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
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приети на заседание на Общинския съвет на Община Правец, Софийска област, проведено на
12 юли 2019 година

_______________________
м. юли 2019 година
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ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№10
от заседание на Общинския съвет
проведено на 12 юли 2019 година
Р Е Ш Е Н И Е № 142
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- 11; “За”- 11“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. Приемане на окончателния годишен план и отчет по бюджета на община Правец за 2018 г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
4. Удължаване срока за усвояване на банковия кредит предоставен за финансиране на
разходи свързани с Реализация на проект: „Рехабилитация и реконструкция на централна
градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец и техническо оборудване на
фонтана в центъра на гр.Правец“.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
5. Приемане годишен финансов отчет и баланс за 2018г. на „Университетски недвижими
имоти – Правец” АД, обсъждане дейността на дружеството и решение за начина на
гласуване на определеният представител на Община Правец в предстоящото редовно общо
събрание на акционерите на дружеството.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
6. Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с
имоти – общинска собственост през 2019 г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
7. Предложения относно
/ПУП/.

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

8. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР към
ЗИДЗСПЗЗ
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
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9. Управление и разпореждане с общинско имущество.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
10. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
11. Финансиране на маломерни паралелки в ОУ”Христо Ботев”- с. Разлив за учебната
2019/2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов
Председател на Общински съвет
на Община Правец
12. Финансово участие на Община Правец в провеждането на петнадесетото издание на
музикалния фестивал „Моцартови празници-Правец’2019”
ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова
Член на Управителния съвет на
сдружение „Моцартови празници
– Правец’04”, съгласно Решение
№25/27.01.2017г. на ОбС-Правец
13. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за I-вото полугодие на 2019
година.
ВНОСИТЕЛ: Николай Яхов
Председател на Общински съвет
на Община Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 143
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- 11; “За”- 11, “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 М. В. Д. от гр. Правец
на Б. Ц. Х. от гр. Правец

- в размер на 500,00 лв.
- в размер на 500,00 лв.
Р Е Ш Е Н И Е № 144

ОТНОСНО: Приемане на окончателния годишен план и отчет по бюджета на община Правец
за 2018 г.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.140 ал.1 и ал.5 от ЗПФ,
чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, както и чл.9 от ЗОД,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
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Р Е Ш И:
1.Утвърждава окончателния годишен план и отчет на бюджета на Община Правец за
2018г.(съгласно Приложение №1).
2.Утвърждава окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите
разходи през 2018 г. (съгласно Приложение №2)
3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г. (съгласно
Приложение №14 към ФО-1/15.01.2019 г. на Министерство на финансите относно съставяне и
изпълнение на бюджетите на общините за 2018 г.)
Р Е Ш Е Н И Е № 145
ОТНОСНО: Удължаване срока за усвояване на банковия кредит предоставен за финансиране
на разходи свързани с Реализация на проект: „Рехабилитация и реконструкция на
централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец и
техническо оборудване на фонтана в центъра на гр.Правец”.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.2, във връзка с
чл.21, ал.1 т.10 и чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг и чл.3, т.2 от Закона за
общинския дълг,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие срока на усвояване на дългосрочния банков заем за изпълнение на
проект „Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково
пространство, гр.Правец и техническо оборудване на фонтан в центъра на гр.Правец” да бъде
променен от 12 /дванадесет месеца/ на 15 /петнадесет месеца/.
2. Възлага на кмета на община Правец да подпише Анекс към договора за кредит №18F000757/19.09.2018 г., както и да извърши необходими правни и фактически действия за
изпълнение на решението по т.1 като всички останали условия по договора за кредит се
запазват, включително и общия срок на издължаване до 72 месеца и начин на погасяване на
равни месечни вноски по главницата, след изтичане на този 15 месечен срок.
Р Е Ш Е Н И Е № 146
ОТНОСНО: Приемане годишен финансов отчет и баланс за 2018г. на „Университетски
недвижими имоти-Правец” АД, обсъждане дейността на дружеството и решение
за начина на гласуване на определеният представител на Община Правец в
предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 и
ал.5 от ЗМСМА, чл.36 от Наредба № 14 за условията и реда за упражняване
правата на собственост на Община Правец в търговски дружества с общинско
участие в капитала и покана вх.№ 6900-642/30.05.2019г на изпълнителния
директор на „Университетски недвижими имоти – Правец”АД към Община
Правец,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1.Възлага на Кмета на Община Правец да представлява Община Правец на редовно
общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти –Правец”АД и да
гласува с всички притежавани от Общината акции по въпросите от дневния ред на събранието.
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2. Упълномощава Кмета на Община Правец да гласува по въпросите от дневния ред
на предстоящото общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти –
Правец” АД, както следва:
2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет и баланса на
дружеството за 2018 г.
- Да гласува „ЗА” приемането на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за
2018 г.
2.2. По т.2 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за
дейността им през 2018 година
- Да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите
за дейността им през 2018 г.
2.3. По т.3 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт – счетоводител на
„Университетски недвижими имоти – Правец”АД за 2019 година
– Да гласува „ЗА” избирането на „ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ”ООД – Лилия Николова,
дипломиран експерт счетоводител №0529 от 2000г., издаден от ИДЕС за експерт счетоводител
на „Университетски недвижими имоти –Правец”АД, град Правец за 2019 г.
2.4. По т.4 от дневния ред: Разни
- Да повдигне въпроса за погасяване на натрупаните задължения от страна на
дружеството към община Правец, като предложи да се опростят натрупаните лихви при
условие, че се изготви погасителен план за главницата и вноските се погасяват в определените
срокове.
- Да гласува по поставените в тази точка въпроси по свое усмотрение, в защита
интересите на общината.
Р Е Ш Е Н И Е № 147
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- 11; “За”- 11, “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 към:
III (1) – Помещения и части от сгради.
108. АЧОС №1087-II/ Сграда със застроена площ от 230 кв. м. (двеста и тридесет квадратни
метра) – частна общинска собственост, на един етаж, масивна
05.02.2014 г.
конструкция, находяща се в Урегулиран поземлен имот VIII – За
техническа инфраструктура, в кв. 118 по плана за регулация на гр.
Правец, община Правец, област Софийска.
III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи.
Землище на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020
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№ по
ред
45

