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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 7  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 3 май 2019 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 104 

 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание 

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

от ЗМСМА, 

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

 

Р Е Ш И: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

 

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

имоти – общинска собственост през 2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

 

 

3. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

4. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от Преходните 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността иползването на земеделски земи. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

6. Предварително съгласие за право на преминаване през поземлен имот (ПИ) Публична 

общинска собственост,  № 000052 по КВС за с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, общ. Правец, 

обл. Софийска с начин на трайно ползване - местен път.  

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 40, ал. 1 от Наредба №4 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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8. Поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 19(а) от Наредба №8 за реда и условията 

при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата 

инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински 

терени. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Разходване на средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управления на 

отпадъците, за закупуване на специализирана техника. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов  

Председател на Общинския съвет    

на Община  Правец  

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

война 1944–1945 г. по повод 9-ти май – Ден на победата над хитлерофашизма. 

                  ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Определяне на парични награди за колективите на училищата в община Правец по повод        

24 май –  Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 105 

 

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имоти – общинска собственост през 2019 г. 

   

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

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

(ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както 

следва: 

В раздел 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: 

  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

22. АЧОС  

№3366-II/ 

05.04.2019 г. 

243,50/487 (двеста четиридесет и три цяло и петдесет стотни към 

четиристотин осемдесет и седем) идеални части от Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) XXIV – 6530,6531 (двадесет и четвърти отреден за имот 

планоснимачен номер шест хиляди петстотин и тридесет запетая шест 

хиляди петстотин тридесет и един) целият с урегулирана площ от 487 

(четиристотин осемдесет и седем) кв.м. с неуредени регулационни 

сметки, находящ се в кв. 9 (девет) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 106 

 

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 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

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

имот, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост №1089-

II/07.02.2014 г., вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с 

вх. рег. №262 от 10.02.2014 г, под №146, том I, парт. 23479, за поставяне на търговски обект за 

търговска дейност. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 40.00 лв. (четиридесет лева) без ДДС 

(необлагаем), съгласно Приложение №1, т. 15.3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

2.3. Предназначение на имота – за поставяне на търговски обект за търговска дейност; 

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

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

от годишната наемна цена; 

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

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

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

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

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 107 

 

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. 47, ал.1, т.3 от ЗОС, чл.39, т.3 и Раздели І и ІІ на 

Глава ІV от Наредба № 6 на ОбС – Правец, за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да се продаде на М. К. Ц., с постоянен адрес: община Правец, гр. 

Правец, ……., общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

Апартамент №11 (единадесет) в блок 403 (четиристотин и три), вход А, етаж IV (четвърти) със 

застроена площ от 67,35 кв.м. (шестдесет и седем цяло тридесет и пет стотни квадратни метра), 

състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено 

помещение №11 (единадесет) със светла площ 10,41 кв.м. (десет цяло четиридесет и една 

стотни квадратни метра), таванско помещение №11 (единадесет) с площ 8,64 кв.м. (осем цяло 

шестдесет и четири стотни) и 4,07 % (четири цяло и седем стотни процента) 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 (сто двадесет и седем), по 

действащия ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №1203 - II/11.04.2014 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 846 от 15.04.2014 год., под № 109 том III, 

парт. 24875. 

2. Определя цена в размер на 23 950.00 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин и 

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

независим оценител. 

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

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

съответствие с определената по т. 2 цена. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 108 

 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XXII (двадесет и втори) – За техническа инфраструктура с урегулирана площ от 637 

(шестстотин тридесет и седем) кв.м, с уредени регулационни сметки, находящ се в кв. 22 

(двадесет и две) по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3319 - II/14.02.2019 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 357 от 

18.02.2019 год., под № 67 том II. 
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2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 644.00 лв. (седем хиляди шестстотин 

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

независим оценител. 

