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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  3  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 20 декември 2019 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 19 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

 

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Полагане на клетва по реда на чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация от Николай Николов, избран за общински съветник с 

Решение № 73-МИ от 12.12.2019 г. на Общинска избирателна комисия-Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

2. Изказвания, питания, становища и предложения. 

3. Промяна в състава на постоянните комисии на Общинския съвет. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

4. Приемане на  Стратегия за управление на общинската собственост на Община 

Правец за периода 2019-2023 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Приемане на ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 

2020година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Правец за 2020 година и 

одобряване на план – сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в община Правец през 2020г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



8. Проект за изменение и допълнение на Наредбата №4 за определянето размера на 

местните данъци на територията на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Предложения относно  процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Издаване разрешително за ползване на воден обект – язовир „Правец“, гр. Правец на 

„ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Приемане на Анализ  на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците в община Правец, Софийска област. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Утвърждаване на Културен календар на Община Правец за 2020 година 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - Ветерани 

от Отечествената война 1944 – 1945 г. по повод наближаващите коледни и 

новогодишни празници. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. 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 

 

15. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 205 от 25.09.2019 година на 

ОбС-Правец 

ВНОСИТЕЛ:Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

16. Погасяване задълженията на „Университетски недвижими имоти - Правец” АД към 

Община Правец  

ВНОСИТЕЛ:Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет 

на Община Правец 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 20 

 

ОТНОСНО: Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към 

Общински съвет – Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  

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

РЕШИ: 

1. Приема промяна в състава на постоянната комисия по устройство на територията, 

пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване на Общинския съвет на 

Община Правец както следва: 

1.1. Освобождава като член на комисията Цеца Сиракова 

1.2. Избира за нов член на комисията – Николай Николов 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 21 

ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община 

Правец за периода 2019-2023 година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 и чл. 

27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл.8, ал.8 от ЗОС и чл. 5, ал. 1 и ал.3 от Наредба №5 на ОбС – Правец 

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

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

РЕШИ: 

Общински съвет – Правец приема Стратегия за управление на общинската 

собственост на Община Правец за периода 2019-2023 година. 

Приложение: Стратегия за управление на общинската собственост на Община 

Правец за периода 2019-2023 година. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 22 

 

ОТНОСНО: Приемане програмата на община Правец за управлението и разпореждането с 

имоти - общинска собственост през 2020 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 и чл. 5, ал. 2 и ал.3 от Наредба №5 на ОбС – Правец 

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

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

 

РЕШИ: 

1. Приема ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 год., съгласно 

приложението, неразделна част към настоящото решение. 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 23 

 

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

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

 

РЕШИ: 

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

общински имот – публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 6.00 (шест) 

кв.м., находящ се на Пешеходна зона - гр. Правец в района на Автогара - Правец, за поставяне 

на търговски обект за продажба на тютюневи изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници 

и списания., актуван с акт за публична общинска собственост (АПОС) 510-I/ 07.10.2016 г., 

вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 

3073/18.10.2016  г., под № 30, том XII, парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 228.00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без 

ДДС (необлагаем), съгласно Приложение №1, т. 15.2 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

 2.3. Предназначение на имота – за поставяне на съоръжения за търговия; 

 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   № 24 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

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

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

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

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

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

имущество,  

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

 

РЕШИ: 

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

общински имот – частна общинска собственост, терен (открита площ), намиращ се в УПИ І - За 



КЖС и озеленяване в кв. 176 , гр. Правец, с площ от 6 (шест) кв.м. за поставяне на търговски 

обект за продажба на тютюневи изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници и списания, 

актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №1277-II/ 27.10.2014 г г., вписан в 

службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 2269/28.10.2014 

г., под № 61, том VIII, парт. 27547. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 228.00 лв. (двеста двадесет и осем лева) без 

ДДС (необлагаем), съгласно Приложение №1, т. 15.2 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

 2.3. Предназначение на имота – за поставяне на съоръжения за търговия; 

 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   № 25 

 

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

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

 

РЕШИ: 

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

общински имот – публична общинска собственост, преставляващ 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, актуван с Акт за публична общинска собственост 

(АПОС) № 313-I/11.08.2015 г. вписан с 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 – 23.40 лв. (двадесет и три лева и четиридесет 

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 – ателие 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 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   № 26 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

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

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

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

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

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

имущество,  

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

 

РЕШИ: 

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

общински имот – Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 55, частна общинска собственост, с площ от 50.89 (петдесет цяло осемдесет и девет 

стотни) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ 

– За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с акт за частна общинска 

собственост АЧОС №123-II/ 04.12.2008 г. вписан с рег. № 47/22.01.2009 г., под № 29, том I, 

парт. 1008. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 152.67 лв. (сто петдесет и два лева и 

шестдесет и седем стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.3 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 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   № 27 

 

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

 

РЕШИ: 

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 

17.5 (седемнадесет цяло и пет) кв. м., находящо се на партера в двуетажна сграда - Автогара, 



построена в УПИ VIII–Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец 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. 

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 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   № 28 

 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество 

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

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

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

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

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

имущество,  

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

 

РЕШИ: 

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

общински имот – Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 58, частна общинска собственост, с площ от 48.91 (четиридесет и осем цяло и 

деветдесет и един) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, 

УПИ XXII, кв. 17 гр. Правец, пл.„Тодор Живков” №2, актуван с акт за частна общинска 

собственост АЧОС №125-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 49/22.01.2009 г., под № 31, том I, парт. 

1010. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 195.64 лв. (сто деветдесет и пет лева и 

шестдесет и четири стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.2 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 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   № 29 

 

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

 

РЕШИ: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост №3479 - II/09.09.2019 год., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2260 

от 10.09.2019 год., под № 42 том IX. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 2 620.00 лв. (две хиляди шестстотин 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. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 30 

 

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

 

РЕШИ: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) 

№58030.109.127 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно две седем) с площ от 

326 кв. м. (триста двадесет и шест квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти 

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

частна общинска собственост №3480 - II/09.09.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2261 от 10.09.2019 год., под № 43 том IX. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 3 260.00 лв. (три хиляди двеста и 

шестдесет 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   № 31 

 

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

 

РЕШИ: 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) 

№58030.109.129 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно две девет) с площ от 

471,25 кв. м. (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, актуван с Акт за частна общинска собственост №3481 - II/09.09.2019 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2263 от 

10.09.2019 год., под № 45, том IX. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 4 713.00 лв. (четири хиляди седемстотин 

и тринадесет 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   № 32 

 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на Потребителска кооперациа „Самопомощ“ 

ЕИК 000744038, със седалище и адрес на управление: с. Джурово, община Правец, област 

Софийска, представлявана от председателя си Веселка Станева, недвижим имот - частна 



общинска собственост, представляващ Терен с площ от 259 (двеста петдесет и девет) кв.м., 

който терен е част от УПИ XI (единадесети) – За обществено обслужване, целият с площ от 

1180 (хиляда сто осемдесет) кв.м., находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация на 

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

(АЧОС) №1384 – II/20.05.2015 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1052 от 22.05.2015 год., под № 78, том IV, парт. 30561. 

2. Определя цена в размер 2 590.00 лв. (две хиляди петстотин и деветдесет 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   № 33 

 

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, чл. 

44, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество,  

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА 

МЕДИЦИНА – ДИМАНА ДЕНТ” ЕООД, ЕИК 202540417, със седалище и адрес на управление: 

област Софийска, община Правец, гр. Правец, ул. „Генерал Раух“ №3, с управител Вергил 

Даков, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 203/578 (двеста и три 

към петстотин седемдесет и осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 

1359,1369 (първи отреден за имоти хиляда триста петдесет и девет запетая хиляда триста 

шестдесет и девет) целият с урегулирана площ от 578 (петстотин седемдесет и осем) кв.м. с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2324 - ІІ/27.11.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 3597 от 06.12.2017 год., под № 174, том XIII, парт. 54706. 

 2. Определя цена в размер на 6 090,00 лв. (шест хиляди и деветдесет 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   № 34 

 

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 във връзка с в чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б, ал.2 от 

ППЗСПЗЗ,  

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

 



РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се предоставят за ползване под наем имотите – полски пътища и 

напоителни канали, които не функционират - публична общинска собственост, на територията на 

община Правец, които попадат в масивите за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за 

стопанската 2019-2020 година. 

2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на имотите - полски пътища и 

напоителни канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване, създадени по реда 

на чл. 37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019-2020 година по землища в община Правец, както следва: 

- Землище на гр. Правец     – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Разлив     – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Правешка Лакавица  – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Калугерово    – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Своде    – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковица     – 29.00 лв./дка 

- Землище на с. Джурово    – 23.00 лв./дка 

- Землище на с. Видраре    – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Равнище    – 25.00 лв./дка 

- Землище на с. Манаселска река    – 20.00 лв./дка 

3. Възлага на кмета на община Правец, да издаде заповеди и да предприеме 

необходимите законосъобразни действия за сключване на договори за наем, след заплащане на 

годишната наемна цена, с ползвателите на земеделски земи, подали заявления по реда на чл. 

37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за 1 (една) стопанска година - 2019-2020 

година. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 35 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Правец за 2020 

година и одобряване на план – сметка за необходимите разходи по 

сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община 

Правец през 2020. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал. 1, т.7 и чл.27, ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и 

чл.62, чл.63, 66, ал. 1 и чл.67от Закона за местните данъци и такси,  

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

 

 РЕШИ:  

І. Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата за Община Правец през 2020 

година (Приложение). 

