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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№ 1 1  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет 

проведено на 30 август 2019 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 170 

 

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. 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 ПЗР към 

ЗИДЗСПЗЗ 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Промяна в поименния списък за неотложни текущи ремонти на Община Правец за 2019 г.   

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни материални активи, 

строителство и ремонти през  2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Отпускане на средства за поетапно реализиране на „Проект за изпълнение на 

реставрационни дейности по иконостаса, царските двери, иконите от царския ред, иконите 

от апостолския ред, венчилката и проскинитариите в храм „Св. Атанасий“ гр. Правец, 

обявен като художествен паметник на културата от местно значение” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Освобождаване от общински такси на Манастир „Св. Вмчк. Теодор Тирон“ във връзка с 

изпълнението на комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Изграждане 

на манастирска сграда в манастир „Св. Теодор Тирон“ в ПИ № 001610, местността 

„Манастира“ в землището на гр. Правец, Община Правец“. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване за обект: „Външно 

електрозахранване НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ V-6393, кв. 125 по 

плана на гр. Правец, община Правец” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Определяне представител на Община Правец и начина на гласуване във връзка с 

извънредно 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 

12. Утвърждаване мрежата на учебните заведения в Община Правец за учебната 2019/2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Определяне процента от таксата, дължима от родители/настойници за ползване на 

целодневни детски  градини, който се покрива от Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 171 

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.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както следва: 

В раздел ІХ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО / се добавя: 

  

1. Поземлен имот №000318 с площ от 0,256 дка, и начин на трайно ползване – друга 

транспортна територия, находящ се в местността „Садовица“, в землището на с.  

Манаселска река, община Правец, област Софийска с ЕКАТТЕ 46961.  

2. Поземлен имот №000319 с площ от 0,207 дка, и начин на трайно ползване – друга 

транспортна територия, находящ се в местността „Садовица“, в землището на с. 

Манаселска река, община Правец, област Софийска с ЕКАТТЕ 46961.  

3. Поземлен имот №000321 с площ от 0,490 дка, и  начин на трайно ползване – друга 

транспортна територия, находящ се в местността „Садовица“, в землището на с. 

Манаселска река, община Правец, област Софийска с ЕКАТТЕ 46961.  

Поземлен имот №000322 с площ от 0,756 дка и начин на трайно ползване – друга транспортна 

територия, находящ се в местността „Садовица“, в землището на с. Манаселска река, община 

Правец, област Софийска с ЕКАТТЕ 46961. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 172 

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. 14, ал.1, ал. 6 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл. 102, 

ал. 4 и ал. 6 от Закона за лечебните заведения, чл. 20, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 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 без търг или конкурс на ЕТ „МЕДИКУС – Д-Р АННА 

СТОЯДИНОВА – АМУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ”, представляван от Д-р Анна Николова Стоядинова, 

Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 17.00 (седемнадесет) 

кв.м., находящо се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 

1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи 

дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; актуван с акт за частна общинска 

собственост № 1496-II/ 16.02.2016 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към 

Агенцията по вписванията с вх. рег. № 299 от 16.02.2016  г., под № 179  том I, парт. 29235, 3896. 

2. Определя месечна наемна цена в размер на 18.70 лв. (осемнадесет лева и седемдесет 

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1 към чл. 21 и съобразена с чл. 20, ал. 5 от Наредба № 

5 на ОбС - Правец. 

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

4. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходите действия за сключване на 

договор за наем с ЕТ „МЕДИКУС – Д-Р АННА СТОЯДИНОВА – АМУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ”, 

представляван от Д-р Анна Николова Стоядинова за помещението. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 173 

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- 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, Сграда със застроена площ от 230 кв. м. 

(двеста и тридесет квадратни метра) – частна общинска собственост, на един етаж, масивна 

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, актуван с Акт 

за частна общинска собственост (АЧОС) №1087 – II/05.02.2014 година, вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 260 от 10.02.2014 год., 

под № 144, том I. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 460.00 лв. (четиристотин и шестдесет лева) 

без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

 2.2. Срок на отдаване –10 (десет) години;  
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 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   № 174 

 

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, Обособен обект, състоящ се от две помещения №10 и 

№11 и сервизно помещение №13 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 36.00 

(тридесет и шест) кв.м., находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

актуван с акт за частна общинска собственост № 1496-II/ 16.02.2016 г., вписан в Службата по 

вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 299 от 16.02.2016  г., 

под № 179  том I, парт. 29235, 3896. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 72.00 лв. (седемдесет и два лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 16 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

