 
мероприятия 

Секретар 
и художествените 

ръководители 

25. 28.05.2019 Годишна продукция-  
концерт на класовете 
от школата по изкуства 
към читалището 

Участие на всички класове в 
продукцията 

Художествените 
ръководители на 

школите 

26. 01.06.2019 Ден на детето Витрина от детски книги Читалищен 
библиотекар 

27. м.06.2019 Лятна програма на 
библиотеката към 
читалището 

Организиране на летния 
отдих на децата, съвместно с 
доброволци 

Читалищен 
библиотекар 

28. 24.07.2019 169 г. от раждането на 
Иван Вазов 

Витрина от книги, тематичен 
кът 

Читалищен 
библиотекар 

29. м.07 и 
м.08.2019 

- Летни лагер-школи за 
самодейците (малки и 
големи) 
- Участия във 
фестивали на: ПТС 
„Заря”, детски танцов 
състав, детска група за 
народно пеене, школа 
по балет 
- Лятна програма на 
библиотеката към 
читалището 
- „Моцартови 
празници- 
Правец’2019” 
 

  
 
 

Секретар, 
Художествени 

ръководители на 
съставите, 

Библиотека 

30. 06.09.2019   Ден на Съединението 
на България 

Участие в програмата на 
община Правец за празника 

Секретар 

31. м.09.2019 „Моновец’2019“  Изнасяне на фолклорна 
програма от съставите при 
читалището 

Секретар 

32. 15.09.2019 Първи учебен ден Съвместни концертни изяви 
на читалищни и училищни 
състави 

Секретар  

33. 22.09.2019 Ден на Независимостта 
на България 

Участие в програмата за 
празника 

Секретар, 
Читалищен 
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Витрина от книги библиотекар 
34. 08.10.2019 61 години от 

кончината на Ран 
Босилек 

Витрина от детски книги; 
Посещение на деца от 
начален клас в библиотеката- 
четене на стихове, приказки и 
разкази 

 
Читалищен 

библиотекар 

35. 16.10.2019 38 години Правец- 
град 

Активно участие на 
читалището в цялостната 
програма на Община Правец 
за честване на празника; 
Витрина от материали и 
книги 

Секретар, 
Читалищен 

библиотекар 

36. 01.11.2019 Ден на народните 
будители; Ден на 
българската наука 

Съвместен празничен 
концерт от всички културни 
и образователни институции; 
Витрина от книги и беседи 

Секретар, 
Читалищен 

библиотекар 
 

37. 09.11.2019 139 г. от раждането на 
Йордан Йовков 

Един учебен час в 
библиотеката с творчеството 
на Йордан Йовков 

Читалищен 
библиотекар 

 
38. м.12.2019  Коледен концерт Организиран съвместно с 

Община Правец 
Секретар,  

Художествени 
ръководители на 

състави 
39.  м. 12.2019 Изложба Тематична изложба на книги 

за Коледа и Нова година 
Читалищен 

библиотекар 
40. м.12.2019  Коледна продукция на 

школата по изкуства 
към читалището 

Участие на всички класове от 
школата 

Преподавателите в 
школите по изкуства 

 
 

4.2.Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив 
 4.2.1.Любителско художествено творчество  
№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  
Време на репетиции 

1. Фолклорна формация 
„Разливчанка” 

Искра Траянова 9 Четвъртък по 1 час 

 
 4.2.2.Библиотечна дейност: 
 - Обогатяване на библиотечния фонд; 
 - Уреждане на кътове с литература в библиотеката; 
 - Обучения - компютърна грамотност; 
 - Привличане на повече читатели с цел засилване интереса към четенето на книги; 
  

4.2.3. Дейности през 2019 година. 
№  
 

Дата Мероприятие Кратко описание на 
дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 
1. 14.01.2019 Традиционен 

обичай „Топене и 
наричане на 
пръстените” 

Кратка програма от 
самодейците. Облечена в 
народна носия жена извършва 
наричанията  на пръстените. 

Секретар 
 

2. 21.01.2019  Ден на родилната 
помощ Бабинден 

Възстановка на обичая. „Баба и 
внуче в света на Интернет“ – 
сценка изпълнена от самодейци 

Секретар, 
Организатор на 

Клуба на 



 7 

 пенсионера 
3. 14.02.2019  Ден на лозаря 

„Любовта е вино – 
виното е любов“ 

Пресъздаване на обичая. 
Конкурс „Най-добро вино“. 
Програма от самодейци 

Секретар, 
Организатор на 

Клуба на 
пенсионера  

4. 01.03.2019  Ден на самодееца и 
„Баба Марта дойде“ 

Организиране на парти за 
самодейците към читалището.  

Секретар 
 

5. 03.03.2019  Национален празник 
на Република 
България 

Поднасяне на цветя пред 
паметника 

Секретар  

6. 08.03.2019  Ден на жената „Организиране на тържество. 
Конкурс „най-добра пита“ 

Секретар, 
Организатор на 

клуба 
7. м. 04.2019  Великденски 

празници 
Конкурс „най-красиво яйце“ Секретар, 

Организатор на 
клуба 

8.  24.05.2019  Ден на славянската 
писменост и 
българската 
просвета и култура 

Направа на кът с литература в 
библиотеката 

Секретар 

9.  м.05.2019 XXII Общински 
събор на 
българското 
народно творчество 

Участие на певческата група е 
програмата на събора 

Секретар 

10. м.06.-м.09. 
2019 

Участие певческата 
група във 
фолклорни 
фестивали и събори 

По дадена заявка Секретар 

11. 01.10.2019 Международен ден 
на възрастните хора 

Тържество по повод празника, 
съвместно с Клуба за възрастни 
и хора с увреждания – поздрав и 
кратка програма от 
самодейците. 