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

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

тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

продажба на имота по т. 1 от това решение. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 109 

 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XXIII (двадесет и трети) – За техническа инфраструктура с урегулирана площ от 468 

(четиристотин шестдесет и осем) кв.м, с уредени регулационни сметки, находящ се в кв. 22 

(двадесет и две) по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3320 - II/14.02.2019 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 359 от 

18.02.2019 год., под № 69 том II. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 5 616.00 лв. (пет хиляди шестстотин и 

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

оценител. 

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

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

тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

продажба на имота по т. 1 от това решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 110 

 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

  

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

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XI – общ. (единадесети, общински) с площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв.м., 

находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по действащия план за регулация на с. Разлив, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1551 - II/28.03.2016 

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

937 от 18.04.2016 год., под № 108 том IV, н.д.№566/16 г., парт. 35507. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 9 398.00 лв. (девет хиляди триста 

деветдесет и осем лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител. 

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

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

тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 111 

 

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), чл.30, ал. 1, т. 1 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- 13; “За”- 13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц. И. Т. с постоянен адрес: област 

Софийска, община Правец, гр. Правец, ……, недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ 70/739 (седемдесет към седемстотин тридесет и девет) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX – 1519 (деветнадесети отреден за имот планоснимачен 

номер хиляда петстотин и деветнадесети) целият с урегулирана площ от 739 (седемстотин 

тридесет и девет) кв.м. с неуредени регулационни сметки за 70 (седемдесет) кв.м. придаваеми 

от улица, находящ се в кв. 95 (деветдесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3355 – 

II/18.03.2019 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 686 от 21.03.2019 год., под № 94, том III. 

2. Определя цена в размер 1435.00 лв. (хиляда четиристотин тридесет и пет 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. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 112 

 

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, чл. 59 и чл. 68 от Наредба № 5 на ОбС-Правец, за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

Р Е Ш И: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) VIII (осми) – За Комплексно обществено обслужване (КОО) целият с урегулирана площ 

от 311 (триста и единадесет) кв.м., заедно с построената в него едноетажна масивна сграда със 

застроена площ от (ЗП) 85.60 (осемдесет и пет цяло и шестдесет стотни) кв.м., находящ се в кв. 

80 (осемдесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван 

с Акт за частна общинска собственост №3235 - II/23.11.2018 год., вписан в Служба по 16 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 4577 от 29.11.2018 год., 

под № 2 том XIX. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 24 612.00 лв. ( двадесет и четири хиляди 

шестстотин и дванадесет лева) без ДДС, в т. ч. земя – 9 576.00 (девет хиляди петстотин 

седемдесет и шест лева) без ДДС, и сграда – 15 036. 00 (петнадесет хиляди тридесет и шест 

лева) без ДДС, представляваща намалената с 30% (тридесет процента) цена в размер на 35 

160.00 лв. (тридесет и пет хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС, в т. ч. земя - 13 680 .00 

(тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева) без ДДС, и сграда – 21 480. 00 (двадесет и 

една хиляди четиристотин и осемдесет лева) без ДДС, определена като начална тръжна цена, 

съгласно Решение №9 от 31.01.2019 год. на ОбС – Правец. 

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   № 113 

 

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. 6, ал.1 и ал.3 от ЗОС, чл. 3, ал.2 от Наредба № 5 на ОбС – Правец, 

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

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

 

Р Е Ш И: 

1. Обявява за частна общинска собственост 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 

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

произтичащи от настоящото решение. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 114 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

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

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

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

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

имущество, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

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

недвижим имот - частна общинаска собственост, представляващ офис № 5 (пет), с площ от 

30.00 (тридесет) кв.м., находящо се на III (третия) етаж в Административно-стопанската сграда, 

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

Живков” № 2, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 0123 – II/ 15.05.2000 г. 