2.2. Срок на отдаване –10 (десет) години;  

2.3. Предназначение на имота – хуманитарна дейност за социално задоволяване на 

съответните нужди на населението; 

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 начална тръжна годишна наемна цена; 

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

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

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

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 175 

 

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

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на И.О.С. с постоянен адрес: с. Правешка 

Лакавица, община Правец, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 

13/1208 (тринадесет към хиляда двеста и осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) I – 1 (първи отреден за имот планоснимачен номер едно), целият с урегулирана площ от 

1208 (хиляда 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 

№3413 – II/27.05.2019 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1289 от 29.05.2019 год., под № 137, том I. 

2. Определя цена в размер 130.00 лв. (сто и тридесет лева) без ДДС (необлагаема) на 

имота по т. 1, 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   № 176 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

  Общинският съвет на Община Правец, на 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 А. Й. С. с постоянен адрес: гр. Правец, 

…………, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 170/1763 (сто и 

седемдесет към хиляда седемстотин шестдесет и три) идеални части от Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) II – 3 (втори отреден за имот планоснимачен номер три), целият с урегулирана 

площ от 1763 (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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3412 – II/27.05.2019 

година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. 

Рег. № 1287 от 29.05.2019 год., под № 137, том V, парт. 61826. 

2. Определя цена в размер 1700.00 лв. (хиляда и седемстотин лева) без ДДС 

(необлагаема) на имота по т. 1. 

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   № 177 

 

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) 
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Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц. Н. Д. с постоянен адрес: гр. Ботевград, 

…………., със съгласието на баща й – Н. Т. Д., с постоянен адрес: гр. Ботевград, …………., 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 23/700 (двадесет и три към 

седемстотин) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 42 (единадесети отреден 

за имот планоснимачен номер четиридесет и две), целият с урегулирана площ от 700 

(седемстотин) кв.м. с неуредени сметки, находящ се в кв. 6 (шест) по плана за регулация на с. 

Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост 

(АЧОС) №3433 – II/07.06.2019 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1399 от 17.06.2019 год., под № 21, том VI. 

2. Определя цена в размер на 276.00 лв. (двеста седемдесет и шест лева) без ДДС 

(необлагаема) на имота по т. 1, 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   № 178 

 

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.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 Министерство на вътрешните работи, 

ЕИК по БУЛСТАТ 000695235, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „6-ти 

септември“ №29, за осъществяване функциите на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ – гр. Правец, с адрес: гр. Правец, ул. „Стара река“ №7, следния 

общински имот – публична общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт 

за публична общинска собственост №247-I/24.02.2015 г. вписан с вх. рег. №331 от 25.02.2015 

г., под №178, том I, парт. 29234-29237,  

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 

Министерство на вътрешните работи, ЕИК по БУЛСТАТ 000695235, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „6-ти септември“ №29 за осъществяване функциите на Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – гр. Правец, с адрес: гр. Правец, ул. 

„Стара река“ № 7 

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 имот за 

осъществяване функциите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

– гр. Правец. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 179 

 

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. 8, ал. 1, от Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с 

чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, 

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

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да се измени и отрази в Картата на възстановената собственост 

действителното местоположение на поземлени имоти №023301 и №026301 по КВС на с. 

Джурово с ЕКАТТЕ 20897, община Правец, област Софийска, с НТП – полски път – публична 

общинска собственост с  

Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и правни 

действия произтичащи от настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 180 

 

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. 7, ал.2, чл.8 ал.1, чл. 34, ал.7 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), във връзка с чл. 34а, ал. 5 и чл. 43б, изречение „второ“ от Закона за 

държавната собственост (ЗДС), 

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

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за безвъзмездното прехвърляне на собствеността в полза на държавата, 

поземлен имот с проектен №057902 по КВС с НТП – полски път, местност „Кирик“, с площ от 

0,091 дка, находящ се в землището на с. Калугерово с ЕКАТТЕ 35585, община Правец, област 

Софийска – публична общинска собственост. 

Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и правни 

действия по безвъзмездното прехвърляне на имота по т. 1 от настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 181 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с писмо вх. № 69.00-953/16.08.2019 г. ДЗЗД 

„ЗАПАДГАЗЕНЕРГОИНВЕСТ“, 

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

Р Е Ш И: 

Упълномощава кмета на Община Правец да подпише Декларация за даване на съгласие 

на „Булгартрансгаз“ ЕАД за извършване на ремонтни дейности в сервитутната зона на 

преносен магистрален газопровод в участъка КВ „Батулци“ до КВ „Калугерово“ от обект: 

„Подмяна на преносен магистрален газопровод в участъка „ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ 

Батулци – КВ Калугерово“, попадаща в следните поземлени имоти – общинска собственост: 
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РЕГИСТЪР 

на засегнатите имоти 

 

No Имот 
Вид 

територия 
НТП 

Кат

. 
Местност 

Площ 

(дка) 

Засегн

ата 

площ 

(дка) 

Вид 

собственост 

Име на 

собственик 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Землище с. ВИДРАРЕ (ЕКАТТЕ 11020), общ. ПРАВЕЦ, обл. СОФИЙСКА 

1 0.500 

Транспорт 

(ЖП,Държ.

Път.Мрежа) 

Местни 

пътища 
- 

КОНАРНИ

КА 
2,33 0,054 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

2 51.3 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

КОНАРНИ

КА 
19,03 1,114 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

3 51.12 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

КОНАРНИ

КА 
9,30 0,077 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

4 51.14 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ГАНЬОВА 

БАРА 
12,68 10,158 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

5 51.15 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ВУДОВА 

МОГИЛА 
22,94 1,114 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

6 51.502 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- ПЕТРОВЕЦ 1,69 0,171 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

7 51.503 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

КОНАРНИ

КА 
2,68 0,177 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

8 52.2 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII БУРОВСКО 11,73 0,261 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

Землище с. КАЛУГЕРОВО (ЕКАТТЕ 35585), общ. ПРАВЕЦ, обл. СОФИЙСКА 

9 0.900 

Транспорт 

(ЖП,Държ.

Път.Мрежа) 

Местни 

пътища 
- АРТТА 14,97 0,204 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

10 0.901 

Транспорт 

(ЖП,Държ.

Път.Мрежа) 

Местни 

пътища 
- 

ЕРМЕНЧИ

НА БАРА 
6,08 0,511 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

11 0.952 

Транспорт 

(ЖП,Държ.

Път.Мрежа) 

Пътища IV 

клас 
- 

СЕЛИЩЕТ

О 
22,29 0,423 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

12 7.900 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

МАЛА 

ГЛАВА 
0,21 0,037 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

13 7.901 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

МАЛА 

ГЛАВА 
0,97 0,020 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

14 7.902 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

МАЛА 

ГЛАВА 
1,01 0,022 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

15 9.14 
Селско 

стопанство 

Временно 

неизползуван

и орни земи 

VI РЪТЛАКА 1,13 1,007 
Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

16 9.901 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- РЪТЛАКА 0,93 0,019 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

17 13.37 
Селско 

стопанство 

Временно 

неизползуван

и орни земи 

VI ОРНИЧЕ 16,70 1,151 
Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

18 13.901 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- ОРНИЧЕ 0,88 0,032 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

19 13.906 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- ОРНИЧЕ 3,86 0,046 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

20 13.908 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- ОРНИЧЕ 2,21 0,010 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

21 32.6 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ЕРМЕНЧИ

НА БАРА 
2,11 0,789 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

22 32.12 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ЕРМЕНЧИ

НА БАРА 
2,77 0,619 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

23 32.32 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

ЕРМЕНЧИ

НА БАРА 
2,25 0,811 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

24 32.41 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

ЕРМЕНЧИ

НА БАРА 
0,28 0,280 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 
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25 32.45 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

ЕРМЕНЧИ

НА БАРА 
0,18 0,182 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

26 32.46 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

ЕРМЕНЧИ

НА БАРА 
0,16 0,127 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

27 32.76 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ЕРМЕНЧИ

НА БАРА 
3,20 1,536 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

28 33.104 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX БАРАТА 1,71 0,171 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

29 33.109 
Селско 

стопанство 

Използвани 

естествени 

ливади 

IX БАРАТА 5,96 0,008 
Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

30 33.134 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX СМЪРДАН 6,63 0,053 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

31 33.135 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX СМЪРДАН 6,02 0,007 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

32 33.136 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX СМЪРДАН 2,24 0,085 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

33 33.137 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX СМЪРДАН 3,05 0,107 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

