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приети на заседание на Общинския съвет на Община Правец, Софийска област, проведено на
25 септември 2019 година

_______________________
м. септември 2019 година
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ПРЕПИС!

П Р О Т О К О Л
№13
от заседание на Общинския съвет
проведено на 25 септември 2019 година

Р Е Ш Е Н И Е № 199
ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.2 и чл.27,ал.3
от ЗМСМА,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния:
1. Изказвания, питания, становища и предложения.
2. 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. Изменение на Решение №186 от 25.07.2013 г. на ОбС – Правец, относно утвърждаване на
общинската транспортна схема.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
5. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР към
ЗИДЗСПЗЗ
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
6. Предложение за отпускане на временен безлихвен заем от бюджетни средства на Община
Правец за текущи разходи на СД „Местна инициативна група Ябланица-Правец”
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
7. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на
територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно водопроводно
отклонение и сградно канализационно отклонение през имот общинска собственост, за
обект: „Стопанска постройка” в УПИ XIV-1024, кв. 76, по плана гр. Правец, община
Правец”.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
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8. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на
територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно водопроводно
отклонение и сградно канализационно отклонение през имот общинска собственост, за
обект: „Сграда-допълващо застрояване „Мултифонкционален център” в УПИ XXXII-за
къща за гости, кв. 59, гр. Правец, Община Правец, Област Софийска”.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
9. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на
територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на кабел ниско напрежение
1kV през имот общинска собственост, за обект: „Проектиране изграждане и въвеждане в
експлоатация на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканска
пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически
допустима максимална маса с над 3,5 т.(Тол) и на база време за леки автомобили с обща
технически допустима максимална маса до 3, 5 тона ( електронна винетка)”.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
10. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на
територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване през имот Общинска
собственост на нов оптичен кабел за обект: „Изграждане на оптично кабелно захранване
до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр. Правец”.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
11. Определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Правец, кмет на
кметство Джурово, кмет на кметство Осиковица и кмет на кметство Осиковска Лакавица.
ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова
Заместник-председател на Общински
съвет на Община Правец
12. Отмяна на т.4 от Решение №87 от 30.03.2018 г. на Общински съвет на Община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 200
ОТНОСНО: Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019
година.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1.Допълва 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:
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III (1) – Помещения и части от сгради.
109

АПОС №313-I/
11.08.2015 г.

Помещение №2 с площ 15.6 (петнадесет цяло и шест десети) кв. м,
представляващо част от масивна едноетажна сграда – обреден дом,
построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния план
на гр. Правец, община Правец, област Софийска

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО
ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя:
№ по
ред

АОС № /
дата

48.

АЧОС
№3479-II/
09.09.2019 г.

49.

50.

51.

Описание на имота

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.128 (пет осем нула три нула точка
едно нула девет точка едно две осем) с площ от 261,91 кв. м. (двеста
шестдесет и едно цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра), по
плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр.
Правец, община Правец, област Софийска.
АЧОС
Поземлен имот (ПИ) №58030.109.127 (пет осем нула три нула точка
№3480-II/
едно нула девет точка едно две седем) с площ от 326 кв. м. (триста
09.09.2019 г. двадесет и шест квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти
(ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, област
Софийска.
АЧОС
Поземлен имот (ПИ) №58030.109.129 (пет осем нула три нула точка
№3481-II/
едно нула девет точка едно две девет) с площ от 471,25 кв. м.
09.09.2019 г.
(четиристотин седемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни
квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала
„Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец.
АЧОС
Обособени части от масивна двуетажна сграда – Търговски обект,
№3223-II/
цялата със застроена площ (ЗП) от 116.00 (сто и шестнадесет) кв. м. и
06.11.2018 г.
РЗП от 262.00 (двеста шестдесет и два) кв. м., представляващи:
1. I (първи) етаж - обособена част със ЗП от 15.62 (петнадесет цяло и
шестдесет и две стотни) кв. м. състояща се от антре, помещение и
санитарен възел;
2. II (втори) етаж – два самостоятелни офиса със ЗП от 76.70 (седемдесет
и шест цяло и седемдесет стотни), кв. м., от източната страна на сградата
и 70.30 % (седемдесет цяло и тридесет стотни процента) от общите
части на втория етаж, представляващи 26.20 (двадесет и шест цяло и
двадесет) кв. м., построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX
(девети)– За търговия, находящ се в кв. 73 (седемдесет и трети), по ПУП
– ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
Р Е Ш Е Н И Е № 201

