
 

Общински съвет на община Правец 

2161 град Правец, пл. “Тодор Живков” № 6 

тел: + 359 7133 2288; факс: + 359 7133 2433 

Е-mail: obsavet@pravets.bg 

www.pravets.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я  

 

 

приети на заседание на Общинския съвет на  Община  Правец, Софийска  област, проведено  на  

31 май 2019  година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

м. май 2019 година 

 

mailto:obsavet@pravets.bg
http://www.pravets.bg/


1 

 

 

П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 9  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 31 май 2019 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 132 

 

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

имоти – общинска собственост през 2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

 

4. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

улична мрежа в Община Правец за 2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. 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 

7. Участие на деца от ОУ „Васил Левски” гр. Правец и ПГПЧЕ „Ал. Константинов” гр. 

Правец в международен конкурс за изкуства „Утринна звезда” в курортен комплекс 

„Албена”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 133 

 

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

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 

   

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

 

Р Е Ш И: 

 

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 В. М. М. от гр. Правец  - в размер на 500,00 лв.  

- на А. Д. А. от гр. Правец  - в размер на 500,00 лв.  

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 134 

 

ОТНОСНО: Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО 

И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 

година. 

   

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

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

(ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както 

следва: 

В раздел 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 

23. АЧОС 

№3397-II/ 

09.05.2019 г. 

65/720 (шестдесет и пет към седемстотин и двадесет) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 123 (трети отреден за имот 

планоснимачен номер сто двадесет и три), целият с урегулирана площ от 

720 (седемстотин и двадесет) кв.м. с неуредени регулационни сметки, 

находящ се в кв. 14 (четиринадесет) по плана за регулация на с. 

Калугерово, община Правец, област Софийска. 
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24. АЧОС 

№3398-II/ 

09.05.2019 г. 

10/760 (десет към седемстотин и шестдесет) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 123 (четвърти отреден за имот 

планоснимачен номер сто двадесет и три), целият с урегулирана площ от 

760 (седемстотин и шестдесет) кв.м. с неуредени регулационни сметки, 

находящ се в кв. 14 (четиринадесет) по плана за регулация на с. 

Калугерово, община Правец, област Софийска. 

В раздел XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

2. АПОС №628-I/ 

07.08.2015 г. 

Обособена част от първия етаж на двуетажна масивна сграда,  

представляваща 2 (две) помещения и коридор, с обща площ от 

33.47 (тридесет и три цяло и четиридесет и седем стотни) кв. м., 

построена в УПИ XIII – За социални дейности, кв. 24, по 

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

област Софийска, за осъществяване функциите на Дирекция „Бюро 

по труда“ – Ботевград, филиал Правец. 

3. АПОС №247-I/ 

24.02.2015 г. 

Едноетажна масивна сграда – пожарна, със застроена площ (ЗП) от 

273 кв.м. и едноетажна масивна сграда със ЗП от 112.80 кв. м., 

построени в УПИ XVI-Обществено обслужващи дейности, находящ 

се в кв.27 по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, за осъществяване функциите на Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. 

Правец. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 135 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

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

администрация (ЗМСМА), чл.42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 3, ал.1 и ал. 3 от Наредба № 6 на ОбС-Правец за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба 

на общински жилища, 

  

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

 

Р Е Ш И: 

1. Определя 3 броя апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, за ЖИЛИЩА ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ и ЖИЛИЩА 

ЗА ПРОДАЖБА, както следва: 

1.1. бл. 108А - ап. 11, вх. А, ет. 4 – АЧОС №0063/09.07.1997 г. ; 

1.2. бл. 202 - ап. 17, вх. Б, ет. 1 – АЧОС №0068/09.07.1997 г. ; 

1.3. бл. 403 - ап. 11, вх. А, ет. 4 – АЧОС №1203-II/11.04.2014 г.; 

2. Определя 2 броя апартамент в гр. Правец, ж.к. „Север”, като ВЕДОМСТВЕНИ 

ЖИЛИЩА, както следва: 

2.1. бл. 301 - ап. 53, вх. Г, ет. 4 – АЧОС №3033/16.08.2018 г.; 

2.2. бл. 401 - ап. 32, вх. В, ет.2 – АЧОС №0060/09.07.1997 г.; 
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3. Определя 2 броя апартаменти в гр. Правец, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, както следва: 

3.1. бл. 110, ж.к. „Север”, ап. 60, вх. Г, ет. 5 – АЧОС №1140/19.03.2014 г.  