34 38.108 
Селско 

стопанство 
Прокари - 

КРАЙЧОВ

ЕЦ 
0,26 0,075 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

35 38.903 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

МАЛА 

ГЛАВА 
0,78 0,043 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

36 39.121 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ГРЪНЧАРЕ

Ц 
5,46 0,518 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

37 39.130 
Селско 

стопанство 

Овощни 

насаждения 

/нетерасиран

и/ 

VIII 
ДОЛНИ 

РУДАРЕЦ 
0,42 0,232 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

38 39.131 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ДОЛНИ 

РУДАРЕЦ 
2,92 0,872 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

39 39.133 
Селско 

стопанство 

Овощни 

насаждения 

/нетерасиран

и/ 

VIII 
БЯЛАТА 

КАЛ 
1,84 0,172 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

40 39.135 
Селско 

стопанство 

Овощни 

насаждения 

/нетерасиран

и/ 

VIII 
ДОЛНИ 

РУДАРЕЦ 
0,40 0,154 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

41 39.136 
Селско 

стопанство 

Овощни 

насаждения 

/нетерасиран

и/ 

VIII 
ДОЛНИ 

РУДАРЕЦ 
2,34 0,178 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

42 39.178 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

МАЛА 

ГЛАВА 
5,77 0,579 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

43 39.181 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

БЯЛАТА 

КАЛ 
1,70 0,023 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

44 39.192 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

МАЛА 

ГЛАВА 
4,16 2,303 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

45 47.13 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI ЛОЗИЩЕ 6,82 1,831 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

46 47.15 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII ЛОЗИЩЕ 3,59 0,345 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

47 47.16 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

МАЛА 

ГЛАВА 
0,67 0,390 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

48 47.17 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII ЛОЗИЩЕ 1,14 0,032 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

49 57.901 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- КИРИК 0,30 0,098 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

Землище с. МАНАСЕЛСКА РЕКА (ЕКАТТЕ 46961), общ. ПРАВЕЦ, обл. СОФИЙСКА 

50 1.5 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 129,06 6,567 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

51 1.6 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 126,83 4,475 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 
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52 1.7 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII ЯВОРА 3,61 0,418 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

53 1.9 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 7,22 6,839 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

54 1.14 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 0,64 0,594 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

55 1.34 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

СМОЛЕВИ

ШКА БАРА 
16,35 1,268 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

56 1.37 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 27,59 0,876 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

57 1.39 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 14,45 3,572 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

58 1.143 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

СМОЛЕВИ

ЦА 
22,82 11,829 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

59 1.144 
Селско 

стопанство 

Пасища с 

храсти 
VIII 

СМОЛЕВИ

ЦА 
2,62 0,046 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

60 1.164 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

СМОЛЕВИ

ЦА 
16,15 7,866 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

61 1.500 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
IX ЯВОРА 4,82 4,824 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

62 1.501 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
IX ЯВОРА 10,39 0,075 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

63 10.1 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ЧУКЛЬОВ

ОТО 

КРАИЩЕ 

71,15 0,016 
Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

Землище с. СВОДЕ (ЕКАТТЕ 65872), общ. ПРАВЕЦ, обл. СОФИЙСКА 

64 5.165 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
3,74 0,324 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

65 5.167 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

ГОЛИЯ 

ВРЪХ 
4,95 0,201 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

66 5.168 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VII 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
10,02 1,603 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

67 5.169 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
22,83 0,476 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

68 5.171 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
37,87 1,761 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

69 5.173 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
3,47 0,858 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

70 5.175 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
2,43 0,257 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

71 5.179 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
4,04 3,453 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

72 5.219 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
1,90 1,511 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

73 5.224 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VII 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
2,29 0,135 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

74 5.293 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
VI 

КИРКОВЕ

Ц 
10,54 0,384 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

75 5.295 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
19,43 0,221 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

76 5.298 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
16,76 0,201 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

77 5.303 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
22,41 0,443 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

78 5.305 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
12,34 0,185 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

79 5.308 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

КИРКОВЕ

Ц 
4,31 2,031 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

80 5.309 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

КИРКОВЕ

Ц 
1,95 0,349 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

81 5.312 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
5,63 0,864 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

82 5.328 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

БАКОВА 

МОГИЛА 
3,05 0,134 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 
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83 5.329 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
22,67 0,191 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

84 5.336 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
0,91 0,724 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

85 5.337 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 

МОГИЛА 
8,55 2,089 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

86 5.338 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 

МОГИЛА 
2,19 0,558 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

87 5.340 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 

МОГИЛА 
9,41 0,462 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

88 5.342 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
5,22 1,271 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

89 5.362 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
0,44 0,123 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