ІІ. Определя размера на следните такси за 2020 година: 

ЗА ГРАД ПРАВЕЦ  

1. ЗА ЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ 

ЛИЦА  В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Такси върху данъчната оценка: 



1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

1.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

1.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 2 ‰;  

2. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ 

ЛИЦА В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Такси върху данъчната оценка: 

2.1. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5  ‰; 

2.2. за чистота на териториите за обществено ползване –  2 ‰;  

3. ЗА ЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В 

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Такси върху данъчната оценка: 

3.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

3.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

3.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 2 ‰;  

4. ЗА ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В 

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
Такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка 

съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

4.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

4.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

4.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 2 ‰; 

5. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В  

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
 Такси върху данъчната оценка: 

5.1. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

5.2. за чистота на териториите за обществено ползване – 2 ‰;  

6. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В  

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
Такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка 

съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

 

6.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

6.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

6.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 2 ‰; 

7. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В  

ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 



ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
Такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка 

съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

7.1. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

7.2. за чистота на териториите за обществено ползване – 2 ‰; 

 

ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

8. ЗА ЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ 

ЛИЦА  В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Такси върху данъчната оценка: 

8.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

8.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

8.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

9. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ФИЗИЧЕСКИ 

ЛИЦА В СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Такси върху данъчната оценка: 

9.1. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5  ‰; 

9.2. за чистота на териториите за обществено ползване –  1,5 ‰;  

10. ЗА ЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В 

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Такси върху данъчната оценка: 

10.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

10.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

10.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

11. ЗА ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В 

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка 

съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

11.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

11.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

11.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

12. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В  

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ, В СТРОИТЕЛНИТЕ ПОЛИГОНИ И  

ИЗВЪНСТРОИТЕЛНИ ГРАНИЦИ, ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
 



 Такси върху данъчната оценка: 

12.1. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

12.2. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

13. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В  

СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
Такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка 

съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

13.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

13.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

13.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

14. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В  

ИЗВЪН СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ ЗА КОИТО Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД З-751/31.10.2019 НА КМЕТА НА 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
Такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка 

съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

14.1. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

14.2. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

15. ЗА ОТДАДЕНИТЕ ПОД НАЕМ ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ДА СЕ 

СЪБИРА ОТ НАЕМАТЕЛИТЕ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ В ГОДИШЕН 

РАЗМЕР ОПРЕДЕЛЕН В  ‰  КАКТО СЛЕДВА: 

 за жилищни имоти такси върху данъчната оценка: 

За град Правец 

15.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

15.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

15.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 2 ‰;  

За населените места в община Правец 

за нежилищните имоти такси върху по-високата между отчетната стойност на 

активите и данъчната оценка съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

15.4. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

15.5. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1,5 ‰; 

15.6. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

16. ОСВОБОЖДАВА ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ИМОТИ ПУБЛИЧНА И 

ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ, КОИТО НЕ СА ОТДАДЕНИ ПОД НАЕМ, НЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ 

ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ДРУГ НАЧИН И НА ДРУГО ОСНОВАНИЕ И НЕ СЕ 

ИЗПОЛЗВАТ СЪС СТОПАНСКА ЦЕЛ. 

17. ОСВОБОЖДАВА ОТ ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСА „СМЕТОСЪБИРАНЕ И 

СМЕТОИЗВОЗВАНЕ” ЗА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА, АКО ИМОТЪТ НЕ СЕ 

ПОЛЗВА ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА И Е ПОДАДЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО 

ОБРАЗЕЦ ОТ СОБСТВЕНИКА ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛЯ ДО КРАЯ НА 

ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ, КАТО СЪЩИТЕ СЕ 

ОБЛАГАТ С ТАКСА „ЧИСТОТА НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО 

ПОЛЗВАНЕ” И ТАКСА „ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В 

ДЕПО”. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 36 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА №4 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Правец, приета с Решение 

№321/06.07.2012 г., изменена и допълнена с решение №299/14.12.2013 г., 

изменена с решение №77/06.03.2015 г., допълнена с решение №206/30.09.2016 г., 

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

Решение №18/31.01.2019 г., поправена с Решение № 119/03.05.2019г. на ОбС-

Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.9 

от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.1 и ал.3 от АПК, чл.7, ал.2 и чл.8 

от ЗНА,  

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

 

РЕШИ: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №4 за определяне размера 

на местните данъци на територията на Община Правец съгласно приложението. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №4 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 37 

 

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, чл. 129, ал. 1 ЗУТ,  

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

 

РЕШИ: 

Одобрява Проекта за изменение на  Подробния устройствен план /ПУП/ - План за улична 

регулация /ПУР/ и План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на гр.Правец, община Правец, област 

Софийска за части от квартали № 118, 119 и 143 по действащия план за регулация на град 

Правец, община Правец по зелени, кафяви и лилави линии, щрихи и надписи в съответствие с 

отразеното в графичната част и описаното в текстовата част на документацията, с 

предвиждания както следва:  

 

1. В частта изменение на ПУП – ПУР и ПУП – ПР  

- Терен за пешеходна и велоалея /с формирана обща площ за пешеходна и велоалея – 

3190 кв.м/ по действащите подробни устройствени планове на гр. Правец, 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; 

- Отпадане на нереализирана улица /площ 3486 кв.м/ между квартали 119 и 134, 

определена с о.т.31-65-77-95-105-116-121-120-118-109-106-52-48-37-24а;  

- Отпадане на 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; 



- Ново отреждане на УПИ III – за животновъдна ферма и производствена дейност в 

кв.119 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област 

София;  

- Новообразуване на УПИ V- за техническа инфраструктура в кв. 119, Правец; 

- Отреждане за ресторант на УПИ I в кв.143 по действащите подробни устройствени 

планове на град Правец, община Правец, област София; 

- Отреждане за допълнително урегулиране – предимно производствена дейност на 

терена за допълнително урегулиране в кв. 143 по действащите подробни устройствени планове 

на град Правец, община Правец, област София; 

- Отреждане на УПИ І-Резервен терен за  обществено обслужващи дейности и 

озеленяване от резервния терен в кв. 118 по действащите подробни устройствени планове на 

град Правец, община Правец, област София; 

 

2. В частта изменение на ПУП – ПЗ  

- За УПИ III и IV, кв.119 и УПИ I, II и III, кв.143-при спазване на действащите 

нормативи за устройствена зона Пп – Предимно производствена зона,                          а именно: 

Плътност на застрояване -                 макс.75% 

Интензивност на застрояване -         макс.2.3 

Озеленяване  -                                     мин.  25% 

Максимална височина -                     макс.10.00м 

- За „Резервен терен” – при спазване на действащите нормативи за устройствена зона 

Оо – Зона за обществено обслужващи дейности и озеленяване, а именно: 

Плътност на застрояване -                 макс.40% 

Интензивност на застрояване -         макс.1.2 

Озеленяване  -                                      мин.60% 

Максимална височина -                     макс.10.00м 

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

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 38 

 

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 от ЗУТ,  

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

 

 РЕШИ:  

Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробeн устройствен план 

/ПУП/ - План за  регулация в обхвата на УПИ   VІ- 147,  в кв. 18 по План за регулация на с. 

Видраре, община Правец, с  което се променя границата на УПИ VІ-147, кв. 18, с. Видраре от 

към улица с о.т. 62- о.т. 69- о.т.70- о.т. 68; отделя се площ за техническа инфраструктура за 

територията между съществуващата паянтова ограда в УПИ VІ-147 и действащата 

уличнорегулационна линия на улица с  о.т. 62- о.т. 69- о.т.70- о.т. 68.     

При изменението се получават нови площи, както следва: 

-УПИ VІ-147  - 917 кв.м., от които 810 кв. м. собствен имот и 107 кв. м. придаваемо 

място общинска собственост; 

-УПИ ХІХ- за техническа инфраструктура – 33 кв.м, в полза на община Правец. 

Предложението е разгледано в заседание на Общински експертен съвет по устройство на 

територията /ОЕСУТ/, който е излязъл с положително становище, изразено в Решение № 75 то 

т. 4 от част ІІ на Протокол № 5/12.11.2019г.  



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

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 39 

 

ОТНОСНО: Издаване разрешително за ползване на воден обект – язовир „Правец“, гр. Правец 

на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” ЕООД, с цел – аквакултури и свързаните с тях дейности. 

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

и 46, ал. 1, т. 2  и чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите,  

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Кмета на община Правец да издаде Разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект - Язовир „Правец”, гр. Правец, община Правец, представляващ 

поземлени имоти с идентификатори 58030.505.7085 и 58030.505.7086,  на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ” 

ЕООД, за аквакултури и свързаните с тях дейности, за срок до изтичане на концесионния 

договор. 

2. Приема така предложения проект на разрешителното за ползване на гореописания 

обект. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 40 

 

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Правец, Софийска област. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.3 и  чл.21, ал.1, 

т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл. 196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование,

  

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

 

РЕШИ: 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Правец. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да предостави приетия по т.1 Анализ на Областния 

управител за разработване на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Софийска област. 

Приложение: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 41 

 

ОТНОСНО: Утвърждаване Културен календар на Община Правец за 2020 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1), т.23, чл.17 (1), т.5 и 

чл.27 (3) от ЗМСМА,  

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

 

РЕШИ: 

1. Утвърждава Културния календар на Община Правец за 2020 година (Приложение). 



Р Е Ш Е Н И Е   № 42 

 

ОТНОСНО: Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - 

Ветерани от Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод наближаващите 

коледни и новогодишни празници. 