Имот
№
044002

Землище

Местност

НТП

Кат.

с.
Видраре

Братанов рът

Овощна
градина

VII

Площ,
дка
3.700

46

044007

с.
Видраре

Братанов рът

Овощна
градина

VII

7,050

АОС №/дата
АЧОС
№3434 II/17.06.2019
АЧОС
№3435 II/17.06.2019

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
АОС № /
ред
дата
25. АЧОС

26.

27.

Описание на имота

13/1208 (тринадесет към хиляда двеста и осем) идеални части от
Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 1 (първи отреден за имот
№3413-II/
планоснимачен номер едно), целият с урегулирана площ от 1208 (хиляда
27.05.2019 г. двеста и осем) кв.м. с неуредени сметки, представляващи 13 (тринадесет)
кв.м. придаваеми от улица, находящ се в кв. 1 (едно) по плана за регулация
на с. Правешка Лакавица, община Правец, област Софийска.
170/1763 (сто и седемдесет към хиляда седемстотин шестдесет и три)
АЧОС
идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 3 (втори отреден за
№3412-II/
имот планоснимачен номер три), целият с урегулирана площ от 1763
27.05.2019 г. (хиляда седемстотин шестдесет и три) кв.м. с неуредени сметки, находящ
се в кв. 150 (сто и петдесет) по плана за регулация на гр. Правец, община
Правец, област Софийска.
23/700 (двадесет и три към седемстотин) идеални части от Урегулиран
АЧОС
поземлен имот (УПИ) XI – 42 (единадесети отреден за имот планоснимачен
№3433-II/
номер четиридесет и две), целият с урегулирана площ от 700 (седемстотин)
07.06.2019 г. кв.м. с неуредени сметки, находящ се в кв. 6 (шест) по плана за регулация
на с. Разлив, община Правец, област Софийска.
Р Е Ш Е Н И Е № 148

ОТНОСНО: Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени
планове /ПУП/.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.27, ал.3
от ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие на основание чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ при изменение на кадастрален
план, използван като основа за изработване на подробен устройствен план и при
съгласие на всички собственици на имоти за изработване на проект за изменение на
ПУП – ПР на кв.165 и ПУР на част от уличната мрежа по действащите подробни
устройствени планове на град Правец, община Правец, област София.
2. С проекта се предвижда:
2.1. УПИ ІІ-Учебен център по банково дело в кв. 165, гр. Правец да се разделя на два нови
УПИ: УПИ І-Обществено обслужващи дейности и УПИ ІІ-Учебен център по банково
дело;