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.7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС),
чл. 56, ал. 2, т. 2, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
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Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински
имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №1 с площ 15.9
(петнадесет цяло и девет десети) кв. м, част от масивна едноетажна сграда – обреден дом,
построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния план на гр. Правец, община
Правец, област Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост 313 – I/11.08.2015
г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. №
1754/14.08.2015 г., под № 106, том VI, парт. 16968,16969.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 23.85 лв. (двадесет и три лева и осемдесет и
пет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС - Правец;
2.2. Срок на отдаване –3 (три) години;
2.3. Предназначение на имота – ателиета за творческа дейност и услуги 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 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 № 202
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл. 56, ал.2, т.3,
чл.58, ал. 1, ал. 2, чл. 59 от Наредба №5 на ОбС – Правец, за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ)
№58030.109.138 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три осем), целият с
площ от 242 (двеста четиридесет и два) кв.м., трайно предназначение: „Урбанизирана
територия“, находящ се в строителния полигон на махала „Дивчов рът“, гр. Правец, община
Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3354 - II/18.03.2019
год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. №
658 от 19.03.2019 год., под № 75 том III.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 2 420.00 лв. (две хиляди
четиристотин и двадесет 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.
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Р Е Ш Е Н И Е № 203
ОТНОСНО: Изменение на Решение №186 от 25.07.2013 г. на ОбС – Правец относно
утвърждаване на общинска транспортна схема.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.25 и ал.2 от
ЗМСМА във връзка с чл.17, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за автомобилните
превози,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Не изменя свое Решение №186 от 25.07.2013 г.
Р Е Ш Е Н И Е № 204
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 –38/08.08.2019 год. от ОСЗ – Правец,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
Предоставя за възстановяване на наследниците на Марин Петков Марков, следните имоти
в землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:
1. Поземлен имот №050083 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 5.501 дка
(пет декара петстотин и един кв. м.), местността „Дълга” с начин на трайно ползване
„нива”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02285/24.07.2019 год.,
попадащ изцяло в поземлен имот №050080 по КВС, целият с площ от 5.501 дка,
актуван с Акт за частна общинска собственост №3473 – II/03.09.2019 год. – земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ.
2. Поземлен имот №050081 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 5.200 дка
(пет декара и двеста кв. м.), местността „Дълга” с начин на трайно ползване „нива”,
категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02286/24.07.2019 год., попадащ
изцяло в поземлен имот №050033 по КВС, целият с площ от 11.673 дка, актуван с
Акт за частна общинска собственост №209 – II/20.08.2010 год. – земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ.
3. Поземлен имот №050082 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 2.000 дка
(два декара), местността „Дълга” с начин на трайно ползване „нива”, категория V
(пета), съгласно скица-проект №Ф02288/24.07.2019 год., попадащ изцяло в поземлен
имот №050033 по КВС, целият с площ от 11.673 дка, актуван с Акт за частна
общинска собственост №209 – II/20.08.2010 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.
Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Д. М. П.,
наследник на Марин Петков Марков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на
АПК
Р Е Ш Е Н И Е № 205
ОТНОСНО: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем от бюджетни средства на
Община Правец за текущи разходи на СД „Местна инициативна група ЯбланицаПравец”
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Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от
ЗМСМА, както и чл.104, ал.1,т.5, ал.2 и ал.4 от Закона за публични финанси,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Правец да предостави временен безлихвен заем от собствени
бюджетни средства на стойност 25000,00лв./ деветдесет и пет хиляди лева/ на СД „МИГЯбланица-Правец“ за подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие" на местна инициативна група (МИГ)
2. Необходимите средства за финансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни
средства на Община Правец и отчетени по параграф 75-00 - Временни безлихвени заеми между
бюджети.