вписан с вх. рег. № 198 от 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 – 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС, 

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

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

2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност; 

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

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

от годишната наемна цена; 

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

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 115 

 

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 –10/02.04.2019 год. от ОСЗ – Правец, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Цолю Димитров Хаджийски, следните 

имоти в землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец, област Софийска: 
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1. Поземлен имот №040034 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 0.400 дка 

(нула декара и четиристотин кв. м.), местността „Мачково” с начин на трайно ползване „нива”, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02222/23.01.2019 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №040033 по КВС, целият с площ от 1.800 дка, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3367 – II/15.04.2019 год., вписан с вх. рег. №873 от 16.04.2019, под 

№26, том IV– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №050079 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 2.500 дка 

(два декара и петстотин кв. м.), местността „Горно селище” с начин на трайно ползване „нива”, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02223/23.01.2019 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №050031 по КВС, целият с площ от 8.001 дка, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №201 – II/20.08.2010 год., вписан с вх. рег. №1608 от 21.10.2010, под 

№72, том VI, парт. 8742 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

3. Поземлен имот №040035 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 1.400 дка 

(един декар и четиристотин кв. м.), местността „Над лисиците” с начин на трайно ползване 

„нива”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02224/23.01.2019 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №040033 по КВС, целият с площ от 1.800 дка, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3367 – II/15.04.2019 год., вписан с вх. рег. №873 от 16.04.2019, под 

№26, том IV– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

4. Поземлен имот №040036 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 0.200 дка 

(нула декара и двеста кв. м.), местността „Над лисиците” с начин на трайно ползване „нива”, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02225/23.01.2019 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №040027 по КВС, целият с площ от 0,622 дка, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №400 – II/06.12.2010 год., вписан с вх. рег. №2035 от 09.12.2010, под 

№165, том VII, парт. 8850 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на В. Ц. Д., 

наследник на Цолю Димитров Хаджийски и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 116 

 

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 –12/12.04.2019 год. от ОСЗ – Правец, 

  

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

 

Р Е Ш И: 
 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Мария Начева Василева, следния имот 

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

1. Поземлен имот №022135 по КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 

0.529 дка (нула декара и петстотин двадесет и девет кв. м.), местността „При дома” с начин на 

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

№Ф01012/15.03.2019 год., попадащ изцяло в поземлен имот №022097 по КВС, целият с площ 

от 2.575 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3388 – II/ 22.04.2019 год. – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Т. Д. М., 

наследник на Мария Начева Василева и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда 

на АПК. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 117 

 

ОТНОСНО: Предложение относно  процедиране и одобряване на Подробен устройствен план 

/ПУП/. 

   

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

3 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, по реда на чл. 16  ЗУТ, 

  

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

 

Р Е Ш И: 
 

Одобрява Задание и разрешава изработването на Проект за  изменение на Подробeн 

устройствен план /ПУП/ -  План за  регулация /ПР/, на терен за допълнително урегулиране, в 

кв. 61 по План за регулация на гр. Правец, като се: 

Създава се нова улица с о.т.960а – о.т. 960б – о.т.960в – о.т. 960г, с която теренът се 

разделя, като: 

 1. Част от имотите остават в кв. 61 и от тях се образуват нови УПИ: УПИ ХІІІ-7232; 

УПИ ХІV-7232; УПИ ХV-7233,7234; УПИ ХVІ-6661; УПИ ХVІІ-6688; УПИ ХVІІІ-7175,6686; 

УПИ ХІХ- 6686,7170,  УПИ ХХ-6662,6686,7170 и УПИ ХХІ-6662,6664 за техн. 

инфраструктура; 

 2. Образува се нов квартал с № 211 с новообразувани УПИ: УПИ ІІ-7236,7152,7153; 

УПИ ІІІ-7236,7152,7153; УПИ ІV-7231,7152; УПИ V-7233, 6661,7231; УПИ VІ-7154, 7233; УПИ 

VІІ-7154; УПИ ІХ-7155; УПИ Х- 7155, 7152; УПИ ХІ-7153,  УПИ ХІІ-6665, 6666 и УПИ ХІІІ-

6665, 6666. От разделянето на кв. 61 се променя отреждането на УПИ ХІІ-6546, 6663, кв. 61 и 

става УПИ І-6546,6663, в новообразувания кв. 211, а УПИ ХХІ-1515, в кв. 61 става УПИ VІІІ-

7156,1515 в новообразувания кв. 211. 