Секретар, 
Организатор клуб 

12. 01.11.2019  Будители на нацията Тематична изложба в 
библиотеката  

Секретар 

13. 03.12.2019 Ден на хората с 
увреждания 

Тържество по повод празника с 
кратка програма от 
самодейците. 

Секретар, 
Организатор клуб 

14. м.12.2019 г. 
 
 

Коледно-
Новогодишно 
тържество 

Програма от самодейците и 
всеобщо веселие. 

Секретар  
Организатор клуб 

 
 
4.3.Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре 

 4.3.1.Любителско художествено творчество 

№ Вид състав Ръководител Брой на 
самодейците Време на репетиции 

1. Женска вокална група Веско Генчев 10 2 часа седмично 
  

• Клубна и кръжочна дейност  - Младежки клуб  
 
 4.3.2.Библиотечна дейност: 
 - Библиотечно обслужване на населението; 
 - Справочно-библиографски услуги; 
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 -  Осигуряване на населението достъп до информация.  
 
4.3.3. Дейности през 2019 година. 

№  
по 
ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 
дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 
1. 21.01.2019 Бабин ден Провеждане на общоселско 

тържество.  
Секретар 

2. 19.02.2019 Обесването на 
Васил Левски 
 

Кратко слово и програма от 
местното училище. Поднасяне 
на венци и цветя пред 
паметника в центъра на 
селото. 

Секретар 

3. 01.03.2019 Ден на 
любителското 
народно творчество 

Тържество със самодейците. Секретар 

4.  03.03.2019 Национален 
празник на 
Република България 

Организирано честване пред 
паметника в центъра на 
селото. Кратка програма от 
учениците и поднасяне цветя.  

Секретар 

5. 08.03.2019 Международен ден 
на жената 

Организиране и провеждане 
на празника заедно с Клуба на 
пенсионера.  

Секретар 

6. 09.05.2019 Ден на победата 
Ден на Европа 

Празнична програма и 
поднасяне цветя пред плочата 
на загиналите във Втората 
световна война. Традиционен 
празник-събор на с. Видраре – 
общинско тържество. 

 
Секретар 

7. 24.05.2019 Ден на Българската 
просвета и  култура 
и славянска 
писменост 

Тържествено отбелязване на 
празника в местното училище. 

Секретар 

8. м. 06 – м. 
08. 2019 

Участие на 
самодейци във 
фестивали 

Участия на Женската вокална 
група е национални и 
международни фестивали. 

Секретар 

9. 01.11.2019 Ден на народните 
будители 

Празнично честване с 
програма от самодейците 

Секретар 

11. 21.12.2019 Коледно-
новогодишни 
празници 

Общоселско тържество и 
програма с участието на 
самодейци 

Секретар, 
Кмет на кметство, 
Организатор клуб  

12. 31.01.2019 Посрещане на Нова 
година 

Организиране на празненство Секретар 

         
4.4.Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище 

 4.4.1.Любителско художествено творчество 
 

№ Вид състав Ръководител Брой на 
самодейците Време на репетиции 

1. Певческа група Секретар на 
читалището 12 Един час седмично 

2. Театрална група Секретар на 
читалището 5 Един час седмично 

3. Група за рецитиране на Секретар на 8 Един час седмично 
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стихове читалището 
 

• Клубна и кръжочна дейност: 
 
№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  
Време на репетиции 

1. Клуб за занимания с деца Секретар на 
читалището 

16 Един час седмично 

  
4.4.2.Библиотечна дейност: 
- Библиотечно обслужване на населението. 
- Информационно обслужване на гражданите – постоянен достъп до компютрите в 

читалището. 
Библиотечната дейност през 2019 г. е насочена към обновяване и попълване на 

библиотечния фонд, привличане на нови читатели, организиране на литературно четене по повод 
годишнини на известни автори и произведения от местни автори. 
  

4.4.3. Дейности през 2019 година. 
№  
 

Дата Мероприятие Кратко описание на 
дейностите по  

реализацията на 
мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 

1. 01.01.2019 Отбелязване на 
празника Васильовден 

Организирано обикаляне по 
домовете, сурвакане и 
наричане за здраве и берекет 

Секретар 

2. 06.01.2019 Годишнина от 
рождението на поета-
революционер Христо 
Ботев 

Изнасяне на информация за 
живота и делото на Христо 
Ботев на информационното 
табло пред читалището. 

Секретар, 
Боряна Нонова 

3. 21.01.2019 Ден на родилната 
помощ - Бабинден 

Пресъздаване на ритуала от 
самодейци от Театралната 
група  

Секретар и  
Боряна Нанова 

4. 14.02.2019 Празник Трифон 
Зарезан 

Ритуално зарязване на лози и 
награждаване с грамоти на 
най-добрите лозаро-винари 
от селото 

Секретар,  
Йордан Петков 

5. 19.02.2019 146 години от 
обесването на Васил 
Левски 

Рецитал от самодейците за 
Апостола. 

Секретар 

6. 01.03.2019 Посрещане на 1-ви 
март и отбелязване на 
Деня на самодееца 

Изложба на ръчно направени 
мартеници и посрещане на 
Баба Марта, която ще подари 
мартеници на хората от 
селото. Сбирка на самодейци 
на която да се отбележи Деня 
на любителското 
художествено творчество. 