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

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА,  

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

 

РЕШИ: 

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

Община Правец за 2019 г. на ветераните в размер на 200 лева на всеки по списък, посочен в 

отделно приложение; 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 43 

 

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

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 

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

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с чл.6 от Наредба № 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на 

Община Правец на ОбС-Правец,  

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

 

РЕШИ: 

1. 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 К. Ц. Н. от гр. Правец   - в размер на 500,00 лв.  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 44 

 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 205 от 25.09.2019 година 

на ОбС-Правец. 

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

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

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

 

 

 



РЕШИ: 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №205/25.09.2019 г. на 

Общинския съвет на община Правец, а именно словом да бъде записана сумата от 25000,00 лв. 

/двадесет и пет хиляди лева/ и решението да придобие следния вид: 

„1. Дава съгласие Община Правец да предостави временен безлихвен заем от собствени 

бюджетни средства на стойност 25000,00лв./ двадесет и пет хиляди лева/  на  СД „МИГ-

Ябланица-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   № 45 

 

ОТНОСНО: Погасяване задълженията на „Университетски недвижими имоти - Правец” АД 

към Община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.27, ал.3 

от ЗМСМА, чл.4, ал.7 и чл.9а, ал.5 от ЗМДТ и във връзка с писмо вх.№0800-

249/11.12.2019 година от „Университетски недвижими имоти – Правец” АД,  

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

 

РЕШИ: 

Дава съгласие да бъдат разсрочени за срок от 10 /десет/ години главниците по 

задължения на „Университетски недвижими имоти Правец” АД за данък недвижим имот и 

Такса битови отпадъци, начислени до 31.12.2019 година включително в общ размер на  

175 540,04 лева, като заплащането на дължимите главници да се извършва на равни годишни 

вноски, които да се изплащат до 31 декември на съответната година. 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящата стратегия за управление на общинската собственост на община Правец за 

периода 2019 – 2023 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 8, ал. 8 от ЗОС и чл. 

5, ал. 1 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. Разработването на стратегията е продиктувано както от нормативните 

изисквания, така и от необходимостта за усъвършенстване на плановата дейност на 

общинския съвет и общинската администрация, като основа за разработване на годишните 

програми за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, за отчитане на 

новите приоритети на общинското развитие, при разработването на проектите за бюджет на 

общината за всяка година, както и при кандидатстването за получаване на кредити от 

финансови институции, международни програми, проекти и споразумения за ефективно и 

рационално управление на общинската собственост в интерес на гражданите от общината. 

 

2. ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Конституцията на Република България от 1991 година за пръв път раздели 

общодържавната собственост на държавна, общинска и частна собственост; възстанови 

правата и икономическата самостоятелност на общините, като ги обяви за юридически лица; 

предостави им правото да притежават своя собственост, да извършват стопанска дейност и да 

съставят самостоятелен бюджет. 

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския 

бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. 

Предначертаните предварително цели и приоритети, оповестените намерения на общината при 

управлението и разпореждането с общинско имущество ще внесе прозрачност, 

последователност и ред, ще намали възможностите и съмненията за субективизъм и корупция. 

Предварително обявените стратегически намерения ще предизвикат по-широк интерес и 

съответно ще увеличи приходите от продажба и отдаване под наем.  

Общинската собственост като ключов елемент на местното самоуправление по 

същество се свързва с политиката на общината за целенасочено и устойчиво 

стратегическо развитие, за формиране на по-добър жизнен стандарт, за поддържане и 

изграждане на функционална околна среда и качествена инфраструктура. 

Изготвянето на стратегия за развитие на общинската собственост е важно с оглед 

обслужването и обезпечаването на общинските дейности - образование, здравеопазване, 

социални грижи, култура, спорт, гробищни паркове и обрeдни зали. Тя не третира проблема с 

управлението и разпореждането на имотите и вещите, собственост на общината, включени в 

състава на общинските търговски дружества. 

Придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество е 

регламентирано със Закона за общинска собственост, като основните закони, имащи 

отношение към режима на обектите,общинска собственост са: 

- Конституция на Република България; 

- Закон за общинската собственост; 

- Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

- Закон за собствеността; 

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи; 

- Закон за опазване на земеделските земи; 

- Закон за арендата в земеделието; 

- Закон за горите; 

- Закон за водите; 

- Закон за физическото възпитание и спорта; 

- Закон за лечебните заведения; 

- Закон за устройство на територията; 

- Закон за кадастъра и имотния регистър; 
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- Търговски закон; 

- Закон за юридическите лица с нестопанска цел; 

- Закон за концесиите; 

- Закон за обществените поръчки; 

- Закон за задълженията и договорите; 

- Закон за общинските бюджети; 

- Закон за местните данъци и такси; 

- Закон за народните читалища; 

- Други нормативни актове, съдържащи специфични правила по предоставяне на права 

върху обекти, общинска собственост.  

Конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници по придобиването, управлението и разпореждането с общинско имущество са 

подробно регламентирани в приетите от общинския съвет наредби и други актове на 

общинския съвет, като същите са издадени в изпълнение на съответните законови разпоредби, 

имащи отношение към режима на общинската собственост. 

Имотите и вещите - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в 

общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. Имоти и вещи – 

общинска собственост, се използват съобразно предназначението им и за нуждите, за които са 

предоставени.  

Общинската собственост е един от основните фактори за утвърждаването и 

функционирането на местното самоуправление. Тя е в основата за задоволяването на 

обществените потребности на населението на територията на общината – инфраструктура 

(пътища, водоснабдяване, канализация и др.). 

Общинската собственост е източник и на бюджетни приходи. 

Съгласно чл. 8, ал.  1 от ЗОС придобиването, управлението и разпореждането 

с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол 

на общинския съвет. От Общинския съвет на община Правец са приети всички изискващи се 

от Закона за общинската собственост подзаконови нормативни актове: Наредба № 6 за 

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

общински жилища и Наредба № 5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество,  които се актуализират в съответствие с измененията в 

законодателството, както и с целите, залегнали в други стратегически документи, приети от 

Общинския съвет. 

3. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Имоти - общинска собственост. По силата на ЗОС, общинска собственост са: 

 имотите и вещите, определени със закон; 

 имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон; 

 имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и по ред, 

определени със закон; 

 имотите и вещите, дарени или завещани на общината; 

 имотите и вещите, придобити от общината 

 с доброволен труд и/или с парични средства на населението; 

 имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски 

дружества с общинско участие; 

 имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по 

друг начин, определен в закон. 

Съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост, имотите на общините се 

делят на публична и частна. Имотите - публична общинска собственост се групират в три 

групи: 

 имоти, предназначени да обслужват дейността на органите на местното  

самоуправление и местната администрация; 

 имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 

местно значение, определени от общински съвет; 
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 имоти и вещи, определени със закон. 

 Публична общинска собственост са: 

 местните пътища, улици, площади, обществени паркинги и зелени площи; 

 имоти с административно, здравно, образователно, културно и спортно  

предназначение; 

 мрежите и съоръженията от техническата, транспортната, съобщителната и 

инженерно - защитна системи в частта, обслужваща територията на общината; 

 водни обекти и водностопански съоръжения и системи; 

 гробищни паркове; 

 общински гори, пасища и мери. 

Частна общинска собственост са всички останали движими и недвижими вещи, 

включително и плодовете и приходите от имотите и вещите с характер на публична общинска 

собственост. 

Частна общинска собственост са: 

 общински сгради, поземлени имоти и урегулирани поземлени имоти; 

 общински жилища и гаражи; 

 общински земеделски земи. 

За общинските имоти в Община Правец се съставят актове за общинска собственост по 

образци, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра 

на правосъдието. За временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища 

и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за 

общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго. 

Въз основа на съставените АОС е създаден регистър на публичната и частната 

общинска собственост, както и публичен електронен регистър  на общинската собственост. 

 

4. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА 

Настоящата Стратегия за управление на общинска собственост обхваща периода 2019 – 

2023 година. Предмет на стратегията са целите, принципите и приоритетите на придобиване 

на общинска собственост, както и управлението и разпореждането с всички имоти и вещи 

общинска собственост. 

Стратегията не разглежда: собствеността, включена в капитала на търговски дружества; 

сградите – публична общинска собственост, представляващи действащи детски заведения, 

училища, читалища, музеи и други, които са предоставени на организации и юридически лица 

по силата на специални закони. 

Стратегията включва: 

 основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост; 

 основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се 

предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане; 

 нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване; 

Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост се основава 

на идентифициране на обема собственост, анализ на състоянието към момента, включително 

рискове и слаби страни при управлението, възможностите за развитие на потенциала, 

политики и конкретни задачи. 

Основните принципи, от които ще се ръководи Община Правец е при осъществяване на 

дейностите по придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинската 

собственост са: 

 законосъобразност и целесъобразност във всички действия по вземане на решения, 

при съблюдаване на максимална ефективност на взетите решения; 

 приоритет на обществения интерес; 

 публичност и прозрачност при придобиването, управлението и разпореждането с 

общински активи; 
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 състезателност при разпореждането, свободна, честна конкуренция и 

равнопоставеност при осъществяване на разпоредителните сделки по управление; 

 

5. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА СТРАТЕГИЯТА 

5.1. Стратегическа цел: Оптимизация на дейностите по придобиване, управление и 

разпореждане с общинската собственост, ефективно използване на наличните ресурси – 

застроени и незастроени поземлени имоти, общински поземлен и горски фонд, за получаване 

на максимални собствени приходи и привличане на инвестиции, на чиято основа да се 

постигне устойчиво социално - икомомическо развитие на общината. 

Стратегическа цел 1: Подобряване на ефективността при използване на ресурсите – 

имоти и вещи общинска собственост, което да доведе до увеличаване на собствените приходи 

от стопанисването на общинската собственост и избор на най – подходящия способ при 

осъществяване на дадена сделка. 