90 5.365 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
VI 

КИРКОВЕ

Ц 
6,84 1,099 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

91 5.366 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 

МОГИЛА 
1,72 0,870 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

92 5.368 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 

МОГИЛА 
14,74 1,188 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

93 5.369 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 

МОГИЛА 
3,72 0,595 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

94 5.371 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
5,80 0,811 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

95 5.374 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX 

КИРКОВЕ

Ц 
1,38 1,381 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

96 5.375 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСК

ОТО 
6,17 1,876 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 182 

 

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. 54 от Закона за държавната собственост, чл.34, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 6 и чл. 7, т. 8 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 придобие безвъзмездно по реда на чл. 54 от Закона 

за държавната собственост правото на собственост върху: 

 

 Поземлен имот №000318 с площ от 0,256 дка, и начин на трайно ползване – друга 

транспортна територия, находящ се в местността „Садовица“, в землището на с.  

Манаселска река, община Правец, област Софийска с ЕКАТТЕ 46961 - частна държавна 

собственост.   

 Поземлен имот №000319 с площ от 0,207 дка, и начин на трайно ползване – друга 

транспортна територия, находящ се в местността „Садовица“, в землището на с. 

Манаселска река, община Правец, област Софийска с ЕКАТТЕ 46961- частна държавна 

собственост.   

 Поземлен имот №000321 с площ от 0,490 дка, и  начин на трайно ползване – друга 

транспортна територия, находящ се в местността „Садовица“, в землището на с. 

Манаселска река, община Правец, област Софийска с ЕКАТТЕ 46961- частна държавна 

собственост.   
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 Поземлен имот №000322 с площ от 0,756 дка и начин на трайно ползване – друга 

транспортна територия, находящ се в местността „Садовица“, в землището на с. 

Манаселска река, община Правец, област Софийска с ЕКАТТЕ 46961- частна държавна 

собственост.   

2. Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

провеждането на процедура за придобиване на горепосочените имоти при  спазване реда и 

условията на действащото законодателство. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 183 

 

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 –32/26.07.2019 год. от ОСЗ – Правец, 

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

Р Е Ш И: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Генчо Маринов Коев, следните имоти 

в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец:  

1. Поземлен имот №002046 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0.160 дка 

(нула декара сто и шестдесет кв. м.), местността „Лесковец” с начин на трайно 

ползване „ливада”, категория X (десета), съгласно скица-проект 

№Ф03746/24.07.2019 год., попадащ изцяло в поземлен имот №002048 по КВС, 

целият с площ от 0.160 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3471 – 

II/08.08.2019 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №017097 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0.762 дка 

(нула декара седемстотин шестдесет и два кв. м.), местността „Лесковец” с начин на 

трайно ползване „ливада”, категория V (пета), съгласно скица-проект 

№Ф03747/24.07.2019 год., попадащ изцяло в поземлен имот №017111 по КВС, 

целият с площ от 0,762 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3470 – 

II/ 08.08.2019 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на С. Я. Н., 

наследник на Генчо Маринов Коев и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на 

АПК. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 184 

 

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 –37/08.08.2019 год. от ОСЗ – Правец, 

  (Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
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Р Е Ш И: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Петко Стоев Петров, следния имот в 

землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:  

1. Поземлен имот №001018 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 0,104 дка 

(нула декара сто и четири кв. м.), местността „Пряслопа” с начин на трайно ползване 

„използвана ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02282/24.07.2019 

год., попадащ изцяло в поземлен имот №000921 по КВС, целият с площ от 0.104 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3472 – II/09.08.2019 год. – земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Е. И. А., наследник на 

Петко Стоев Петров и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 185 

 

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 –36/08.08.2019 год. от ОСЗ – Правец, 

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

Р Е Ш И: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Стоев Диков, следния имот в 

землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:  

1. Поземлен имот №000103 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 0.729 дка 

(нула декара седемстотин двадесет и девет кв. м.), местността „Мах. Балабанска” с 

начин на трайно ползване „използвана ливада”, категория IV (четвърта), съгласно 

скица-проект №Ф02281/24.07.2019 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000063 

по КВС, целият с площ от 2.044 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№1685–II/ 20.05.2016 год., вписан с вх. рег. №1712 от 29.06.2016, под №54, том VII, 

н.д. №267/2016 г., парт. 36713 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Нели Рашева 

Верико, пълномощник на Йонка Василева Петрова, наследник на В. С. Д. и на Общинска 

служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 186 

 

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 –35/08.08.2019 год. от ОСЗ – Правец, 

  (Гласували- 10; “За”- 10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

Р Е Ш И: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Цветков Табаков, следния имот 

в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец:  
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1. Поземлен имот №032022 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0.997 дка 

(нула декара и деветстотин деветдесет и седем кв. м.), местността „Боянското” с 

начин на трайно ползване „нива”, категория V (пета), съгласно скица-проект 

№Ф03745/09.07.2019 год., попадащ изцяло в поземлен имот №032014 по КВС, 

целият с площ от 1,380 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2126 

– II/25.04.2017 год., вписан с вх. рег. №1516 от 18.05.2017, под №118, том VI, н.д. 