Председател,  
секретар 

7. 03.03.2019 Националния празник 
на Република 
България 

По повод празника 
самодейци от читалището ще 
изнесат литературно-
музикална програма. 
Поднасяне цветя на 
паметната плоча на 
опълченеца Мико Нанов. 

Председател, 
секретар, съвместно с 

Кметство Равнище 
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8. 08.03.2019 Отбелязване на 
международния ден на 
жената 

Поздрав от името на 
читалището към жените в 
селото 

Председател и 
секретар на 
читалището 

9. 22.03.2019 Посрещане на първа 
пролет 

Тържество и литературна 
програма от самодейците 

Секретар 

10. 01.04.2019 Ден на хумора и 
шегата 

Прочит на хумористични 
произведения и поднасяне на 
информация за 
международния ден на 
хумора 

Секретар 

11. 20.04.2019 Лазаровден Организирани от клуба за 
работа с деца към 
читалището млади момичета 
обикалят и лазаруват в 
селото 

Секретар 

12. 20.04.2019  Годишнина от 
Априлското въстание  

Поднасяне на информация за 
въстанието. 

Секретар 

13. 01.05.2019 Международен ден на 
труда 

Озвучаване на площада и 
кратка информация за 
празника, изнесена на 
информационното табло  

Секретар 

14. 06.05.2019  Гергьовден Храмов празник на църква 
„Св. Георги” – подпомагане 
организацията на празника; 
поздрав от читалището; 
отслужване света литургия 

Секретар 

15. 09.05.2019 Ден на победата и 
Ден на Европа 

Изнасяне на информация за 
двата празника; Поднасяне 
цветя на паметника на 
участниците във войните  

Председател, 
 секретар  

16. 24.05.2019 Ден на българската 
просвета и култура и 
на славянската 
писменост  

Кратка програма от 
самодейците. Поднасяне на 
поздравителни адреси на 
учители и заслужили 
читалищни деятели 

Председател, 
 секретар  

17. м.05.2019  XXII Общински събор 
на народното 
творчество 

Самодейците от НЧ се 
включват с програма в 
общинския събор на 
народното творчество 

Секретар 

18. м.05.2019 Участие във фестивал Участие във „Фестивал и 
базар на народните обичаи и 
традиции” в гр. Ябланица 

Секретар 

19. 01.06.2019 Деня на детето Изложба на детски рисунки 
във фоайето на читалището 

Секретар 

20. 02.06.2019 Дена на Ботев и 
загиналите за народна 
свобода 

Кратка литературна 
програма от самодейците; 
пускане на сирена в 12:00 ч.   

Кмет на кметство, 
секретар 

21. 24.06.2019 Еньовден Организиран излет и бране 
на билки по повод Деня на 
билкаря 

Секретар 

22. м.06.2019 Провеждане на 
екскурзия 

Организиране на екскурзия 
до историческо място, 
съвместно с кметството и 
клуба на пенсионера 

Секретар, 
 организатор на клуба 



 11 

23. 06.07.2019 Годишнина от 
раждания ден на 
Васил Левски 

Изнасяна на информация за 
живота и делото на Апостола 

Секретар 

24.  М.07.2019 Участие във фестивал Самодейци от читалището 
ще вземат участие във 
фестивал на народния 
обичай и автентичната 
носия, с. Рибарица 

 

25. м.08.2019 Участие във фестивал Самодейци от читалището 
ще вземат участие във 
фестивала „От Тимок до 
Вита“, с. Черни вит  

Секретар 

26. м.08.2019 Провеждане на 
традиционното 
„Градинско 
увеселение“ 

Провеждане на общоселско 
мероприятие съвместно с 
кметството. 

Кмет на селото, 
председател, 

секретар 

27. 06.09.2019 Съединението на 
България 

Озвучаване на площада и 
кратка нагледна информация 
за Съединението  

Секретар 

28. 22.09.2019 Ден на 
Независимостта на 
България 

Озвучаване на площада и 
кратка нагледна информация 
за празника 

Секретар 

29. м.09.2019 Провеждане на 
екскурзия 

Организиране на екскурзия 
до историческо място, 
съвместно с клуба на 
пенсионера 

Секретар, 
 организатор на клуба 

30. 01.10.2019 Дена на възрастните 
хора 

Поздрав от читалището към 
възрастните от селото 

Секретар 

31. м.10.2019 Участие във фестивал Самодейците участват в 
организиран фестивал в с. 
Дъбен, община Ловеч 

Секретар 

32. 01.11.2019 Ден на народните 
будители 

Поднасяне на поздравителни 
адреси на заслужили учители 
и читалищни дейци от 
селото. 