Стратегическа цел 2: Активно използване възможността за финансиране на 

общинската собственост, посредством реализацията на проекти със средства от европейските 

фондове и програми. 

Стратегическа цел 3: Запазване и увеличаване на имотите и вещите, общинска 

собственост, подобряване на състоянието им, благоустрояване, модернизация и 

реконструкция. 

Стратегическа цел 4: Пълна прозрачност в действията по придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост – осигуряване на прозрачност на всички сделки и 

процедури; 

Стратегическа цел 5: Постигане на по - висока степен на задоволяване на 

обществените нужди и интереси, свързани с общинската собственост; отговорно отношение 

към проблемите на общината и диалог с гражданите, зачитане на морала, етиката и 

обществените очаквания; обществена подкрепа и партньорство с гражданите, с бизнеса, с 

неправителствените организации, на междуобщинско и междурегионалното сътрудничество. 

Стратегическа цел 6: Обективност, ефективност и компетентност на общинска 

администрация, подобряване качеството и усъвършенстване на административното 

обслужване. 

5.2. ПРИОРИТЕТИ: 

Приоритет 1: Максимална идентификация и актуване на обектите общинска 

собственост, активни действия за придобиване на нови имоти с местно значение от държавата. 

Приоритет 2: Привличане на финансови средства по европейски програми, 

необходими за модернизация и изграждане на нови обекти, общинска собственост, особено в 

областта на инфраструктурата, образованието, здравеопазването, социалните дейности, спорта 

и екологията. 

Приоритет 3: Подобряване на състоянието, благоустрояване, модернизация на 

общинските обекти и инфраструктурата, особено пътищата, улиците в населените места, 

водопроводната и канализационна мрежи, и екологичната обстановка. 

Приоритет 4: Ефективност при управлението – приемане на годишна програма за 

управление и разпореждане с общинска собственост, включително и за имотите, които 

общината иска да придобие в собственост. 

Приоритет 5: Цялостно изясняване на потребностите от подробни устройствени 

планове, разработване на програма за тяхното изработване и осигуряване на необходимия 

финансов ресурс за това. 
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Приоритет 6: Прилагане на добри практики за публично - частно партньорство при 

изграждане и експлоатация на общински обекти, за задоволяване на обществените интереси. 

6. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, 

КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ 

Към настоящия момент, съгласно главните регистри на общинската собственост – 

публична и частна, в община Правец има съставени 4688 актове за общинска собственост. 

Отписани, след извършване на разпоредителни действия, са 850 актове. 

Актуваните имоти - частна общинска собственост са общински жилища, нежилищни 

имоти, общински нежилищни терени, общински поземлен фонд. 

Предмет на настоящия анализ и очертаване на стратегическите цели за развитие са 

недвижимите жилищни и нежилищни имоти, общинска собственост, които са на пряко 

управление и разпореждане на общинския съвет и кмета на общината и са предназначени за 

отдаване под наем и продажба, директно от общината. 

 

6.1. Жилищни имоти. 

Към месец декември 2019 година жилищния фонд на Община Правец се състои от 7 

апартамента, от които в 5 от тях са настанени наематели. 

Общинския жилищен фонд през 2019 г. беше разпределен по видове с Решение №135 

от 31.05.2019 г. на Общински съвет на община Правец, както следва: 

 ведомствени жилища   – 2 aпартамента, 

 резервни жилища    – 2 апартамента, 

 за настаняване на граждани  – 3 апартамента 

Дейността по управлението на жилищния фонд се определя от решенията на комисията 

по чл. 18 от Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и продажба на общински жилища, в чиито състав са включени и 

общински съветници. 

Основните принципи за управление и разпореждане с общинските жилища с цел 

развитие на жилищния фонд на община Правец следва: 

 да се извършват сделки с терени срещу получаване на жилища; 

 продажбите да се извършват само на семейства отговарящи на условията, 

поставени в Закона за общинската собственост и Наредба № 6 за условията и реда за 

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

на Общинския съвет на община Правец. 

Общинските жилища са стари и амортизирани. Към настоящия момент средствата, 

които се получават от наеми са недостатъчни за поддръжката им. Съществува и тенденция за 

ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка. 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните 

изводи: 

 Общинските жилища са недостатъчни, за да осигурят поне частично задоволяване 

на потребностите на крайно нуждаещите се и социално слабите граждани, което налага 

ускорено придобиване от общината, чрез различни практики (ново строителство, замяна на 

общински имоти, отстъпване право на строеж, срещу определен брой жилища) на нови 

социални жилища. 

 Наличните общински жилища са физически и морално износени. По-голямата част 

от тях се нуждаят от основен ремонт. 
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 Наложителни са съществени промени в начина на стопанисване, поддържане, 

събиране и разходване на наемите от общинските жилища и на контрола по своевременното 

заплащане на наемите и консумативите. 

 

6.2. Общински нежилищни имоти и терени. 

Трудности в процеса на управление и разпореждане с незастроените поземлени имоти 

създава неприключилият процес по идентификация на собствеността. Не рядко общинската 

администрация се сезира и започва проучване на собствеността на конкретен терен след 

инициатива от страна на кмета на населеното място, на ФЛ или ЮЛ. Този проблем е 

продиктуван от значителния обем работа в Дирекция СА и недостатъчния брой хора, които 

работят с общинската собственост и са упълномощени да съставят АОС. 

Съгласно отреждането по ПУП, незастроените терени могат да бъдат разделени 

условно на терени за жилищно строителство, за производствени нужди, за обществено 

обслужване и за зелени площи. 

Ограничение в управлението на незастроените парцели поставя и фактът, че повечето 

са с отстъпено право на строеж, което е погасено по давност, а те все още се владеят от лицата, 

на които е предоставено правото на строеж или техните наследници, като погасяването на 

същото е регламентирано в ЗС, ЗОС и Наредба № 5 на ОбС-Правец. 

ЗОС дава възможност за придобиване на нови обекти за учредяване на правото на 

строеж за определен срок, след изтичане на който сградите стават общинска собственост. По 

този начин общината може да обнови своя сграден фонд, като в същото време си запазва 

собствеността върху земята. Ограничения в управлението на незастроените терени поставя 

фактът, че не за всички населени места има актуални ПУП – ПЗ и ПР, действащите ПУП не са 

в цифров модел. Част от поземлените имоти са с неуредени сметки по регулация, което 

ограничава възможностите за застрояване и разпореждане. 

Общинските имоти, върху които е учредено право на строеж и същото е реализирано, 

също могат да бъдат източник на приходи за общината. От тези имоти могат да се очакват 

приходи за общината, само ако собствениците на законно построените сгради пожелаят да 

придобият собственост върху земята, като заплатят пазарната стойност на земята. 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: 

рискове и слаби страни възможности и силни страни 

не приключил процеса на идентификация 

и актуване на общинските имоти 

увеличаване на общинската собственост, 

чрез проучване и актуване на нови имоти 

риск от грешни решения по 

разпореждането с общинската собственост 

оптимизиране процеса на управление, 

максимално развитие потенциала на всеки 

един имот 

риск от прекомерно намалявяне на 

общинската собственост 

 

търсене на инвестиционен интерес към терени 

в общината, възможност за реализиране на 

високи приходи от продажби и осигуряване на 

нови инвестиции и работни места. 

недостатъчен кадрови и административен 

потенциал 

 

реализиране на проекти върху незастроени 

терени, чрез учредяване право на строеж 

срещу реализиране на ново строителство, с 

оглед придобиване на построения обект или 

част от него в собственост на общината. 

 
 

 

 

 



8 

 

6.3. Нежилищни имоти за отдаване под наем. 

Община Правец разполага със застроени нежилищни имоти, които задоволяват 

функциите по предоставяне на публични услуги, както и се предоставят под наем с цел 

получаване на приходи. Способите за управление включват отдаване под наем, учредено 

право на ползване, договор за безвъзмездно право на ползване. Начинът на ползване и видът 

на имотите е представен в Таблица № 1. 

         Таблица № 1 

№ по 

ред 

Вид на 

имота 

Начин на ползване 

Отдадени 

под наем,        

бр. 

Право на 

ползване,  

бр. 

За 

безвъзмездно 

ползване, бр. 

Свободни, 

бр. 

Общо, 

бр. 

1. Сгради - - 0 1 1 

2. 

Помещения 

и части от 

сгради 

76 - 7 28 111 

3. Гаражи 1 - - - 1 

4. Терени 15 8   23 

Общо:     136 

 

Към настоящия момент действащите договори за отдадени под наем имоти и части от 

имоти частна общинска собственост са разпределени по предназначение съгласно Таблица 

№2. 

          Таблица № 2 

№ по ред Предназначение 
Брой 

договори 

1. Обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др. 53 

2. Лекари и други дейности, подпомагащи здравното  

обслужване на населението 

23 

Общо: 76 

В общински имоти са настанени общинските структури на държавни институции – 

Дирекция по заетостта - Правец, Дирекция „Социално подпомагане” - Правец, Общинска 

служба по Земеделие - Правец, Районн слижба „Пожарна безопасност и защита на 

населението”, които по закон не заплащат наеми. 

За сградите общинска собственост, в това число училищни сгради, детски градини, 

читалища, административни сгради, сгради в сферата на здравеопазването, музеи и др. са 

съставени актове за общинска собственост. В училищата, детските градини, читалищата и 

кметствата през годините са извършвани ремонти, с оглед осигуряване на нормални условия за 

работа на служителите и обслужване на гражданите, както и изпълнение на целите по 

повишаване на енергийната ефективност.  
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Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: 

 

рискове и слаби страни 

 
възможности и силни страни 

 

Риск от прекомерно намаляване на 

общинската собственост и недостик на 

терени за осъществяване функциите на 

общината 

Придобиване на нови имоти, чрез 

проучване и актуване на нови имоти, чрез 

учредяване право на строеж.  