3. Средствата по т.1 да бъдат възстановени в бюджетната сметка на Община Правец до
края на текущата година.
Р Е Ш Е Н И Е № 206
ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за
устройство на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на
сградно водопроводно отклонение /СВО/ и сградно канализационно отклонение
/СКО/ през имот общинска собственост, за обект: „Стопанска постройка” в УПИ
XIV-1024, кв. 76, 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. 51 от Наредба №5 на ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на сградно водопроводно
отклонение и сградно канализационно отклонение за обект: „Стопанска постройка” в УПИ
XIV-1024, кв. 76, по плана гр. Правец, община Правец”, Област Софийска, като трасетата на
двете отклонения преминат в свободен изкоп през поземлен имот, собственост на община
Правец- част от улица „Поп Марко” с о.т. 863 - о.т. 832 по плана на гр. Правец, до достигане на
регулационната линия на УПИ XIV-1024, кв. 76, гр. Правец.
II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на:
1. СВО за обект: „Стопанска постройка” в УПИ XIV-1024, кв. 76, по плана гр.
Правец, община Правец”, в изкоп с дължина 2,20 м. и ширина 0,75 м. в размер на 51,15 лв.
(петдесет и един лева и петнадесет стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от комисия,
назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от
13.09.2018 г.
2. СКО за обект „Стопанска постройка” в УПИ XIV-1024, кв. 76, по плана гр.
Правец, община Правец”, в изкоп с дължина 5,40 м. и ширина 1,20 м. в размер на 200,88 лв.
(двеста лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от комисия,
назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от
13.09.2018 г.
III. Възлага на Кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за
устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно
отклонение и сградно канализационно отклонение за обект „Стопанска постройка” в УПИ
XIV-1024, кв. 76, по плана гр. Правец, община Правец”, през поземлен имот, собственост на
община Правец- от улица „Поп Марко” с о.т. 863 - о.т. 832 по плана на гр. Правец.
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Р Е Ш Е Н И Е № 207
ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за
устройство на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на
сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение през
имот общинска собственост, за обект: „Сграда-допълващо застрояване
„Мултифункционален център” в УПИ XXXII-за къща за гости, кв. 59, гр. Правец,
Община Правец, Област Софийска”
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. 51 от Наредба №5 на ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на сградно
водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за обект: „Сграда-допълващо
застрояване „Мултифункционален център” в УПИ XXXII-за къща за гости, кв. 59, гр. Правец,
Община Правец, Област Софийска”, като трасетата на двете отклонения преминат в свободен
изкоп през поземлен имот, собственост на община Правец - част от улица с о.т. 1029 - о.т. 993
по плана на гр. Правец, до достигане на регулационната линия на УПИ XXXII-за къща за
гости, кв. 59, гр. Правец.
II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на:
1. СВО за обект: „Сграда-допълващо застрояване „Мултифункционален център” в
УПИ XXXII-за къща за гости, кв. 59, гр. Правец, Община Правец, Област Софийска”, в изкоп
с дължина 2,00 м. и ширина 0,90 м.. в размер н 55,80 лв./петдесет и пет лева и осемдесет
стотинки /, без ДДС (необлагаемо), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на
община Правец съгласно приложения протокол от 13.09.2018 г.
2. СКО за обект: „Сграда-допълващо застрояване „Мултифункционален център” в
УПИ XXXII-за къща за гости, кв. 59, гр. Правец, Община Правец, Област Софийска”, в изкоп
с дължина 3,50 м. и ширина 1,30 м. в размер на 141,05 лв. (сто четиридесет и един лева и пет
стотинки / без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на
община Правец съгласно приложения протокол от 13.09.2018 г.
III. Възлага на Кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за
устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно
отклонение и сградно канализационно отклонение за обект: „Сграда-допълващо застрояване
„Мултифункционален център” в УПИ XXXII-за къща за гости, кв. 59 по плана на гр. Правец,
Община Правец, през поземлен имот, собственост на община Правец- улица с о.т. 1029 - о.т.
993 по плана на гр. Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 208
ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за
устройство на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на
кабел ниско напрежение 1kV през имот общинска собственост, за обект:
„Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на електронна система за
събиране на таксите за ползване на републиканска пътна мрежа на база изминато
разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т. (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима
максимална маса до 3, 5 тона (електронна винетка)”
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. 51 от Наредба №5 на ОбСПравец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество,