№458/2017 г., парт. 48293 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

наследник на Васил Цветков Табаков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на 

АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 187 

 

ОТНОСНО: Промяна в поименния списък за неотложни текущи ремонти на Община Правец 

за 2019 г. 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и ал.2, чл.52(1) 

от ЗМСМА и чл.124 от Закона за публичните финанси, 

  (Гласували- 11; “За”- 11, “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   № 188 

 

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

строителство и ремонти през 2019 г. 

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

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

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

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

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

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

Р Е Ш И: 

1. Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни 

материални активи, строителство и ремонт за 2019 г. /Приложение№1/, в който са отразени 

промените, за закупиване на два броя автобусни спирки. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 189 

 

ОТНОСНО: Отпускане на средства за поетапно реализиране на „Проект за изпълнение на 

реставрационни дейности по иконостаса, царските двери, иконите от царския ред, 

иконите от апостолския ред, венчилката и проскинитариите в храм „Св. 

Атанасий“ гр. Правец, обявен като художествен паметник на културата от местно 

значение”. 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21 (1), т.8 и т.23 и (2),   

по реда на чл. 27 (4) и (5) от ЗМСМА, 

  (Гласували- 11; “За”- 11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
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Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Правец да предостави сумата в размер на 20 000 /двадесет 

хиляди/ лева от § 10-20 „Външни услуги”, функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности”, дейност „Други дейности по културата” от бюджета на Община Правец за 2019 г. на 

ХРАМ „Свети Атанасий Велики”, със седалище и адрес гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, ул. „Градешница“ № 2, с целево изразходване за поетапното изпълнение 

реставрационни дейности по „Проект за изпълнение на реставрационни дейности по 

иконостаса, царските двери, иконите от царския ред, иконите от апостолския ред, венчилката и 

проскинитариите в храм „Св. Атанасий“ гр. Правец, обявен като художествен паметник на 

културата от местно значение”, след сключване на договор за изпълнение на горепосочените 

дейности, който договор да бъде съгласуван с упълномощен представител на Ловчанската 

митрополия. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

изпълнението на настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 190 

 

ОТНОСНО: Освобождаване от заплащането на общински такси на манастир „Св. Теодор 

Тирон“ във връзка с реализацията на комплексен проект за обект „Изграждане на 

манастирска сграда в манастир „Св. Теодор Тирон“ в ПИ № 001610, местността 

„Манастира“ в землището на гр. Правец, Община Правец“. 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал. 1, т.7 и т. 23 и ал. 2 

и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси 

и чл. 8, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС – Правец за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, 

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

Р Е Ш И: 

Освобождава Манастир „Св. Теодор Тирон“, ЕИК:176580418, от заплащането на такси 

за извършването на технически услуги във връзка с изпълнението на комплексен проект за 

обект „Изграждане на манастирска сграда в манастир „Св. Теодор Тирон“ в ПИ № 001610, 

местността „Манастира“ в землището на гр. Правец, Община Правец“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 191 

 

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

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 стойка 

бързосменник за Нако CM600 на стойност до 4000 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. 
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Р Е Ш Е Н И Е   № 192 

 

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

Р Е Ш И: 

1. Изменя свое Решение №121/03.05.2019 г. и дава съгласие Кмета на община Правец да 

разходва до 160 000 лв. без ДДС от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 от Закона 

за управление на отпадъците, за обезпечаване събирането, извозването и минимизирането на 

зелените отпадъци в община Правец получени при поддържането на зелените площи, 

парковете, алеите по улиците, градинки и детски площадки, както и личните дворове на 

жителите в общината, за закупуване на: 

- Контейнери за зелени отпадъци, кофи за отпадъци и паркови кошчета – до 10 000 лв без 

ДДС; 

- Транспортна техника – до 67 000 лв. без ДДС; 

- Биошредер – до 50000 лв. без ДДС; 

- Моторни коси, моторни ножици, моторни резачки и др. – до 30000 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   № 193 

 

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

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

обект: „Външно електрозахранване НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна града” в 

УПИ V-6393, кв. 125, по плана гр. Правец, община Правец”. 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

Р Е Ш И: 

I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване за обект: „Външно 

електрозахранване НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна града” в УПИ V-6393, кв. 125, по плана 

гр. Правец, община Правец” в участъка, преминаващ  през поземлен имоти, публична 

общинска собственост в участъка, през улица с о.т. 186 - о.т. 188 - о.т. 192 по плана на 

регулация на гр. Правец – с дължина на трасето 37,15 м.  

II. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване за обект: „Външно 

електрозахранване НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна града” в УПИ V-6393, кв. 125, по плана 

гр. Правец, община Правец” в участъка през поземлен имоти, публична общинска собственост, 

в участъкa през УПИ I За КЖС и озеленяване, кв. 127 по плана на регулация на гр. Правец частна 

общинска собственост, съгласно Акт за ЧОС № 2204-II /16.06.2017 г. – с дължина на трасето 

56,18 м.  
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III. Приема пазарната стойност на правото на прокарване за обект: „Външно 

електрозахранване НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна града”  в УПИ V-6393, кв. 125, по 

плана гр. Правец, община Правец”, с обща дължина 93,33 м. и сервитутна ивица 2.10 м. в 

размер на 7531,72 лв. (седем хиляди петстотин тридесет и един лева и седемдесет и две 

стотинки), определена от комисия, назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на 

община Правец съгласно приложения протокол от 13.07.2018 г., като: 

 Съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката, не се дължи стойност за 

правото на прокарване за обект: „Външно електрозахранване с кабел НН 1 kV за 

„Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ V-6393, кв. 125, по плана на гр. Правец, общ. Правец” 

в участъка през улица с о.т. 186 - о.т. 188 - о.т. 192 по плана за регулация на гр. Правец, която е  

в размер на 2340,60 лв . (две хиляди триста и четиридесет лева и шестдесет стотинки).   

 Дължимата стойност за правото на прокарване за обект: „Външно 

електрозахранване с кабел НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ V-6393, кв. 125, 

по плана на гр. Правец, общ. Правец” е в участъка през УПИ I За КЖС и озеленяване, кв. 127 – в 

размер на 5191,12 лв. (пет хиляди сто деветдесет и един лева и дванадесет стотинки). 

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване обект: „Външно 

електрозахранване НН 1 kV за „Еднофамилна жилищна града” в УПИ V-6393, кв. 125, по плана 

гр. Правец, община Правец”, през имоти публична и частна общинска собственост част от 

улица с о.т. 186 - о.т. 188 - о.т. 192 по плана на регулация на гр. Правец и част от УПИ I За КЖС и 

озеленяване, кв. 127 по плана на регулация на гр. Правец. 

. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 194 

 

ОТНОСНО: Определяне представител на Община Правец и начина на гласуване във връзка с 

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

 

Р Е Ш И: 

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

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

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

02.09.2019 година, от 14.00 часа, град София, бул. „Витоша“ № 6.  

2. В качеството си на Представител на Община Правец в извънредно заседание на 

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- София, насрочено на 02.09.2019 година, кмета на 

община Правец да предложи:  

2.1. В Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД 

–София като ВиК-Оператор за периода 2017-2021 год. да бъдат включени, предадените ВиК-

активи от община Правец, а именно: 

- Реконструкция на водопроводна мрежа с. Разлив, община Правец;  

- Реконструкция на водопроводна мрежа на кв. „Север“, гр. Правец; 

-  Напорен водопровод на ПС II подем, находящ се в УПИ I-296, кв. 158, гр. Правец до 

съществуващ напорен резервоар за питейни води в терена на ПСПВ гр. Правец в ПИ № 

027088, м. „Рътта“, землището на гр. Правец; 

-  Помпена станция за питейни вода с. Своде;  
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- „Битова канализация в махала „Живковска“, гр. Правец по улица от о.т. №2044 през 

о.т. №1217 до о.т. №1110 по ПУП – ПР на гр. Правец и ПУР на махала „Живковска“ 

- Водопроводна мрежа с. Манаселска река; 

- Водопроводна мрежа с. Своде 

2.2.  Да бъде предвидено приемането на ПСОВ – Правец през 2019 год. 