Риск от безстопанственост и ограбване прекратяване на съсобствеността чрез 

продажба на частта на общината, 

изкупуване частта на съсобствениците или 

замяна 

Наличие на сгради, към които липсва 

интерес за наемане и ползване 

широка публичност и прозрачност при 

разпоредителните сделки 

Ограниченията при разпореждане със 

съсобствени имоти 

максимално развитие потенциала на всеки 

имот, оптимизиране процеса на управление 

Намаляване на приходите от отдаване под 

наем 

повишаване на икономическата активност 

в населените места 

Част от наличния сграден фонд не е 

предоставен за ползване 

Подобряване на административния 

капацитет на администрацията 
 

7. 3ЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ 

Общинска собственост е земеделската земя, която не принадлежи на граждани, 

юридически лица или държавата, съгласно чл. 25 от ЗСПЗЗ. Земите от общинския поземлен 

фонд се управляват в съответствие с изискванията на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или 

аренда на български физически и юридически лица. Земите се отдават под наем с предимство 

на безимотни и малоимотни лица с постоянно местоживеене в населеното място, в чието 

землище се намират земите. 

Собствеността на общината върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява 

за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по 

реда на ЗОС, по изключение при описаните в ЗСПЗЗ случаи. 

Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или 

аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и 

вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Общинският 

съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. 

Списък на имотите за индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата 

и се публикува на интернет страницата на общината в срок до 1 март. Пасищата, мерите и 

ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни 

обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни 

селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание 

пасища, мери и ливади. 

За предоставяне под наем на имотите - проектираните в плана за земеразделяне полски 

пътища и отразените в плана за земеразделяне, както и напоителни канали, които не 

функционират, попадащи в масиви за ползване на съответния ползвател, по искане на 

директора на областната дирекция "Земеделие". Общинският съвет приема решение за 

предоставяне под наем. 

В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на 

общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за 

съответната стопанска година с кмета на общината. Когато в едномесечен срок от искането 
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общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие" 

определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно 

плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба 

по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна 

дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка 

на общината в едномесечен срок от издаването й. 

През последните години се наблюдава завишен интерес към ползването на общинските 

земеделските земи, поради което чрез отдаването им под наем вече се формират значителни 

по размер приходи в общинския бюджет. Политиката на общината в областта на управлението 

на земеделските земи следва да затвърди практиката за предоставянето им под наем за срока, 

регламентиран от ЗОС и ЗСПЗЗ. 

Оптимизирането на процеса на управление на земеделските земи понякога налага 

привличането на външни експерти и сключването на договори със специализирани фирми, 

които да подпомагат действията на общинската администрация. 
 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: 
 

рискове и слаби страни 

 

възможности и силни страни 

наличие на изоставени и необработваеми 

земеделски земи и трайни насаждения 

оптимизиране процеса на управление, 

максимално развитие потенциала на всеки 

имот 

голям брой маломерни имоти и 

разпокъсана собственост 

търсене на инвестиционен интерес към 

земеделски земи в общината 

недостатъчен контрол по 

стопанисването, безстопанственост 

реализиране на инвестиционни проекти 

върху земеделски земи 

неприключил процес на актуване на 

общинските земи 

стартирането на процеса на субсидиране на 

селскостопанските производители увеличава 

възможността за реализиране на приходи  

риск от злоупотреба със собствеността, 

при изсичане на самозалесилите се 

земеделски земи 

възможност за промяна на предназначението 

на земеделски земи, особено на такива в 

близост до населеното място  

необходимост от рекултивация според 

начина на трайно ползване 

 

залесяване на необработваеми и 

слабопродуктивни общински земи 

 

 

Общата площ на горите и земите от горския фонд в община Правец е 12068 дка. 

Горският Фонд, представлява земеделски земи предадени по чл. 19 от ЗСПЗЗ за стопанисване 

и управление от община Правец, които след последната инвентаризация на горските 

територии са придобили характера на гора. 

През 2018 г. има изготвен и утвърден Горскостопански план за горските територии, 

собственост на община Правец, който осигурява добри предпоставки за стопанисването на 

горския фонд. 

Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните: 

Възможности Заплахи 

оптимизиране процеса на управление чрез 

привличане на външни специалисти; 

  увеличаване приходите от горския 

фонд; 

  увеличаване на горския фонд чрез 

риск от грешни решения за разпореждане; 

 Риск от злоупотреба със собствеността 

чрез изсичане. 

 Неправомерно обработване 
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залесяване на необработваеми земеделски 

земи; 

  осигуряване на средства от 

еврофондовете и други финансови 

инструменти за развитие и обогатяване на 

горския фонд 

 

 

8. ИНФРАСТРУКТУРА 

Развитието на техническата и транспортната инфраструктура в общината е от основно 

значение за осигуряване на условия за повишаване на инвестициите, за устойчив 

икономически растеж, заетост и балансирано развитие на общината, както и подобряване 

условията на живот. 

Общинската пътна мрежа включително и уличната мрежа е с дължина 418,600 км. 

Ежегодно се извършват рехабилитация на различни участъци от общинската пътна мрежа и 

част от уличната мрежа в населените места и махалите. 

Анализирайки състоянието на инфраструктурата се открояват следните: 

  

Рискове и слаби страни Възможности и силни страни 

недостиг на средства за поддръжка и 

модернизация на транспортната 

инфраструктура 

сравнителна близост и добри транспортни 

комуникации до населените места 

 

9. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ, 

КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОТДАВАТ ПОД НАЕМ ИЛИ ДА БЪДАТ ОБЕКТ НА 

РАЗПОРЕЖДАНЕ. 
 

1. Общински имоти, подлежащи на запазване, модернизация и реконструкция: 

 всички имоти, които имат характер на публична общинска собственост (сградите 

на училищата, детските градини, музеите, здравните заведения, административните сгради, 

кметствата, читалищата, парковете и зелените площи, и други); 

 имоти – частна общинска собственост, необходими за административно 

обслужване на населението;  

 имоти – частна общинска собственост, необходими за осъществяване дейността на 

звената на общинска бюджетна издръжка,  

 имоти, необходими за осъществяване на социалните програми на общината. 
 

2. Общински имоти, които могат да бъдат предмет на отдаване под наем: 

 имоти - частна общинска собственост, както и части от имоти - публична общинска 

собственост, които не са необходими пряко за изпълнението на административните функции 

на общината и звената на бюджетна издръжка; 

 имоти, частна общинска собственост, които поради стопанското си и/или 

търговското предназначение са подходящи за отдаване под наем на трети лица; 

 общински земеделски земи, вкл. мери и пасища; 

 имоти, частна общинска собственост, от които реализираната доходност, чрез 

отдаване под наем в дългосрочен план е по-голяма, отколкото, ако биха били обект на 

разпоредителна сделка; 
 

3. Имоти, които могат да бъдат предмет на разпореждане: 

 имоти, които не са необходими пряко за изпълнението на административните 

функциите на общината и към които няма интерес за отдаване под наем; 

 имоти, от които не може да се реализира доходност в дългосрочен план чрез 

отдаването им под наем; 
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 имоти, към които има заявени сериозни инвестиционни намерения, водещи до 

развитие на икономическата, социалната и градоустройствена среда на общината; 

 поземлени имоти (терени), отредени за производствени и/или търговски нужди; 

 морално остарели имоти, поддръжката на които изисква значителен финансов 

ресурс и за които има заявено желание за покупка от наемателите им; 

 имоти, които са необитаеми, застрашени са от самосрутване или са вредни в 

санитарно–битово отношение; 

 имоти, предназначени за строеж на обекти на общинската инфраструктура, които 

не е целесъобразно да бъдат финансирани от общината; 

 остарели нежилищни имоти, поддръжката на които изисква повече финансови 

ресурс, отколкото биха се реализирали чрез отдаването им под наем. 

 

10. НУЖДИ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОТ НОВИ ИМОТИ И СПОСОБИТЕ ЗА 

ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 

 Имоти – публична собственост, предназначени за трайно задоволяване на 

обществени потребности от местно значение. Тук се включват: имоти със социално 

предназначение; имоти за административни цели и други. Способи за придобиване - чрез 

покупка; ново строителство със собствени или привлечени средства; учредяване право на 

строеж върху общински имоти на частен инвеститор, срещу получаване в собственост на 

общината на част от новопостроения обект; доброволна делба; отчуждаване или безвъзмездно 

прехвърляне от страна на държавата по реда на ЗДС; 

 Нежилищни имоти – частна общинска собственост. Способи за придобиване – чрез 

учредяване право на строеж върху общински имоти на частен инвеститор, срещу получаване в 

собственост на общината на част от новопостроения обект; ново строителство със собствени 

или привлечени средства; покупка; дарение; замяна; безвъзмездно прехвърляне от страна на 

държавата по реда на ЗДС. 

 

11. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Основен въпрос, който стои при управлението на общинската собственост е да се 

направи анализ на алтернативата  – „Продажба”, „Право на строеж” или “Отдаване под наем” 

на общинска собственост. 

За решаването на този въпрос е нужно да се проучи пазара за недвижимите имоти, 

защото Общината е реален субект в него и от друга страна да се преценят нуждите на 

общината от тези свободни обекти - частна общинска собственост, както и възвращаемостта 

на разходите за поддържането им – капиталови разходи и консумативни разноски. В тази 

връзка следва да се направи анализ на това, кои обекти не са отдавани под наем за по-голям 

период от време, не е проявяван интерес към тях от физически или юридически лица, не са в 

добро експлоатационно състояние и обременяват общинския бюджет, а не носят приходи. 