Секретар 

33. 03.12.2019 Ден на хората с 
увреждания 

Поздрав и кратка 
литературна програма от 
читалището 

Секретар 

34. м.12.2019 Детски празник 
„Посрещане на Дядо 
Коледа” 

Кратко тържество и 
раздаване на подаръци на 
децата 

Секретар 

35. м.12.2019 Новогодишно 
тържество 

Кратка програма от 
читалището на общоселското 
тържество 

Кметство Равнище, 
клуб на пенсионера, 

секретар 
36. 31.12.2019 Посрещане на Новата 

2020 г. на центъра на 
село Равнище 

Тържество на площада в 
селото, организирано  
съвместно с кметството и 
клуб „Доброта” и 
читалището 

Кметство Равнище, 
клуб на пенсионера, 

секретар 

 

  
4.5.Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово 

 4.5.1.Любителско художествено творчество  
№ Вид състав Ръководител Брой на Време на репетиции 
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самодейците 

1. Група за народно пеене Валентина 
Александрова 10 всеки вторник 

от 14:00 ч. 
• Клубна и кръжочна дейност: 

- Младежки клуб в сградата на читалището 
- Младежки клуб в мах. Беляновец  
 

 4.5.2.Библиотечна дейност: 
 Библиотеката осигурява право на всеки гражданин за равноправен и свободен достъп до 
информация, до многообразието от знание, идеи и мнения. Формиране на навици за четене и 
насърчаване на четенето сред всички възрастови групи и най-вече у децата от най-ранна възраст. 
Четенето на любими приказки, обсъждане, тематични викторини и беседи, прожекции на филми с 
любими герои.  

- Обслужване на читателите и опазване на книжния фонд и читалищното имущество; 
- Отбелязване Международния ден на книгата – изложба, четене на любими книги; 
- Отбелязване Деня на славянската писменост; 
- Беседа за Деня на народните будители; 
- Свободен достъп до интернет и електронни услуги на населението; 
- Социална интеграция на групите в неравностойно положение, чрез подобряване на 

достъпа до информация. 
 

 4.5.3. Дейности през 2019 година. 
№  
по 
ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 
дейностите по  

реализацията на 
мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 

1. 21. 01. 2019 Ден на родилната 
помощ - Бабинден 

Поздравления за 
многодетните майки от 
селото 

Секретар 

2. 01.03.2019 Ден на 
любителското 
художествено 
творчество 

Празнична програма с 
участието на самодейците 

Секретар 

3. м. 03. 2019 Посрещане на 
пролетта 

Излет сред природата с деца 
посещаващи младежкия 
клуб. 

Секретар 

4. 08. 04. 2019 Национален ден на 
ромите 

Беседа в младежкия клуб Секретар 

5. 23. 04. 2019 Международен дена 
на книгата 

Първо посещение в 
библиотеката – запознаване 
на най-малките посетители с 
книгите 

Секретар, 
Учителки от детската 

градина 

6. м. 04. 2019  Великденски 
празници 

Запознаване на младежите 
посещаващи клуба с 
великденските традиции 

Секретар 

7. 24. 05. 2019 Ден на българската 
просвета и култура и 
на славянската 
писменост 

Отбелязване на празника в 
читалището. 

Секретар 

8. м.05.2019  XXII Общински 
събор на народното 
творчество 

Участие на самодейците в 
събора. 

Секретар 

9. м. 06 – м. 
08. 2019 

Лятна занималня Организирано четене на 
книги, гледане на филми и 

Секретар 
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други с деца от селото  
10. 26. 10. 2019 Храмов празник на 

църквата Св. 
Димитър в селото 

Участие в организацията и 
празничната програма 

Секретар 

11. 01. 11. 2019 Ден на народните 
будители 

Запознаване с добрите 
практики – младежки клуб. 

Секретар 

12. м. 12. 2019 Новогодишно 
празненство 

Тържество по повод Новата 
година в клуба на 
пенсионера.  

Секретар, 
Организатор клуб 

            
 4.6. Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с. Калугерово 
 4.6.1.Любителско художествено творчество - Фолклорна група за автентичен фолклор 

№ Вид състав Ръководител Брой на 
самодейците Време на репетиции 

1. Група за автентичен 
фолклор „Горска китка” Магда Стефанова 8 - 

  
Клубна и кръжочна дейност: 
-Работа с деца през лятната ваканция; 
-Самодеен театрален състав – подготвя драматизации за конкретни мероприятия /Бабинден, 

за „Великденското хоро“/. Ръководител е секретарят на читалището. 
  

4.6.2.Библиотечна дейност   
- библиотечно обслужване на населението; 
- рецитал на стихотворения, написани от Христо Ботев, по случай 171 години от 
рождението му. 

 
 4.6.3. Дейности през 2019 година. 
 
№  Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  
реализацията на 
мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2019 Традиционно хвърляне 
на кръста в река Малък 
Искър на Йордановден 

Събират се жителите от 
селото при моста на реката. 
Извадилият богоявленския 
кръст се дарява със сума, 
събрана от присъстващите. 

Секретар 

2. 19.02.2019 Отдаване почит на 
Апостола на свободата 
Васил Левски 

Поднасяне цветя на 
паметната плоча на Васил 
Левски. 

Секретар 

3. 01.03.2019 Ден на любителското 
художествено 
творчество. 
Баба Марта 

Подаряване на ръчно 
изработени мартеници на 
самодейците.  

 
Секретар 

4. 03.03.2019 141 години от 
Освобождението на 
България 

Тържествена заря-проверка 
по случай националния 
празник и поднасяна на 
цветя на Руския паметник. 

Секретар 

5. 28.04.2019 Традиционно 
Великденско хоро 

Литературно-музикална 
програма. Номинация за 
най-красиво боядисано 
яйце. Черпене с яйца и 
козунаци. 

Секретар 
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6. 01.11.2019 Ден на народните 
будители 

Празнична програма с 
участието на самодейци – 
възрожденски песни и 
стихотворения. 

Секретар 

7. 28.12.2019 Коледно-новогодишно 
тържество 

Новогодишна програма. Секретар 
 

 
 

 4.7. Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица 
4.7.1.Любителско художествено творчество. 