3.2. Административна стопанска сграда, тяло „А“, кв.17, ап. 1 - АЧОС №3357/ 27.03.2019 г. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 136 

 

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 Поземлен имот (ПИ) №58030.109.132 (пет 

осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три две), с площ от 145.19 кв. м. (сто 

четиридесет и пет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), по плана на новообразуваните 

имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт 

за частна общинска собственост №3294 - II/ 07.01.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 35 от 10.01.2019 год., под № 28, том I. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 1016.40 лв. (хиляда и шестнадесет лева и 

четиридесет стотинки) без ДДС (необлагаема), представляваща намалената с 30% (тридесет 

процента) цена в размер на 1452.00 лв. (хиляда четиристотин петдесет и два лева) без ДДС 

(необлагаема), определена като начална тръжна цена, съгласно Решение №33 от 28.02.2019 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   № 137 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

   

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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 39, ал.4 от ЗОС и чл. 50 от Наредба № 5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

  

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

1. Дава съгласие за Учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински 

нежилищен имот – частна общинска собственост, 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, ресторант, 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 срок от 10 (десет) години, за читалищни нужди на Народно 

читалище „Христо Ботев 1928“ – с. Осиковска Лакавица, община Правец, Софийска област. 

Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия за учредяване 

безвъзмездно право на ползване върху цитирания имот в т. 1 от това решение и да сключи 

договор с Народно читалище „Христо Ботев 1928“ – с. Осиковска Лакавица, Софийска област, 

като в договора бъде отразено, че преди изтичане срокът на договора правото на ползване 

се погасява с прекратяване на читалището. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 138 

 

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. 34, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 6 и 

чл.7, т.1 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 закупуване на недвижим имот от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, 

ЕИК 121963123, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ 

№1, бл.31, представляващ 6.73% (шест цяло и седемдесет и три стотни процента) от тяло „Б“ 

на МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, състояща се от две тела – „А“ на три етажа и 

„Б“ на два етажа, находящи се в УПИ XI (единадесет)- общ. админ. и обществено обслужване, 

кв. 20 (двадесет) по плана на гр. Правец, община Правец, област Софийска, целият с площ от 

1446 (хиляда четиристотин четиридесет и шест) кв. м., построена през 1969 г., заедно с 6.73 % 

(шест цяло и седемдесет и три стотни процента) от съответните общи части на сградата, ведно 

със съответните идеални части от правото на строеж, които 6.73 % (шест цяло и седемдесет и 

три стотни процента) от тяло „Б“ представляват ПОМЕЩЕНИЕ – СТАЯ на НАЧАЛНИК РПС, 

с площ от 25.48 (двадесет и пет цяло и четиридесет и осем стотни) кв. м., находящо се на 

втория етаж на тяло „Б“, цялото с площ от 292 (двеста деветдесет и два) кв. м., при граници на 

помещението: коридор, тяло „А“, двор,  

2. Приема предложената от „Български пощи” ЕАД продажна цена в размер на 10000 

(десет хиляди) лева, без ДДС, определена от независим оценител и одобрена от Съвета на 

директорите на „Български пощи“ ЕАД.  

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

правни действия за придобиване на имота описан в т.1, по приетата цена по т.2 от настоящото 

решение, в полза на община Правец. 
 

 

 

 

 

 



6 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 139 

 

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

пътища и на улична мрежа в Община Правец за 2019 г. 

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

ал.2, чл.27, ал.4 и ал.5, чл.52(1) от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните 

финанси, 

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

Р Е Ш И: 

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

община Правец за 2019 г., съгласно Приложение №1 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 140 

 

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 

24.06.2019 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 24.06.2019 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   № 141 

 

ОТНОСНО: Участие на деца от ОУ „Васил Левски” гр. Правец и ПГПЧЕ „Ал. Константинов” 

гр. Правец в международен конкурс за изкуства „Утринна звезда” в курортен 

комплекс „Албена”. 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2, чл.27, 

ал. 4 и ал.5, чл.52(1) от ЗМСМА и чл. 124 от Закона за публичните финанси, 

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

 

Р Е Ш И: 

Дава съгласие да бъдат прехвърлени средства в размер на 5 000 лв. като дофинансиране от 

пар.10-20 „Външни услуги” от функция „Общо държавни служби”, група „Изпълнително 

законодателни органи”, дейност „Общинска администрация” в пар. 10-20 „Външни услуги” по 

бюджета на ОУ „Васил Левски”, гр. Правец. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ:       

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 