Именно те трябва да се оценят и предложат за продажба. За имотите, за които има траен 

интерес за отдаване под наем, следва да продължат да се отдават под наем, с оглед 

постъпването на не особено големи, но редовни приходи в общинския бюджет. 

Анализът на състоянието на общинската собственост предполага реализирането на 

следните мерки и дейности: 

11.1. Оптимизиране на управлението на незастроените терени: 

 да се ускори процесът на идентификация и актуване на общинските терени; 

 да се изследва потенциала на всеки терен, съобразно отреждането му по подробния 

устройствен план, като при необходимост се ползват услугите на консултантски фирми за 

изготвяне на анализи и оценки; 
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 да се учредява право на строеж срещу получаване в собственост на част от 

новопостроените обекти; 

 да се предприемат действия за прекратяване на съсобствеността между общината и 

ФЛ или ЮЛ, чрез продажбата на частта на общината, когато общинската част е маломерна и 

не позволява обособяването на самостоятелен имот; 

 да се изследва потенциалът на всеки имот при определяне на метода за 

разпореждане; 

 

11.2. Оптимизация на управлението и развитието на застроените нежилищни 

имоти: 

 да се изготви финансово - икономически анализ за разходите по поддръжка на 

сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за ефективно управление или 

разпореждане; 

 да се подготвят проекти за кандидатстване на общината по оперативните програми 

за осигуряване на средства от еврофондовете, за подобряване състоянието, саниране и 

модернизация на сградите; 

 учредяване на право на надстрояване или пристрояване срещу получаване в 

собственост на част от новопостроените обекти; 

 отдаване под наем на част от помещенията в сградите на кметствата по населени 

места; 

 да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост сгради, престанали да имат предназначението на публична собственост, с цел 

дългосрочното отдаване под наем или разпореждане (напр. сградите на закритите училища и 

детски градини); 

 да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно изискванията 

на Наредба № 5/2006 г. на МРРБ за техническите паспорти на строежите; 

 да се обследват всички общински сгради, предназначени за масово ползване, по 

отношение на енергийната ефективност, с цел подобряване на енергийните им характеристики 

и осигуряване на отоплителни системи с висока ефективност; 

 

11.3. Оптимизиране на управлението на земеделските земи и язовири: 

 да се предприемат действия за ограничаване неправомерното ползване на 

общинските земи; 

 да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на 

тези от тях, които имат инвестиционен потенциал; 

 да се извърши преглед на поземлените имоти и да се отделят самозалесилите се; 

 да се повиши административния капацитет за управление на поземления фонд. 

 

11.4. Развитие и модернизация на общинската инфраструктура: 

 подобряване на качественото състояние на общинската пътната мрежа, 

включително и улиците в населените места, ремонт и текущо поддържане; 

 подобряване състоянието на водоснабдителната, водопреносната и канализационна 

мрежа във всички населени места на общината; 

 подобряване транспортния достъп до места с изявен туристически интерес; 

 обновяване и доразвиване на енергийната инфраструктура, чрез отстъпване право 

на строеж по реда на ЗЕ, включително и на алтернативни източници на енергия; 

Детайлното планиране на мерките за постигане на определените стратегически цели 

следва да бъде направено в рамките на Годишните програми за управление и разпореждане с 

общинската собственост на община Правец за периода на действие на Стратегията. 
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Настоящата стратегия се приема на основание чл.8 ал.8 от Закона за 

общинската собственост. 

По своята същност тя е отворен документ и може да търпи промени в целите и 

приоритетите. 

Стратегията ще е основа за приемане на Годишните програми за управление и 

разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година. 

Настоящата стратегия е разработена от Общинската администрация на община Правец. 

Стратегията за управлението на общинската собственост на община Правец за периода 

2019- 2023 г. е обсъдена и приета от Общинския съвет по предложение на Кмета на община 

Правец с Решение №21/20.12.2019 год. на ОбС – Правец.  
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Правец за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020 г. Тя съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 

имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, 

които общината желае да получи в замяна; 

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и 

способите за тяхното придобиване; 

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;  

6. обектите от първостепенно значение за изграждането, на които е необходимо 

отчуждаване на частни имоти; 

7. други данни, определени от общинския съвет. 

 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ 

– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

№ 

по 

ре

д 

 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лв. 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Отдаване под наем на помещения 63000.00 

2. Отдаване под наем на терени и земеделски земи от ОПФ 115000.00 

3. Отдаване под наем на жилища 3500.00 

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 181500.00 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Продажба на имоти – общинска собственост 180000.00 

2. Учредени вещни права 5000.00 

3. Приходи от общински гори 70000.00 

 Всичко от разпореждане с имоти – общинска собственост 255000.00 

 
ВСИЧКО ПРИХОДИ 436500.00 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на 

имоти, заснемане на имоти и др.) 

2 000.00 

2. Общински гори 7000.00 

3. За оценки от независим оценител и обявления 7 000.00 

 
ВСИЧКО РАЗХОДИ 16 000.00 
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III.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ. 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 
 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

1.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 3, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на IIІ 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

2.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 4, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков” № 2; 

3.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 5, частна общинска 

собственост, с площ от 30.00 (тридесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, 

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

„Тодор Живков” № 2; 

4.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 6, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

5.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещения, представляващи ОФИС № 8 и ОФИС № 9, частна 

общинска собственост, с обща площ от 51.69 (петдесет и едно цяло 

шестдесет и девет стотни) кв.м, находящо се на IIІ (третия) етаж в 

Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

6.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 10, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, 

пл. „Тодор Живков” № 2; 

7.  АЧОС №120-II/ 

02.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 48, частна общинска собственост, с площ от 23.40 (двадесет и 

три цяло и четиридесет) кв.м., находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” 

№2; 

8.  АЧОС №121-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 50, частна общинска собственост, с площ от 34.94 (тридесет и 

четири цяло и деветдесет и четири) кв.м., находящ се на II (втория) 

етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” №2; 

9.  АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 51, частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящ се на II (втория) етаж в Административно-

стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 
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10.  АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 52, частна общинска собственост, с площ от 50.85 (петдесет 

цяло осемдесет и пет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

11.  АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 54, частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-

стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

12.  АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 55, частна общинска собственост, с площ от 50.89 (петдесет 

цяло осемдесет и девет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

13.  АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 56, частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-

стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

14.  АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 57, частна общинска собственост, с площ от 47.89 

(четиридесет и седем цяло и осемдесет и девет) кв.м, находящо се на II 

(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

15.  АЧОС №125-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 58, частна общинска собственост, с площ от 48.91 

(четиридесет и осем цяло и деветдесет и един) кв.м, находящ се на II 

(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, 

пл.„Тодор Живков” №2; 

16.  АЧОС №622-II/ 

31.01.2012 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

помещение за административна и стопанска дейност, със застроена 

площ от 136.19 (сто тридесет и шест цяло и деветнадесет) кв. м., 

находяща се в Административно-стопанска сграда, (УПИ) ХХІІ 

(двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, пл.„Тодор Живков” №2; 

17.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 11 (зала), частна общинска 

собственост, 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; 

18.  АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

помещение на партерен етаж със самостоятелен вход, частна общинска 

собственост, с площ от 27.00 (двадесет и седем) кв.м., находящо се 

Административно-стопанска сграда, (УПИ) ХХІІ (двадесет и втори) - за 

КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” №2; 

19.  АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. от покривното пространство на 

Административно-стопанска сграда, построена в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) ХХІІ – За комплексно обществено обслужване, находящ се 

в кв. 17 по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, пл. „Тодор 

Живков” №2; 
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20.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №1 - частна общинска собственост, с площ от 6.50 (шест 

цяло и петдесет стотни) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец;  

21.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №2 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 6.90 (шест цяло и деветдесет стотни) кв.м., находящо се на I (първия) 

етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, 

кв. 17, по плана на гр. Правец; 

22.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №3 - частна общинска собственост, с площ от 9.00 (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; 

23.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №4 - 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; 

24.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №6 - частна общинска собственост, с площ от 27.50  

(двадесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-

Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец;  

25.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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; 

26.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение – частна общинска собственост, 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; 

27.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Част от двуетажна сграда Автогара – частна общинска собственост, 

представляваща втори етаж, с обща полезна площ от 224.50 (двеста 

двадесет и четири цяло и петдесет) кв.м., състояща се от 8 (осем) 

помещения, коридор и отделен санитарен възел, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец;  

28.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №1 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

29.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №2 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

30.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №3 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

31.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №4 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 
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32.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №5 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 16.00 (шестнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

33.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение – обособена част - №6 - частна общинска собственост, с 

обща полезна площ от 30.00 (тридесет) кв.м., състоящо се от две 

помещения и санитарен възел, находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

34.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №7 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 19.00 (деветнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

35.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение - зала №8 - частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 60.00 (шестдесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

36.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. - частна общинска собственост, част от 

фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, предназначена за 

инсталиране на кафе-автомат; 

37.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. - частна общинска собственост, част от 

фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, за инсталиране на вендинг 

автомат за храни и напитки; 

38.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №26 – 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; 

39.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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; 

40.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от две помещения №22  и №25 и сервизно 

помещение № 23 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 37.30 (тридесет и седем цяло и тридесет) 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; 

41.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №8 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 12.00 (дванадесет) 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; 
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42.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 9.45 (девет цяло и четиридесет и пет) 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; 

43.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две помещения        

№19 и №20 и сервизно помещение №21 – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) 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; 

44.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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; 

45.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две помещения 

№14 и №15 и сервизно помещение № 12 – частна общинска 

собственост с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) 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; 

46.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от пет помещения - №1, №2, №3, №23 и 

№24 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 80.00 

(осемдесет) кв.м., находящи се на II (втори) 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; 

47.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №22 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 34.00 (тридесет и четири) кв.м.,  находящо се на II (втори) 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; 

48.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) 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; 

49.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №19 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 28.00 (двадесет и осем) кв.м., находящи се на II (втори) 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; 
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50.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №17 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) 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; 

51.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №15 със сервизно помещение №13 – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 21.00 (двадесет и един) кв.м., 

находящо се на II (втори) 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; 

52.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №20 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) 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; 

53.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №21 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) 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; 

54.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №11 и №12 – частна общинска собственост, 

представляващи два кабинета и преходно помещение (лаборатория), с 

обща полезна площ от 47.00 (четиридесет и седем) кв.м., находящи се 

на II (втори) 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; 

55.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 13.00 (тринадесет) кв.м., находящо се на II (втори) 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; 

56.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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 иснталиране на автома за кафе и топли 

напитки. 