6

2.2. Да отпадне улица с о.т. 234 – о.т. 245, като теренът, предвиден за тази улица премине в
УПИ V-за трафопост и УПИ ІV- За техн. и соц. инфраструктура и озеленяване;
2.3. Да се променят границите на УПИ ІІІ-За търговия и безвредна производствена дейност,
като към него се придаде ПИ 7252 и същият се отреди за ПИ№№ 7252,7255;
2.4. Теренът за озеленяване да се раздели на две части, като се образува улица с о.т. 211а –
о.т. 221б за достъп до новообразувания УПИ І- Обществено обслужващи дейности;
2.5. Образува нов терен за озеленяване.
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите
от горното решение процедури
Р Е Ш Е Н И Е № 149
ОТНОСНО: Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени
планове /ПУП/.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, и чл. 27, ал.
3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т.6 ЗУТ,
(Гласували- 11; “За”- 11, “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 в обхвата на УПИ VІІ- За жилищен комплекс и градина в кв. 8 по
План за регулация на с. Джурово, община Правец, с който се предвижда:
1. Да отпадне отреждането за обществено мероприятие;
2. Да се образуват нови УПИ за жилищни нужди, по имотните граници на имотите –
частна собственост, както следва:
- УПИ VІІ - за ПИ 143 с площ от 1026 кв.м.;
- УПИ VІІІ- за ПИ14 с площ от 1365 кв.м;
- УПИ ІХ- за ПИ 145 с площ от 544 кв.м и
- УПИ ХІ- за ПИ146 с площ от 655 кв.м..
3.От частта от ПИ 142 да се отреди нов УПИ Х- за допълнително урегулиране с
жилищни функции.
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.
Р Е Ш Е Н И Е № 150
ОТНОСНО: Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени
планове /ПУП/.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2, чл.
27, ал. 3 от ЗМСМА и чл.99, т.2 от АПК,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Отменя Решение №58/28.02.2019г. на Общински съвет Правец.
2. Дава съгласие, одобрява задание и разрешава на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 и при
условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ да се изработи проект за измение на Подробния
устройствен план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ и план за регулация и
застрояване /ПРЗ/ на гр. Правец, както следва:
2.1. Предвижда се терен за пешеходна и велоалея, включващ част от озеленяването
в кв. 118 с площ от 678 кв.м, от Резервен терен в кв. 119 с площ от 525 кв.м и
част от УПИ ІІІ-за животновъдна ферма в кв. 119 с площ от 1987 кв.м,
/формирана обща площ за пешеходна и велоалея – 3190 кв.м/ по действащите
подробни устройствени планове на град Правец;
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2.2. Отпада нереализираната улица между квартали 119 и 134, определена с о.т.3165-77-95-105-116-121-120-118-109-106-52-48-37-24а /площ 3486 кв.м./
2.3. Отпада предвиждането за кв.134 като теренът се включва в кв.119 и се
новообразува УПИ IV – за производствена дейност от обединяването на терена
от отпадналата улица, УПИ VII-за производствена дейност, УПИ VIII-за
производствена дейност, УПИ IX-за производствена дейност от съществуващия
кв.119 и УПИ I-за производствена дейност, УПИ II-за производствена дейност
и УПИ III-за производствена дейност от предвидения за отпадане кв.134 по
плановете на Правец;
2.4. Дава се ново отреждането на УПИ III – за животновъдна ферма и
производствена дейност в кв.119 по действащите подробни устройствени
планове на град Правец, община Правец, област София
2.5. Отрежда за ресторант УПИ I в кв.143 по действащите подробни устройствени
планове на град Правец, община Правец, област София
3. Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите
от горното решение процедури.
Р Е Ш Е Н И Е № 151
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 –26/04.06.2019 год. от ОСЗ – Правец,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
Предоставя за възстановяване на наследниците на Христо Даков Нинов, следния имот в
землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област Софийска:
Поземлен имот №022052 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 1.644 дка (един
декар и шестстотин четиридесет и четири кв. м.), местността „Резервоара” с начин на трайно
ползване „пасище, мера”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф03727/22.05.2019 год.,
попадащ изцяло в поземлен имот №022031 по КВС, целият с площ от 1,746 дка, актуван с Акт
за публична общинска собственост №1148 – I/ 17.06.2019 год.– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на В. И. Д.,
наследник на Христо Даков Нинов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на
АПК.
Р Е Ш Е Н И Е № 152
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- 11; “За”- 11, “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 на
общински имот, представляващ Помещение №8 - частна общинска собственост, с площ от
39.00 (тридесет и девет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара,
построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец; община Правец, област
Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 112 – II/02.08.1999 г., вписан с
рег. №2664/13.11.2008 г., под № 157, том X, н.д. № 2243, парт. 59.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 156,00 (сто петдесет и шест) 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 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 ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 153
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- 11; “За”- 11, “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 – частна общинска собственост, Помещение, представляващо ОФИС № 11
(зала), с площ от 168.57 (сто шестдесет и осем цяло и петдесет и седем) кв.м., находящ се на IIІ
(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец,
пл. „Тодор Живков” №2, актуван с Акт за частна общинска собственост №0123-II/15.05.2000
г., вписан с рег. № 198/19.02.2004 г., под № 113, том I, н.д. №138/2004 г., парт. 59.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 505.71 лв. (петстотин и пет лева и
седемдесет и една стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.3 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 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 ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
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Р Е Ш Е Н И Е № 154
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- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на
общински имот, представляващ Площ от 1.00 (един) кв.м. – частна общинска собственост, част
от фоайето в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста
двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по
действащия план за регулация на гр. Правец, за инсталиране на автомат за кафе и топли
напитки, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1496 – IІ/16.02.2016 год., вписан в
Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 299 от
16.02.2016 г., под № 197 том I, парт. 29235, 3896.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 50.00 лв. (петдесет лева) без ДДС, съгласно
Приложение №1, т. 14 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.2. Срок на отдаване –3 (три) години;
2.3. Предназначение на имота – за стопанска дейност;
2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили
тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10%
от 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 ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 155
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- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на
общински имот – частна общинска собственост, представляваш 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, актуван
с Акт за частна общинска собственост № 0112 -II/02.08.1999 г, вписан в Службата по
вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 2664 от 13.11.2008 г.,
под № 157 том X, н. д. № 2243, парт. 59.
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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 –3 (три) 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 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 ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 156
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- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на
общински имот – частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски обект
№ 7 (седем), с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна
зона, гр. Правец, община Правец, област Софийска, находящ се в УПИ XV (петнадесет) – За
площад и обществено обслужване, целият с площ от 29580 (двадесет и девет хиляди петстотин
и осемдесет ) кв.м., в кв. 20 (двадесет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община
Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №510-I/07.10.2016 год.,
вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. №
3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том XII, парт. 19594.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС,
съгласно Приложение №1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.2. Срок на отдаване –3 (три) години;
2.3. Предназначение на имота – 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 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 ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