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

решение процедури. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 118 

 

ОТНОСНО: Предварително съгласие за право на преминаване през поземлен имот (ПИ) 

Публична общинска собственост,  № 000052 по КВС за с. Осиковица, ЕКАТТЕ 

54170, общ. Правец, обл. Софийска с начин на трайно ползване - местен път. 

 

  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. 192, ал. 3 от ЗУТ и във връзка с подаденото 

заявление с молба за преминаване през поземлен имот № 000052 по КВС за с. 

Осиковица, общ. Правец, обл. Софийска, публична общинска собственост с 

начин на трайно ползване - местен път, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

1.Дава предварително съгласие да се учреди право на преминаване през поземлен имот 

Публична общинска собственост № 000052 по КВС за с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община 

Правец, обл. Софийска с начин на трайно ползване - местен път, за осигуряване изграждане на 

локално платно към АМ „Хемус” при км 62 +500, съгласно представения проект за обект: 

„Транспортен достъп към ПИ 005141 в землището на с. Осиковица, м. Балините, община Правец 

при км 62+500 дясно за изграждане на ресторант с паркинг” във фаза Комукационно-транспортен 

план. 

2. Възлага на Кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите 

от горното решение процедури, съгласно нормативната уредба. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 119 

 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 40, ал. 1 от Наредба №4 за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Правец, 

приета с Решение №321/06.07.2012 г., изменена и допълнена с решение 

№299/14.12.2013 г., изменена  с решение №77/06.03.2015 г., допълнена с решение 

№206/30.09.2016 г., изменена и допълнена с Решение №277/29.12.2017 г., 

изменена и допълнена с Решение №18/31.01.2019 г.на ОбС-Правец. 

 

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

ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс, 

   

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Наредба № 4 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Правец, като в чл. 40, ал. 1  поредността 

на номерацията на точките вместо 1. и 1. да стане 1. и 2. 

След поправката текстът на чл.40, ал.1 от Наредбата, придобива следния вид: 

„1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила по следната формула: 

 

ИмК = (Ckw x Kгп), 

Където: 

Ckw  е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се 

определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва: 

а) до 55 kW включително – 0,45 лв. за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;   

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 за 1 kW; 

е) над 245 kW - 2,10 лв. за 1 kW; 

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните 

размери: 

 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината 

на производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 

2. Екологичният компонент се определя от общинския съвет, в зависимост от 

екологичната категория на автомобила, както следва: 
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Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с екологични 

категории "Евро 1" и "Евро 2" 

  

1,10  

"Евро 3" 1,00  

"Евро 4" 0,80  

"Евро 5" 0,60  

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40  

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 120 

 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 19(а) от Наредба №8 за реда и 

условията при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от 

техническата инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с 

разкопаване на общински терени. 

 

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

ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Наредба №8 за реда и условията 

при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата 

инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински 

терени, изменена и допълнена с Решение 66/02.03.2018 г. на ОбС-Правец, като в чл. 19(а) 

протокола, който се изготвя преди изтичане на 9-месечния изпитателен срок, при условие, 

че не са констатирани забележки по качеството на възстановителните работи е Образец 

№6.  

Текстът на чл.19(а) да приеме следния вид: 

 „Чл.19(а) /Приет с Решение №66/02.03.2018год. на ОбС/ За фирмите с общинско 

участие депозитът за извършване на СМР на територията на община Правец се освобождава 

както следва: 

- 80% след изготвяне на протокол /Образец №6/ при условие, че не са констатирани 

забележки по качеството на възстановителните работи; 

- 20% след 9-месечен изпитателен срок, считано от въвеждане в експлоатация и 

изготвен протокол /Образец №7/ при условие, че не са констатирани забележки по 

качеството на възстановителните работи./” 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 121 

 

ОТНОСНО: Разходване на средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за 

управления на отпадъците, за закупуване на специализирана техника. 