 
№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  
Време на репетиции 

1. Театрална формация 
„Шарен свят” 

Стефка Матеева 16 Понеделник, сряда и 
петък 

2. Женска певческа група 
„Осиковице свидна” 

Веска Цочева 8 Два пъти месечно 

3. Клуб за народни танци Таня Димитрова 10 Един път седмично 
 
• Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 
самодейците  

Време на репетиции 

1. Клуб за приложни 
изкуства „Сръчковци” 

Стефка Матеева 12 Всеки понеделник 

2. Корпус за смешно 
реагиране 

Веска Цочева 10 Вторник и четвъртък 

 
 4.7.2. Библиотечна дейност 
 В библиотеката се планират различни тематични инициативи – „Четенето ме вълнува”, „На 
приказка за приказките”, „Отворени врати” /по проекта „Животът заедно”/. 
  

4.7.3. Дейности през 2019 година. 
№  

 
Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 
на мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 
1. 06.01.2019 171 г. от раждането 

на Христо Ботев 
Беседа в малкия салон на 
читалището 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

2. 15.01.2019 Музиката в 
художествения 
текст 

Занимание с учениците от 
прогимназиалния курс в 
рамките на проекта „Животът 
заедно” – артикулация и 
интонация в поезията 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

3. 18.01.2019 Весело зимно 
състезание 

Съвместно с училището Марийка Цолова 
и учители 

4. 22.01.2019 „Ние сме най!” Конкурс по повод Бабинден- 
съвместно честване с Клуба на 
възрастните хора „Здравец“ 
  

Марийка Цолова, 
клубен отговорник 

5. 29.01.2019 Кой приказен герой 
избрах за свой 
приятел? 

Занимание с учениците от 
началния курс в рамките на 
проект „Животът заедно”. 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

6. 02.02.2019 Петльовден Съвместно с клуба на 
възрастните хора „Здравец“ 

Марийка Цолова 
Васил Петров 
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7. 14.02.2019 Трифон Зарезан съвместно честване на Деня на 
лозаря и винаря с Клуба на 
възрастните хора „Здравец“ 
 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

Васил Петров 

8. 19.02.2019  146 г. от 
обесването на 
Васил Левски 

Литературно-музикален 
спектакъл 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

Мариета Павлова 
9.  26.02.2019 „Йордан Йовков – 

един от големите 
български 
разказвачи“ 

Занимание с ученици от 
прогимназиален курс в 
рамките на проекта „ Животът 
заедно“ 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

10. 01.03.2019 „Баба Марта води 
пролетта“ 

Съвместно честване на 
празника с ДГ „Слънце” 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

Мая Илиева 
11. 01.03.2019 „Осиковица ви 

благодари“ 
Празнична среща на 
Настоятелството със 
самодейците от селото по 
повод Деня на самодееца 

Марийка Цолова 
 

12. 01.03.2019 „Самарското 
знаме“ 

Беседа и състезание с децата 
от училището и възрастните от 
клуб „Здравец“ по повод 
Националния празник на 
България, в рамките на 
инициативата „Двойни 
граждански уроци“ 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 
Радка Тодорова 

13. 08.03.2019 „Светица и 
грешница“ 

Празнично честване на Деня на 
жената с децата от детската 
градина и възрастните от клуб 
„Здравец“  

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

14. 21.03.2019 Ден на отворени 
врати 

В читалищната библиотеката, 
по повод Деня на 
библиотекаря 

Марийка Цолова 
 

15. 01.04.2019 Международен ден 
на хумора 

Хуморът в българската 
литература 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

16. 08.04.2019 Среща с личния 
лекар 

Беседа в читалищната 
библиотека по повод 
Световния ден на здравето 

Марийка Цолова 

17. 11.04.2019 „Нашите 
постижения“ 

Фотоизложба за изявите на 
Театрална формация „Шарен 
свят“, „Корпус за смешно 
реагиране“ и Клуб 
„Сръчковци“ и среща на 
родителите на малките 
самодейци с ръководителите 
на съставите 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

18. 21.04.2019 „Нека бъдем 
приятели“ 

Среща-разговор и парти на  
учениците по повод 
Международния ден на 
младежката солидарност 22 
април, в рамките на 
инициативата „Двойни 
граждански уроци” 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

19. 07.05.2019 Открито занимание 
на Клуб 

Деца и сръчни баби от клуб 
„Здравец“ за обмяна на опит и 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 
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„Сръчковци“ добри практики 
20. 22.05.2019 Състезание по 

рецитация 
С участието на деца от 
училището, детската градина и 
възрастни от клуб „Здравец“, 
по случай Деня на славянската 
писменост и култура 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

21. 24.05.2019 Събор на село 
Осиковица 

„Ха да тропнем“ – 
мероприятия на площада 

Марийка Цолова 
 

22. м.05.2019 XXI-ти Общински 
събор на 
българското 
народно творчество 

Участие на театрална 
формация „Шарен свят”, 
„Корпус за смешно реагиране“ 
и женската певческа група в 
събора. 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

Веска Цочева 

23. м.06.2019 „Пъстра броеница“ Хумористичен спектакъл Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

24. 14.06.2019 „Здравей, лято!”  Изложба-базар на Клуб 
„Сръчковци”  

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

25. 28.06.2019 „Обменяме добри 
практики“ 

Среща с учители и читалищни 
дейци, работещи с деца от 
ромски произход – инициатива 
в рамките на проекта 
„Животът заедно”  