11

Р Е Ш Е Н И Е № 157
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- 11; “За”- 11, “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 № 158
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- 11; “За”- 11, “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.
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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 № 159
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- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц. В. М. с постоянен адрес: гр. Правец,
…… и Р. Г. М. с постоянен адрес: гр. Правец, ….., недвижим имот - частна общинска
собственост, представляващ 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, актуван с Акт
за частна общинска собственост (АЧОС) №3366 – II/05.04.2019 година, вписан в Служба по
вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 822 от 09.04.2019 год.,
под № 188, том III.
2. Определя цена в размер 8040.00 лв. (осем хиляди и четиридесет 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 № 160
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- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Правец да продаде на К. П. Б. с постоянен адрес: гр. София,
……., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 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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актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3397 – II/09.05.2019 година, вписан в
Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1124 от
15.05.2019 год., под № 198, том IV.
2. Определя цена в размер 520.00 лв. (петстотин и двадесет 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 № 161
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- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие община Правец да продаде на К. П. Б. с постоянен адрес: гр. София,
……., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3398 – II/09.05.2019
година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх.
Рег. № 1122 от 15.05.2019 год., под № 196, том IV.
2. Определя цена в размер 80.00 лв. (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 № 162
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 78а, ал.1 от
ППЗСПЗЗ,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот публична
общинска собственост, представляващ Поземлен имот №005131 по КВС на землището на с.
Осиковица, община Правец, с площ от 4.193 дка, с начин на трайно ползване (НТП) -„водно
течение”, актуван с Акт за публична общинска собственост №1147 – I/17.06.2019 год., да бъде
променено от НТП – „водно течение” в имот с НТП – „водостопанско съоръжение”.
2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия по
извършване на промяната начина на трайно ползване на имота по т.1.
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Р Е Ш Е Н И Е № 163
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.60 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.8,
ал.1 и чл. 12, ал.3 от ЗОС и чл. 13, ал.1 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на Агенция по заетостта, ЕИК по
БУЛСТАТ 121604974, с адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, за
осъществяване функциите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ботевград, филиал Правец, с
адрес: гр. Правец, ул. „Ген. Раух“ № 2а, слeдния общински имот – публична общинска
собственост, представляващ 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, актуван с Акт
за публична общинска собственост №628-I/ 07.08.2017 г. вписан с вх. рег. №2507 от 11.08.2017
г., под №48, том X, парт. 51511, 51512,
2. Срок на договора за предоставяне на имота по т.1. - 10 (десет) години.
3. Възлага на кмета на Община Правец да издаде заповед и сключи договор с Агенция
по заетостта, ЕИК по БУЛСТАТ 121604974, с адрес: гр. София, бул. „Княз Александър
Дондуков“ №3, за осъществяване функциите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ботевград,
филиал Правец,
4. Общински съвет на община Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК
предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му предвид наличие
на важен обществен интерес, а именно необходимостта от предоставяне на помещение за
осъществяване функциите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ботевград, филиал Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 164
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. 11, ал.2 от ЗОС, във връзка с в чл. 37в, ал.10, от
ЗСПЗЗ,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се предоставят под наем земеделски земи от Общински поземлен
фонд, собственост на община Правец, които попадат в масивите за ползване – обработваеми
(орни) земи, създадени и разпределени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020
година.
2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на земедлски земи по реда на
чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в размер на средно годишно рентно плащане за обработваеми земи, за
стопанската 2019-2020 година по землище в община Правец, както следва:
- Землище на гр. Правец
- Землище на с. Разлив
- Землище на с. Правешка Лакавица
- Землище на с. Калугерово
- Землище на с. Своде
- Землище на с. Осиковска Лакавица