3. По т.1 – Съгласуване на проект за бизнес план за развитието на дейността на „ВиК” 

ЕООД-София за периода 2017-2021 год. - след приемане на т. 2 от настоящото решение, Кмета 

на община Правец да гласува „ЗА“. 

4. По т.2 – Други - да гласува по своя преценка в защита на интереса на Община Правец. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 195 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване мрежата от общински детски градини и училища на територията 

на Община Правец за учебната 2019/2020  година. 

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

чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл.54, чл.58, ал.2, чл.68, чл.69, чл.70 и чл.71 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. Допуска формиране на паралелки по чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование в: 

 ПГПЧЕ “Алеко Константинов”, гр.Правец – 3 паралелки:  

- Xв клас – профил „Чужди езици“ / немски език /  с  13 ученика; 

- ХIб клас - профил „Чужди езици“ /английски език /  с 15 ученика; 

- XIв клас - профил „Чужди езици“ /немски език /  с  12 ученика; 
 

 ОУ “Васил Левски”, гр.Правец  - 3 паралелки: 

- VІІа клас със 20 ученика; 

- VІІб клас със 17 ученика; 

- VІІв клас със 17 ученика; 
 

2. Допуска формиране на паралелки по чл.68, ал.1, т.6 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование в: 
 

 ОУ “Христо Ботев”, с.Джурово - 3 паралелки:  

- I клас с 12 ученика; 

- IV клас с 12 ученика;  

- VIІ клас с 12 ученика; 
 

 ОУ “Любен Каравелов” - с.Осиковица – 2 паралелки: 

-V клас с 14 ученика; 

-VІ клас с 14 ученика; 
 

 ОУ “Васил Левски”, с.Видраре – 4 слети паралелки: 

Подготвитела група - с 8 ученика; 

І - IІI клас с 11 ученика; 

ІІ – ІV клас с 12 ученика; 

V-VІ клас – със 15 ученика; 
 

3.Допуска формиране на 3 слети паралелки в ОУ “Христо Ботев”-с.Разлив по чл.69, ал.1 

от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, след Разрешение на Началника на РУО-София регион, както следва: 
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- І–ІІ клас – 7 ученика  

- ІІІ–ІV клас – 7 ученика  

   - V–VІ клас – 7 ученика  
 

4.Допуска функционирането на групи за целодневна организация на учебния ден, както 

следва: 

 ОУ “Васил Левски”, гр.Правец - 10 групи; 

 ОУ “Христо Ботев”, с.Джурово - 3 групи; 

 ОУ “Христо Ботев”, с.Разлив - 1 група; 

 ОУ “Любен Каравелов” - с.Осиковица - 3 групи; 

 ОУ “Васил Левски”, с.Видраре - 1 група; 
 

5.В съответствие с чл.54 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование да се сформират групи в детските заведения, 

както следва: 

 ДГ “Индира Ганди”, гр.Правец - 5 групи 

 ДГ “Здравец”, гр.Правец - 4 групи, от които 1 яслена група 

 ДГ “Звънче”, с.Джурово - 3 групи, от които 1 яслена група 

 ДГ “Слънце”, с.Осиковица - 2 групи 
  

6.Допуска функционирането на несамостоятелно общежитие с 3 групи към ПГПЧЕ 

“Алеко Константинов”-гр.Правец и несамостоятелно общежитие с 1 група към ОУ “Васил 

Левски”, с.Видраре. 
  

7.Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на посочените 

училища, с изключение на случаите за които има изрично решение на Общински съвет - 

Правец. 
 

8. Утвърждава мрежата от общински детски градини и училища на територията на 

Община Правец за учебната 2019/2020  година /Приложение №1/ 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 196 

 

ОТНОСНО: Определяне на процента от таксата, дължима от родители/ настойници за 

ползване на целодневни детски  градини, който се покрива от Община Правец. 

  Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2  

по реда на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.23, ал.3 от Наредба №15 

за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 

Община Правец, 

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

Р Е Ш И: 

 

1.Община Правец покрива от общинския бюджет част от таксите за ползване на 

целодневни детски градини през 2019 г., дължими от родители/настойници,  от които поне 

един има постоянен и/или настоящ адрес на територията на общината, както следва: 

1.1. за деца на целодневна организация на обучение – 45% от дължимата такса. 

1.2. за деца, навършили петгодишна възраст при целодневна организация на обучение 50 % 

от стойността на определения от ОбС  храноден т.е 1,25 лв. на ден. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ:       

                                                /инж. Николай ЯХОВ/ 
