57.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №16 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 18.00 (осемнадесет) кв. м., находящо се на II (втори) 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; 

58.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със светла 

площ от 157.00 (сто петдесет и седем) кв.м., представляваща 

ученически бюфет, находяща се в масивна сграда –Училище, построена 

в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. 

Правец; 
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59.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от сграда - Общежитие – публична общинска собственост, , 

представляваща ученически бюфет, със светла площ от 19.00 

(деветнадесет) кв.м., находящ се на първия етаж в четириетажна 

масивна сграда – Общежитие, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 

по действащия план за регулация на гр. Правец; 

60.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със светла 

площ от 646.73 (шестстотин четиридесет и шест цяло и седемдесет и 

три стотни) кв.м., представляваща ученически стол, находяща се в 

масивна сграда – Училище, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по 

действащия план за регулация на гр. Правец; 

61.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от 

фоайето едноетажно тяло, находящо се в масивна сграда –Училище, 

построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, за инсталиране на автома за храни и напитки; 

62.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от 

фоайето  на двуетажна тяло, находяща се на II (втория) етаж в масивна 

сграда –Училище, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по 

действащия план за регулация на гр. Правец, за инсталиране на автома 

за храни и напитки; 

63.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. – публична общинска собственост, находяща 

се в западната страна на пешеходна зона, представляваща част от 

Урегулиран поземлен имот ХV – За площад и обществено обслужване, 

кв. 20 по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска, за 

инсталиране на кафе-автомат. 

64.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 1 (едно) - частна общинска 

собственост, с площ от 16.60 (шестнадесет цяло и шестдесет) кв.м., 

находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

65.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 2 (две) - частна общинска собственост, 

с площ от 16.60 (шестнадесет цяло и шестдесет) кв.м., находящ се на 

бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

66.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 3 (три) - частна общинска собственост, 

с площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – 

пешеходна зона, гр. Правец; 

67.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 4 (четири) - частна общинска 

собственост, с площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

68.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 6 (шест) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

69.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 7 (седем) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

70.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 8(осем) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 

71.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 9 (девет) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. 

„Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец; 
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72.  Правец Терен № 9, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, съгласно Схемата за 

разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговия в гр. 

Правец, находящ се между р. Стара река, улица от о.т. 233 към о.т. 256 

и улица от о.т. 233 към о.т. 231 по действащия план за регулация на гр. 

Правец за поставяне на преместваем обект – Ателие за услуги;  

73.  Правец Терен № 10 - публична общинска собственост, с площ от 15.00 

(петнадесет) кв. м., находящ се в кв. „Север”, източно от улица с о. т. 

233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне на 

преместваем Търговски обект (ветеринарен пункт). 

74.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Терен - публична общинска собственост с площ от 6.00 (шест) кв.м., 

находящ се на Пешеходна зона - гр. Правец в района на Автогара - 

Правец, за поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи 

изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници и списания. 

75.  АЧОС №1277-II/ 

27.10.2014 г. 

Терен (открита площ), намиращ се в УПИ І- За КЖС и озеленяване в 

кв. 176 – гр. Правец, публична общинска собственост, с площ от 6 

(шест) кв.м. за поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи 

изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници и списания. 

76.  АЧОС №1016-II/ 

19.09.2013 г 

Гараж с площ от 24.00 (двадесет и четири) кв.м., намиращ се в 

поземлен имот № 1291 по плана на гр.Правец, община Правец, област 

Софийска. 

77.  АЧОС № 594 -II/ 

25.07.2011 г. 

Магазин за електроуреди със застроена площ от 145.00 (сто 

четиридесет и пет) кв. м., масивна конструкция, състоящ се от три 

помещения: търговска зала, складово помещение и санитарен възел, 

заедно с прилежащото към него мазе с площ от 37.00 (тридесет и 

седем) кв. м., находящ се в УПИ II – Обществено жилищно 

строителство, кв. 20 по плана на гр. Правец, община Правец. 

78.  АЧОС №1273-II/ 

13.10.2014 г. 

Помещение с площ от 130.00 (сто и тридесет) кв.м., (бивше котелно 

помещение), находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, построен в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по действащия план 

за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

79.  АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

Помещение №1 – публична общинска собственост, с площ 15.9 

(петнадесет цяло и девет десети) кв. м, представляващо част от масивна 

едноетажна сграда – обреден дом, цялата със застроена площ от 403 

кв.м, построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

80.  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. 

81.  АЧОС №1087-II/ 

05.02.2014 г. 

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. 

82.  АЧОС №1251-II/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

13.50 (тринадесет цяло и петдесет) кв.м., находящо се на първия етаж в 

административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, 

представляващо лекарски кабинет; 

83.  АЧОС №1251-II/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

14.00 (четиринадесет) кв.м., находящо се на първия етаж в 

административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, 

представляващо стоматологичен кабинет. 
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84.  АПОС №276/ 

10.02.2005 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част, находящо се на 

първия етаж в Административна сграда - кметство с. Разлив, община 

Правец, предназначено за поща; 

85.  АПОС №235-I/ 

08.04.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част от Административна 

сграда на кметство с. Калугерово, община Правец, предназначено за 

поща; 

86.  АЧОС №1125-II / 

07.03.2014 г. 

Две помещения и коридор с отделен вход със застроена площ (ЗП) = 

55,20 кв.м. на първия етаж, представляващи част от Административна 

сграда – кметство, цялата с разгъната застроена площ от 520.00 кв.м. на 

два етажа, масивна конструкция, построена в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) ІІІ – Кметство, находящи се в кв. 13, по действащия план 

за регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска. 

87.  АПОС №1193-I / 

08.11.2019 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 14.00 

(четиринадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда – кметство, с. Своде, община Правец, 

предназначено за поща; 

88.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

20.00 (двадесет) кв.м., находящо се в Административна сграда – 

кметство, с. Осиковска Лакавица, община Правец, представляващо 

лекарски кабинет,  

89.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015 г. 

Помещение – публична общинска собственост, с площ от 67.38 

(шестдесет и седем цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., 

представляващо част от триетажна масивна сграда - Административна 

сграда (кметство) със застроена площ от 430 кв.м., построена в 

урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV –Кметство, поща, здравна 

служба, читалищен клуб, магазин, ресторант, сладкарница, кв. 16 по 

действащия план регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, 

област Софийска; 

90.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 14.00 

(четиринадесет) кв. м, представляващо обособена част от 

Административна сграда - кметство, с.Осиковска Лакавица, община 

Правец, предназначено за поща; 

91.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 10.00 (десет) 

кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, западно от 

кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, община Правец; 

92.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013 г. 

Помещение - частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

15.00 (петнадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, 

западно от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, 

община Правец, представляващо зъболекарски кабинет; 

93.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, западно 

от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, Община 

Правец, (за лекарски кабинет). 

94.  АЧОС №2395-II/ 

12.02.2018 г. 

Помещение с отделен вход със застроена площ от 127.00 (сто двадесет 

и седем) кв.м., находящо се на полуподземен етаж от масивна 

двуетажна сграда – Културен дом (читалище), построена в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) IX– Културен дом, целият с площ от 4049 кв.м., 

кв. 21 по действащия план за регулация на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска. 
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95.  АЧОС №3492-II/ 

18.10.2019 г. 
Сграда – (бивш кантар) със застроена площ (ЗП) от 24 кв.м. (двадесет и 

четири квадратни метра), построена в Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) IX (девети) – За склад и кантар, с площ от 670 (шестстотин и 

седемдесет) кв.м, находящ се в кв. 11 (единадесети) по действащия 

план за регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска 

96.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната 

сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец, (за лекарски кабинет); 

97.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната 

сграда - кметство в с. Джурово, Община Правец, (за лекарски кабинет); 

98.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната 

сграда – кметството, с. Джурово, Община Правец, (за лекарски 

кабинет); 

99.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 25.00 (двадесет 

и пет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната сграда 

на кметство, с. Джурово, Община Правец, (за стоматологичен кабинет); 

100.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната 

сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец, (за стоматологичен 

кабинет); 

101.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение с площ от 9.00 (девет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж 

в Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец;  

102.  АПОС №260/ 

22.09.2003  г. 