– 9.00 лв./дка
– 9.00 лв./дка
– 20.00 лв./дка
– 9.00 лв./дка
– 9.00 лв./дка
– 22.00 лв./дка
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- Землище на с. Осиковица
- Землище на с. Джурово
- Землище на с. Видраре
- Землище на с. Равнище
- Землище на с. Манаселска река

– 29.00 лв./дка
– 23.00 лв./дка
– 19.00 лв./дка
– 25.00 лв./дка
– 10.00 лв./дка

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите законосъобразни
действия за сключване на договори за наем с ползвателите на земеделски земи, подали
заявления по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019-2020 година, след заплащане на
годишната наемна цена.
4. За настоящото решение да се уведоми Областна дирекция „Земеделие” – Софийска
област и Общинска служба по земеделие – Правец, за сведение.
Р Е Ш Е Н И Е № 165
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. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС, чл. 3, ал. 2 от Наредба № 5
на Общинския съвет на община Правец за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Обявява за частна общинска собственост имот, представляващ нереализираната
улица между квартали 119 и 134, определена с о.т.31-65-77-95-105-116-121-120-118-109-10652-48-37-24а /с площ от 3486 кв.м./, по плана за регулация на гр. Правец, община Правец,
област Софийска.
2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия,
произтичащи от настоящото решение.
Р Е Ш Е Н И Е № 166
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането
на местните такси и цените на услугите в Община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от
ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3, чл. 79 от АПК и чл.8, чл.28, ал.1 от ЗНА, чл.2 от
Закона за местните данъци и такси,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец
Приложение:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето
администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец.

и

Р Е Ш Е Н И Е № 167
ОТНОСНО: Финансиране на маломерни паралелки в ОУ ”Христо Ботев” - с. Разлив за
учебната 2019/2020 г.
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Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6, т.23 и ал.2
по реда на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.69 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Приема да бъдат дофинансирани маломерните слети паралелки в ОУ”Христо Ботев” с. Разлив в съответствие с изискванията на Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование извън определените средства по
единни разходни стандарти.
Р Е Ш Е Н И Е № 168
ОТНОСНО: Финансово участие на Община Правец в провеждането на петнадесетото издание
на музикалния фестивал „Моцартови празници-Правец’2019”
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21 (1), т.6, т.23 и (2), по
реда на чл. 27 (4) и (5) от ЗМСМА,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за финансово участие на Община Правец със сума в размер на 10 000
/десет хиляди/ лева за реализиране на Музикалния фестивал „Моцартови празнициПравец’2019” от § 10-20 от бюджета на Община Правец за 2019 г., като на Община Правец да
бъдат предоставени безплатни пакети за официалните гости, които смята да покани.
2.Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по
изпълнението на настоящото решение.
Р Е Ш Е Н И Е № 169
ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за I-вото полугодие на
2019 година.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21 (1), т.23 и чл.27 (3) от
ЗМСМА, във връзка с чл.27 (6) от ЗМСМА,
(Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1.Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за
първото полугодие на 2019 година.
(Приложение)

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

Приложение към Решение №144/12.07.2019

Приложение към Решение №166/12.07.2019

Приложение към Решение №169/12.07.2019