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

26. 16-30. 
06.2019 

„Лятно училище” Съвместна инициатива с 
училището в рамките на 
проекта „Животът заедно” 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

27. 28.08.2019 „Бари Богородица“ Мероприятия на площада по 
случай ромския празник 

Марийка Цолова 

28. 01.09.2019 Открити врати Посещение в читалищната 
библиотека по случай 
Международния ден на 
знанието 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

29. 15.09.2019 Пикник С децата от Формация „Шарен 
свят”, „Корпус за смешно 
реагиране“ и Клуб 
„Сръчковци” по случай 
откриване на новата учебна 
година 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

30. 05.10.2019 „Ние сме 
партньори за 
доброто на децата” 

Среща на читалищното 
настоятелство с колектива на 
училището по повод 
Международния ден на 
учителите 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

31. 17.10.2019 „Нежните поети на 
България” 

Занимание с учениците от 
прогимназиалния курс в 
рамките на проекта „Животът 
заедно” 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

32. 08.11.2019 Събор и храмов 
празник на църква 
„Св. Архангел 
Михаил” 

Участие на читалището в 
подготовката и провеждането 

Марийка Цолова 
 

33. 21.11.2019 „Християнските 
ценности днес” 

Среща-разговор с богослов по 
повод Деня на християнското 
семейство 

Марийка Цолова 
 

34. 03.12.2019 „Да би мирно Международен ден на хората с Марийка Цолова 
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седяло, не би чудо 
видяло“ 

увреждания - среща-разговор 
на Младежкия клуб и 
възрастни хора от клуб 
„Здравец“ 

Стефка Матеева 

35. 20.12.2019 „Бяла Коледа” Изложба на Клуб „Сръчковци”  Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

36. 20.12.2019 „Коледна магия“ Новогодишен спектакъл на 
театрална формация „Шарен 
свят“, „Корпус за смешно 
реагиране“ и Женската 
певческа група 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

37. 24.12.2019 „Бъдни вечер“ Честване на празника, 
съвместно с клуб „Здравец“ 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

38. 31.12.2019 „Да е жива! Да е 
здрава!“ 

Посрещане на Новата година 
на площада в селото 

Марийка Цолова 
Стефка Матеева 

  
 
4.8. Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде 
4.8.1.Любителско художествено творчество. 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 
самодейците  

Време на репетиции 

1. Фолклорна група „Пъстра 
Китка” 

Илиана Тодорова 7 1 час седмично 

 
 4.8.2. Библиотечна дейност: 
 - търсене на спонсори и дарители на библиотеката; 
 - обогатяване на книжния фонд.  
 
 4.8.3. Дейности през 2019 година. 
№  
по 
ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 
дейностите по  

реализацията на 
мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2019 Богоявление Тържествена литургия и 
хвърляне на светия кръст. 

Кметски наместник, 
секретар 

2. 21.01.2019 Бабинден Тържество по повод празника. Организатор клуб, 
секретар 

3. 01.02.2019 Трифон Зарезан Зарязват се лозови клонки,  
избира се „Цар и царица на 
виното”. 

Организатор клуб, 
секретар 

4. 19.02.2019 Обесване на 
Апостола на 
свободата – Васил 
Левски 

Поднасяне на цветя пред 
портрета на Васил Левски и 
възпоменателна церемония. 

Секретар 

5. 01.03.2019 Ден на 
любителското 
художествено 
творчество 

Тържество по случай 
празника и връзване на 
мартеници 

Секретар 

6. 03.03.2019 3-ти март -
Национален 
празник на Р. 
България 

Тържествено поднасяне на 
цветя пред паметника. 

Кметски наместник, 
секретар 

7. 08.03.2019 Международен ден 
на жената 

Поздравление по повод 
празника. 

Секретар 
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8. 22.03.2019 Първа пролет Поздравление по повод 
празника. 

Секретар 

9. 23.04.2019 Ден на книгата Кратка беседа. Секретар 

10. 24.05.2019 Ден на българската 
просвета и култура 
и на славянската 
писменост 

Празнична програма. Секретар 

11. м.05.2019 XXII-ти Общински 
събор на 
българското 
народно творчество 

Участие на самодейците в 
събора. 

Секретар 

12. м.05.2019  Участие на певческата група 
във фестивал във Велико 
Търново 

Секретар 

13. 02.06.2019 Ден на загиналите 
за народна свобода  

Поднасяне цветя пред 
паметника. 

Кметски наместник, 
секретар 

14. 29.06.2019 Оброк в местността 
„Бурньовица” 

Участие на самодейците. Кметски наместник, 
секретар 

15. 20.07.2019 Оброк в местността 
„Висока могила” 

Участие на самодейците. Кметски наместник, 
секретар 

16. 04.08.2019 Традиционен събор 
на селото 

Участие на самодейците в 
общоселско тържество. 

Секретар 

17. 06.09.2019 Рожден ден на 
клуба 

Участие на самодейците. Организатор клуб, 
секретар 

18. 09.09.2019 Ден на победата Поднасяне цветя пред 
паметника. 

Организатор клуб, 
секретар 

19. 01.10.2019 Ден на възрастните 
хора 

Поздрав от името на 
читалището. 

Секретар 

20. 01.11.2019 Ден на народните 
будители 

Кратка беседа. 
 

Секретар 

21. 03.12.2019 Ден на хората с 
увреждания 

Поздрав от името на 
читалището. 