 

  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 ЗМСМА, във връзка с чл. 24, ал. 1, т. 2 от Наредба 

№7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, 

  

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

1. Дава съгласие Кмета на община Правец да разходва част от натрупаните средства от 

отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и 

контейнери за зелени отпадъци, за обезпечаване събирането, извозването и минимизирането на 

зелените отпадъци в община Правец на стойност до 100 000 лв. без ДДС. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да проведе необходимите процедури по доставка 

на техниката по реда на Закона за обществени поръчки. 

3. Упълномощава Кмета на Община Правец да подготви необходимите документи и 

подаде Заявление до директора на РИОСВ-София с искане за разходване на отчисленията. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 122 

 

ОТНОСНО: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена 

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

 

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

за водите(ЗВ), чл.5, ал. 5 и ал. 6 и чл.11 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и чл.21, ал.1, т.15 и 

ал.2, чл.27, ал. 5  от ЗМСМА, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

1. Определя Румен Гунински – кмет на община Правец, за представител на Община 

Правец в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- София, насрочено на 

08.05.2019 година, от 11.00 часа, град София, бул. „Витоша“ № 6.  

2. В качеството си на Представител на Община Правец в редовно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД- София, насрочено на 08.05.2019 година, кмета на община Правец да 

гласува по следния начин:  

2.1 По т.1 – Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2018 г. - да гласува „ЗА” приемане, на 

основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, отчет за дейността на Асоциацията по В и К 

на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2018 г. 

2.2  По т.2 – Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2018 г., да гласува „ЗА” 

приемане на основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3. от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, отчет за изпълнението на бюджета на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2018 

г. и обяснителна записка към него. 

2.3  По т.3 – Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2019 г., да гласува „ЗА” 

приемане на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, бюджет на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 

2019г. 

2.4  По т.4 – Други - да гласува по своя преценка в защита на интереса на Община 

Правец. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 123 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. 

 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1) т.12 и (2), чл.27 (3) 

от ЗМСМА, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. (Приложение). 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 124 

 

ОТНОСНО: Определяне финансова помощ на жители на Община Правец - Ветерани от 

Отечествената война 1944–1945 г. по повод 9-ти май – Ден на победата над 

хитлерофашизма. 
   

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1), т.6 и т.23, чл.27 (4) 

и (5) от ЗМСМА, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

Община Правец за 2019 г. на ветераните в размер на 150 лева на всеки по списък, посочен в 

отделно приложение; 

2. Дава съгласие да се предоставят еднократно на ветераните 3 (три) кубика дърва на 

всеки по списък, посочен в приложението по т. 1; 

3. Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на т.1 и т.2 от това 

решение. 

(Приложение) 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 125 

 

ОТНОСНО: Определяне на парични награди за колективите на училищата в община Правец 

по повод 24 май –  Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

 

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

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

  

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

 

Р Е Ш И: 
 

 

1. По случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост определя парични награди, на обща сума 6200,00 лева, на колективите на училищата 

на територията на община Правец, както следва: 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
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 ПГПЧЕ”Алеко Константинов”, град Правец  - 1000,00 лв. 

 НПГ по КТС, град Правец    - 1000,00 лв. 

 ОУ”Васил Левски”, град Правец   - 1000,00 лв. 

 ОУ”Христо Ботев”, с.Джурово    -   800,00 лв. 

 ОУ”Любен Каравелов”, с.Осиковица   -   800,00 лв. 

 ОУ”Христо Ботев”, с.Разлив    -   800,00 лв. 

 ОУ”Васил Левски”, с.Видраре    -   800,00 лв. 

 

 2. Упълномощава кмета на Община Правец да извърши всички правни и фактически 

действия по изпълнение на решението. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ:      /П/ 

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 
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Приложение към Решение № 124/03.05.2019г. 
 

 

 

 

СПИСЪК 

на ветераните от Отечествената война 1944 – 1945 г. от Община Правец 

 

 

 

  

I. Правец 

 1. ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ КАРАТЬIГИН 

2. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ 

 

II. Осиковска Лъкавица 

 3. ДИМИТЪР МИХОВ МАРИНОВ 

 

III. Своде 

 4. НЕTКО ПЕТКОВ НЕTОВ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение към Решение №123/03.05.2019г.
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