8

(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на Кабел НН 1 kV, през
Общински път SFO 3485 /I-3 Правец Разлив/, мах. Чорбанска–мах. Боновска–мах. Милинска до
достигане на съществуващ стоманобетонов стълб № 2 от мрежа ниско напрежение на БКТП
„Лукойл”, с. Разлив с IS-U № SO_2747 за захранване на обект „Проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация на електронна система за събиране на таксите за ползване на
републиканска пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща
технически допустима максимална маса над 3,5 тона (тол) и на база време за леки автомобили
с обща технически допустима максимална маса до 3, 5 тона (електронна винетка)”, като
трасето премине в свободен изкоп през поземлен имот, собственост на община Правец Общински път SFO 3485 /I-3 Правец Разлив/, мах. Чорбанска–мах. Боновска–мах. Милинска.
II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на Кабел НН 1 kV през
Общински път SFO 3485 /I-3 Правец Разлив/, мах. Чорбанска–мах. Боновска–мах. Милинска до
достигане на съществуващ стоманобетонов стълб № 2 от мрежа ниско напрежение на БКТП
„Лукойл”, с. Разлив с IS-U № SO_2747 за захранване на обект: „Проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация на електронна система за събиране на таксите за ползване на
републиканска пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща
технически допустима максимална маса над 3,5 тона (тол) и на база време за леки автомобили
с обща технически допустима максимална маса до 3, 5 тона (електронна винетка)” в изкоп с
дължина 10,00 м. и сервитут 4,00 м. в размер на 360,00 лв. /триста и шестдесет лева/, без ДДС
(необлагаемо), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец
съгласно приложения протокол от 13.09.2018 г.
Възлага на Кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за
устройство на територията за учредяване право на прокарване на Кабел НН 1 kV, през
Общински път SFO 3485 /I-3 Правец Разлив/, мах. Чорбанска–мах. Боновска–мах. Милинска до
достигане на съществуващ стоманобетонов стълб № 2 от мрежа ниско напрежение на БКТП
„Лукойл”, с. Разлив с IS-U № SO_2747 за захранване на обект „Проектиране, изграждане и
въвеждане в експлоатация на електронна система за събиране на таксите за ползване на
републиканска пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща
технически допустима максимална маса с над 3,5 тона (Тол) и на база време за леки
автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3, 5 тона (електронна винетка)”.
Р Е Ш Е Н И Е № 209
ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за
устройство на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване през
имот Общинска собственост на нов оптичен кабел за обект: „Изграждане на
оптично кабелно захранване до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр.
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. 8, ал. 3 от Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и чл. 51 от
Наредба №5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване за обект:
„Изграждане на оптично кабелно захранване до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр.
Правец”, в участъка преминаващ през имоти, публична общинска собственост - част от улица
с о.т. 180-о.т.1231-о.т.1232-о.т.1233-о.т.1236-о.т.1237-о.т.1238-о.т.1239-о.т.1242 по план за
регулация на гр. Правец – с дължина на трасето 500,00 м. Трасето следва да премине изцяло в
съществуваща канална мрежа, собственост на Община Правец.
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II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване за обект „Изграждане на
оптично кабелно захранване до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр. Правец”, с обща
дължина 500,00 м. и сервитутна ивица 1.00 м. в размер на 9000,00 лв. ( девет хиляди лева),
определена от комисия, назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община
Правец съгласно приложения протокол от 13.09.2018 г., като:
Съгласно чл. 18, ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура /ЗЕСМФИ/, операторите на електронни съобщителни мрежим могат
безвъзмездно да ползват мостове, пътища, улици и тротоари и други имоти – публична
общинска собственост, т. е. стойността за правото на прокарване за обект: „Изграждане на
оптично кабелно захранване до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр. Правец” в участъка
през имот публична общинска собственост- част от улица с о.т. 180-о.т.1231-о.т.1232-о.т.1233о.т.1236-о.т.1237-о.т.1238-о.т.1239-о.т.1242 по план за регулация на гр. Правец, която е в
размер на 9000,00 лв. /девет хиляди лева/ не се дължи.
III. Възлага на Кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от
Закона за устройство на територията за учредяване право на прокарване за обект: „Изграждане
на оптично кабелно захранване до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр. Правец”, през
имоти публична общинска собственост част от улица с о.т. 180-о.т.1231-о.т.1232-о.т.1233о.т.1236-о.т.1237-о.т.1238-о.т.1239-о.т.1242 по плана на регулация на гр. Правец.
Р Е Ш Е Н И Е № 210
ОТНОСНО: Определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Правец
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.5 и т.23 и ал.2
и чл.42, ал.6 и ал.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Избира Васил Петров Симеонов за временно изпълняващ длъжността кмет на Община
Правец за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Правец.
2. Възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Правец да изпълнява
и функциите по смисъла на чл.20, ал.1, във връзка с чл.3 от Закона за защита на
класифицираната информация.
3. Определя на Васил Петров Симеонов за горепосочения период да се заплаща трудово
възнаграждение за длъжността кмет на Община Правец.
Р Е Ш Е Н И Е № 211
ОТНОСНО: Определяне на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Джурово,
кмет на кметство Осиковица и кмет на кметство Осиковска Лакавица.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.5 и т.23 и ал.2
и чл.42, ал.8 и 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, до полагане на клетва
от новоизбрания кмет на кметство, както следва:
 кмет на кметство с Джурово - Христо Миков, ЕГН .........
 кмет на кметство с. Осиковица - Тошко Тошев, ЕГН ............
 кмет на кметство с. Осиковска Лакавица - Ивелин Николов, ЕГН .........
2. Определя на лицата по т. 1, за горепосочения период, да се заплаща трудовото
възнаграждение за длъжността кмет за съответното кметство.
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Р Е Ш Е Н И Е № 212
ОТНОСНО: Отмяна на т.4 от Решение №87 от 30.03.2018 г. на Общински съвет на Община
Правец
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4
и ал.5 от ЗМСМА и чл.99, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс,
(Гласували- 12; “За”- 12“Против”-0, “Въздържали се”-0)
Р Е Ш И:
1.Отменя т.4 от Решение №87 от 30.03.2018 г. на Общински съвет на Община Правец:
„4. Предоставя за ползване на ПГПЧЕ”Алеко Константинов”-гр.Правец микробус
марка „Ситроен” модел „Джъмпер” с регистрационен №СО2567АК“

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:
/п/
/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/