Организатор клуб, 
секретар 

22. 06.12.2019 Храмов празник на 
църквата „Св. 
Никола” 

Честване на празника. Кметски наместник, 
секретар, 

Организатор клуб 
23. м.12.2019 Коледно-

новогодишно 
тържество 

Общоселско тържество. Кметски наместник, 
организатор клуб, 

секретар 
 
 

4.9. Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица 
4.9.1.Любителско художествено творчество. 

 
• Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 
самодейците  

Време на репетиции 

1. Клуб „Седянка” Ралица Цветанова 10 Вторник 
19:00-20:00 

Ежеседмично в куба се събират жители от селото и членове на читалището, изучават се 
песни от българското народно творчество, събират се снимки и истории за селото и жителите му. 
Дейността е насочена и към изработване на изделия от стария ни бит и култура. 

 
4.9.2. Библиотечна дейност: 
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 - обогатяване на библиотечни фонд; 
 - популяризиране на нови книги; 
 - привличане на нови читатели; 
 - организиране на художествени изложби.  
 
 4.9.3. Дейности през 2019 година. 
№  
по 
ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на дейностите 
по  реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 
1. 01.01.2019 Сурва/Васильовден Обикаляне от децата в селото по 

къщите и наричане за здраве и 
благоденствие. 

Секретар 

2. 06.01.2019 Отбелязване 171 г. 
от рождението на 
Христо Ботев 

Деца четат разкази и стихове за  
Христо Ботев 

Секретар 

3. 21.01.2019 Ден на родилната 
помощ 

Сценка с възпроизвеждане на 
ритуала „миене” и „даряване” на 

бабата. 

Секретар 

4. 14.02.2019 Трифон Зарезан Кулинарна изложба и конкурс за 
най-добро вино. 

Секретар 

5. 19.02.2019 146 години от 
гибелта на Левски 

Прожекция на филма „Тайната 
вечеря на Дякона Левски“ по 

романа на Стефан Цанев 

Секретар 

6. 01.03.2019 Баба Марта Даряване на ръчно изработени 
мартеници от членове на 

читалището на децата от детските 
градини в гр. Правец. 

Секретар 

7. 03.03.2019 141  г. от 
Освобождението на 
България 

Изработване на знаме от жените в с. 
Правешка Лакавица 

Секретар 

8. 08.03.2019 Международен ден 
на жената 

Празничен обяд Секретар 

9. 10. 03. 2019 Сирни Заговезни Кладене на огньове и прескачане на 
здраве 

Секретар 

10. 25. 03. 2019 Благовец Обредно посрещане на пролетното 
равноденствие. 

Секретар 

11. 01. 04. 2019 Ден на хумора и 
шегата 

Забавни игри с деца и възрастни. Секретар 

12. 20. 04. 2019 Отбелязване на 
годишнина от 
Априлското 
въстание  

Тематично табло със снимки на 
организаторите му. 

Секретар 

13. 28. 04. 2019 Великден Боядисване на яйца по стари 
технологии. 

Секретар 

14. 06. 05. 2019 Гергьовден Участие в организацията на 
храмовия празник на параклис Св. 

Георги Победоносец 

Секретар 

15. 09. 05. 2019 Ден на Европа. Ден 
на победата над 
фашизма 

Поднасяне на цветя на паметника. Секретар 

16. 21. 05. 2019 Св. Константин и 
Елена 

Участие в организацията на 
Лачовския оброк. 

Секретар 

17. 24. 05. 2019 Ден на Българската 
просвета и култура 

Празник на НЧ „Светлина – 2012“ Секретар 
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18. 02. 06. 2019 Ден на Ботев и 
загиналите за 
свободата 

Рецитация на Ботеви стихове. Секретар 

19. 06. 06. 2019 Спасовден Участие в организацията на оброка 
Крътьов дол. 

Секретар 

20. 24. 06. 2019 Еньовден 
 

Пресъздаване на обредите събирана 
и наричане на билки. 

Секретар 

21. 29.06.2019 Петровден Участие в организацията на 
Чичеревски оброк. 

Секретар 

22. 02.08.2019 Илинден /по стар 
стил/  

Участие в организацията на 
Удавнишки оброк. 

Секретар 

23. 23-26. 
08.2019 

142 години от 
Шипченската 
епопея 

Табло със снимки на картини от 
известни художници за боевете.  

Секретар 

24. 06.09.2019 Съединението на 
България 

Беседа за събитието и значението на 
този акт. 

Секретар 

25. 22.09.2019 Ден на 
Независимостта 

Табло с текст на Манифеста и 
снимки от събитието. 

Секретар 

26. 01.10.2019 Ден на възрастните 
хора 

Участие в организиране на 
тържество. 

Секретар, 
Организатор клуб 

27. 06.10.2019 Световен ден на 
усмивката 

Тематично табло. Секретар 

28. 14.10.2019 Петковден.  Участие в организацията на 
традиционен празник-събор на 

селото. 

Секретар 

29. 01.11.2019 Ден на народните 
будители 

Тематично табло и беседа за 
известните личности, допринесли за 
духовното и културно развитие на 

България. 

Секретар 

30. 24.12.2019 Бъдни вечер Коледуване и пеене на обредни 
песни с наричане за здраве 

Секретар 

 
4.11. Народно читалище „Христо Ботев 1928”, с. Осиковска Лакавица 
4.11.1.Любителско художествено творчество. 

 
• Любителско художествено творчество 

№ Вид  Ръководител  Брой на 
участниците  

Време на дейност 

1. Актуализация на сайт „В 
Осиковска Лакавица“ 

Звездалина Христова 4 По време на всяко 
общоселско, читалищно 

или клубно 
мероприятие 

2. Изготвяне на програма 
за етнографско и 
културно-исторически 
наследство 

Секретар, 
Настоятелство, 
Васил Цацов, 
Николай Цанов 

9 През цялата година 

 
4.11.2. Библиотечна дейност: 

 - обогатяване на библиотечни фонд; 
 - уреждане на кътове с литература в библиотеката; 

- обучения – компютърна грамотност; 
 - привличане на повече читатели с цел засилване интереса към четенето на книги. 
 
 4.11.3. Дейности през 2019 година. 
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№  
по 
ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на дейностите 
по  реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 
организацията на 

мероприятието 
1. 06.01.2019 Йордановден Хвърляне на кръста в село 

Осиковска Лакавица 
Секретар, 

Кмет 
2. 19.01.2019 Спортен празник Зимен спортен празник – на 

параклис в мах. Отешанска с 
участие на деца, младежи и 

възрастни 

Секретар, 
Настоятелство,  
Васил Цацов 

3. 21.01.2019 Бабинден Възстановка на обичая съвместно с 
Клуба на възрастните и хората с 

увреждания  

Секретар, 
Организатор на 

клуба 
4. 14.02.2019 Трифон Зарезан Литературно-музикално програма 

„Любов и вино“ - съвместно с 
Клубовете на възрастните и хората 

с увреждания от с. Осиковска 
Лакавица и с. Калугерово 

Секретар, 
Организатори на 

клубовете 

5. 01.03.2019 „Баба Марта 
дойде“ 

Подаряване на мартеници на 
възрастните хора - съвместно с 

Клуба на възрастните и хората с 
увреждания 

Секретар, 
Организатор на 

клубовете 

6. 03.03.2019 Национален 
празник на 
Република 
България 

Поднасяне на цветя пред паметника 
на диарбекирския заточеник Недко 
Даков и паметника на загиналите в 

Балканските войни 

Секретар, 
Кмет 

8. 08.03.2019 Международен ден 
на жената 

Организиране на общоселско 
тържество е литературно-музикална 

програма и изложба наръчно 
изработени предмети и кулинарни 
изделия съвместно с Клубовете на 
възрастните и хората с увреждания 

от с. Осиковска Лакавица и с. 
Калугерово 

Секретар, 
Организатори на 

клубовете 

9. м. 04. 2019 Великденски 
празници 

Тържествено отбелязване на 
празника. 

Секретар, 
Кмет 

10. 09. 05. 2019 Ден на Европа и 
отбелязване края на 
Втората световна 
война 

Отбелязване на събитията и 
поднасяне на цветя съвместно с 

представители на руското 
посолство на гроба на загиналия 

руски войн през войната 

Секретар, 
Кмет 

11. 24. 05. 2019 Ден на славянската 
писменост и 
култура и празник 
на читалището 

Тържествено събрание с 
литературно-музикална програма 

Секретар, 
Настоятелство 

12. 06. 06. 2019 Оброк в мах. 
Отешанска 

Тържествена литургия и приготвяне 
на курбан чорба 

Секретар, Васил 
Цацов, Николай 

Цанов 
13. 19. 06. 2019 Оброк в мах. 

Йоловци 
Приготвяне на курбан чорба Секретар, 

Кмет 
14. 29.06.2019 Оброк в мах. 

Краевци 
Приготвяне на курбан чорба Секретар, 

Н. Стефанова, Л. 
Даков 

15. 20.07.2019 Оброк в мах. 
Грозденска и 

Водосвет и приготвяне на курбан 
чорба 

Секретар, 
В. Христов, и. 
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Нинковци Николов 
16. 02.08.2019 Оброк мах. 

Хановете 
Приготвяне на курбан чорба  Секретар, В. 

Крайчев 
17. 08.09.2019 Оброк на мах. 

Равнище и 
Вутешковци 

Приготвяне на курбан чорба Секретар, 
М. Съйков, и. 

Николов 
18. 14.09.2019 Родова среща е 

мах. Отешанска 
Водосвет и тържествен обяд Секретар, 

В. Цацов, 
Н. Цанов 

26. 01.10.2019 Международен ден 
на възрастните 
хора 

Поздравления и тържествен обяд 
съвместно с Клуба на възрастните и 

хората с увреждания 

Секретар, 
Организатор клуб 

27. 16.11.2019 Събор на село 
Осиковска 
Лакавица 

Общоселско тържество с 
тържествен обяд и музикална 

програма 

Секретар, 
Настоятелство, 

Организатор клуб 
28. 30.11.2019 Годишнина от 

основаването на 
Клуба на 
възрастните и 
хората с 
увреждания 

Отбелязване на празника с 
тържествена закуска 

Секретар, 
Организатор клуб 

29. 03.12.2019 Международен 
дена на хората с 
увеждания 

Поздравления и тържествен обяд 
съвместно с Клуба на възрастните и 

хората с увреждания 

Секретар, 
Кмет, 

Организатор клуб 
30. 20.12.2019 Коледно тържество Общоселска тържество с музикална 

програма и обяд 
Секретар, 

Кмет, 
Организатор клуб 

 
           

5. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата 
Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища 

трябва да представят до 31 март 2020 г. пред кмета на общината и общинския съвет доклади за 
осъществените читалищни дейности в изпълнение на настоящата Програмата и за изразходваните 
от бюджета средства. 
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