Част от едноетажна сграда „Автостанция” със светла площ от 30.00 

(тридесет) кв.м., (фризьорски салон), с. Джурово, община Правец, 

област Софийска; 

103.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Самостоятелно обособен обект (аптека), състоящ се от три помещения 

с обща площ от 35.40 (тридесет и пет цяло и четиридесет) кв. м., 

находящ се на първия етаж в триетажна масивна Административна 

сграда – кметство, с. Джурово, община Правец; 

104.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ 22.00 (двадесет и 

два) кв.м, представляващо обособена част от Административна сграда – 

кметство, с. Джурово, община Правец, предназначено за поща. 

105.  АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

Помещения, находящи се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре, 

община Правец, представляващи лекарски кабинет, чакалня, 

манипулационна, стая за детска консултация, две сервизни помещения 

и тоалетна, с обща полезна площ от 75.40 (седемдесет и пет цяло и 

четиридесет стотни) кв.м; 

106.  АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

24.00 (двадесет и четири) кв. м., находящо се в сграда „Здравна 

служба”, с. Видраре, община Правец, представляващо зъболекарски 

кабинет; 

107.  АЧОС №1061-

II/10.01.2014  г. 

Две помещения с отделен вход със ЗП = 70.20 кв.м. на първия етаж, 

представляващи част от Административна сграда, цялата със застроена 

площ от 780.00 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, находяща се в 

поземлен имот № 157, участващ в урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 

Читалище и кметство, кв. 13, по плана за регулация на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска 
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108.  АЧОС №310-II/ 

25.11.2010 г. 

Обособена част със застроена площ от 204.38 кв. м., от които 134 кв.м. - 

помещения и 70.38 кв.м. – тераса, представляваща част от обособен 

общински обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м., находящ се 

на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – Търговски, 

социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план на с. 

Видраре, община Правец, област Софийска. 

109.  АПОС №38-I/ 

24.09.2010  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ от 22.00 (двадесет и 

два) кв.м, представляващо обособена част от Административна сграда – 

кметство, с. Видраре, община Правец, предназначено за поща; 

110.  АПОС №483-I/ 

23.08.2016 г. 

Площ от 10.00 (десет) кв.м. от покрива и терасата на Административна 

сграда - Кметство, със застроена площ 259.68 кв. м., построена в УПИ I 

– Читалище и кметство, кв. 13, по плана за регулация на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска. 

111.  АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

10.00 (десет) кв.м., находящо се в Административната сграда на 

кметство с. Равнище, община Правец, представляващо лекарски 

кабинет; 

112.  АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение и чакалня – частна общинска собственост с обща площ 

15.00 (петнадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда - кметство с. Равнище, община Правец, 

предназначено за поща. 

113.  АПОС №22-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 12.00 (дванадесет) 

кв.м, представляващо обособена част от Административна сграда на 

кметство с. Манаселска река, община Правец, предназначено за поща; 

114.  АЧОС №1089-II/ 

07.02.2014 г. 

Терен с площ от 20 кв. м. (двадесет квадратни метра)– частна общинска 

собственост, представляваща част от Урегулиран поземлен имот ХII – 

За търговска дейност, целият с урегулирана площ от 42 кв.м., находящ 

се в кв. 23 по ПУП – ПР на с. Джурово, община Правец, област 

Софийска, за поставяне на търговски обект за търговска дейност. 
 

III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи. 

 

III (3) – Отдаване под наем на земеделски земи, по реда на чл. 37и, от ЗСПЗЗ, с начин на 

трайно ползване – пасища, мери и ливади, по списък приет с Решение на Общински съвет - 

Правец 

 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА. 

 
№ по 

ред 

АОС № 

дата 
Описание на имота 

1.  АЧОС №3281-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ VI-273, с урегулирана площ от 1173 кв.м, празен, незастроен 

с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.120 по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,  

2.  АЧОС №3280-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ XV-288, с урегулирана площ от 751 кв.м, празен, незастроен 

с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,  
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3.  АЧОС №3279-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ XIV-288, с урегулирана площ от 995 кв.м, празен, 

незастроен с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 

по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска,  

4.  АЧОС №1036-II/ 

18.11.2013 год. 

УПИ VІІІ- За училище, с урегулирана площ от 600 кв.м, заедно с 

построената в него едноетажна масивна сграда – бивше училище, 

със ЗП 90 кв.м, находящ се в кв. 9 по плана на с. Джурово, мах. 

„Беляновец”, Община Правец. 

5.  АЧОС №45-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ V-51, с урегулирана площ от 670 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.10 по плана на с. 

Манаселска река, Община Правец,  

6.  АЧОС №41-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ IV, с урегулирана площ от 740 кв.м, незастроен с уредени 

регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец,  

7.  АЧОС №42-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ V, с урегулирана площ от 700 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец,  

8.  АЧОС №43-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ VI, с урегулирана площ от 612 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец. 

9.  АЧОС №1073-II/ 

24.01.2014 г. 

Поземлен имот № 011001 по КВС за землището на с. Равнище, 

местността „Уха” с площ от 206,475 дка, начин на трайно 

ползване: друга селскостопанска територия, десета категория. 

10.  АЧОС №1074-II/ 

24.01.2014 г. 

Поземлен имот № 012047 по КВС за землището на с. Равнище, 

община Правец, област Софийска, местността „Кълбук” с площ от 

38,455 дка, начин на трайно ползване: друга селскостопанска 

територия, девета категория. 

11.  АЧОС №1273-

II/13.10.2014 год. 

Помещение със застроена площ (ЗП) от 130 кв.м., бивше котелно 

помещение, находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по 

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

област Софийска,  

12.  АЧОС №271-II/ 

01.10.2004 год. 

Поземлен имот с площ от 680 кв. м., находящ се в мах. 

Бурньовица, с. Своде, община Правец, представляващ бивш 

училищен имот. 

13.  АЧОС №1425-II/ 

31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIII – За жилищно строителство, с 

площ от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на 

с. Джурово, община Правец, област Софийска,  

14.  АЧОС №1426-

II/31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIV – За жилищно строителство, с 

площ от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на 

с. Джурово, община Правец, област Софийска,  

15.  АЧОС №1551-II/ 

28.03.2016 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общински, с площ от 895 

кв.м., находящ се в кв. 23 по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска,  
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16.  АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

Акт 

№1/17.09.2016 г. 

за поправка на 

АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

Поземлен имот № 58030.505.7230 с площ от 680 кв. м., находящ 

се до кв. 84, гр.Правец, община Правец, област Софийска,  

17.  АЧОС № 594-II/ 

25.07.2011 год. 

Магазин за електроуреди със застроена площ от 145 кв. м., 

масивна конструкция, състоящ се от три помещения: търговска 

зала, складово помещение и санитарен възел, заедно с 

прилежащото към него мазе с площ от 37 кв. м., находящ се в 

УПИ II – Обществено жилищно строителство, кв. 20 по плана на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска 

18.  АЧОС № 2073-II/ 

14.03.2017 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – Селкооп и складове, 

целият с площ от 6877 кв.м., кв. 11, по действащия план за 

регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска,  

19.  АЧОС №2243- II/ 

08.09.2017 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1227, целият с площ от 

1081 кв.м., находящ се в кв. 13 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

20.  АЧОС №2244- II/ 

20.09.2017 год. 

Помещение с отделен вход със застроена площ (ЗП) от 29 кв.м., 

находящо се в полуподземен етаж на жилищен блок № 2, 

построен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV- За КЖС, кв.18, 

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

област Софийска,  

21.  АЧОС №2328-II/ 

11.12.2017. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1184 , целият с площ от 

906 кв.м., находящ се в кв. 7 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска,  

 

22.  АЧОС №2396-II/ 

12.02.2018 г. 

Обособена част от сграда, с отделен вход, състояща се от 11 

(единадесет) броя помещения и коридор, с обща застроена площ 

от 205 (двеста и пет) кв. м., находяща се в сутерена на двуетажна 

масивна сграда, цялата със застроена площ от 568 (петстотин 

шестдесет и осем) кв.м., построена в Урегулиран поземлен имот II 

(втори) – Ресторант, магазин, поща, в кв. 7 (седем) по плана за 

регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

23.  АЧОС №3295- II/ 

07.01.2019 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXII – 1260, с урегулирана 

площ от 648 кв. м., находящ се в кв. 2 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, 

24.  АЧОС №3354-

II/ 18.03.2019 г 

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. 

25.  АЧОС №3479-II/ 

09.09.2019 г. 

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. 
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26.  АЧОС №3480-II/ 

09.09.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.127 (пет осем нула три нула 

точка едно нула девет точка едно две седем) с площ от 326 кв. м. 

(триста двадесет и шест квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

27.  АЧОС №3481-II/ 

09.09.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.129 (пет осем нула три нула 

точка едно нула девет точка едно две девет) с площ от 471,25 кв. 

м. (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. 

28.  АЧОС №3223-II/ 

06.11.2018 г. 

Обособени части от масивна двуетажна сграда – Търговски обект, 

цялата със застроена площ (ЗП) от 116.00 (сто и шестнадесет) кв. 

м. и 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.  

29.  АЧОС №3501-II/ 

26.11.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.505.7266 (пет осем нула три нула 

точка пет нула пет точка седем две шест шест), с площ от 700 кв. 

м. (седемстотин квадратни метра), находящ се в гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, по кадастралния план на гр. 

Правец, община Правец, одобрен със Заповед № 300-4-

01/23.01.2002 г. 

30.  АЧОС №3486-II/ 

15.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.235 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две три пет), с площ от 759 кв. м. 

(седемстотин петдесет и девет квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скарнава”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

31.  АЧОС №3487-II/ 

15.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.236 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две три шест), с площ от 552 кв. м. 

(петстотин петдесет и два квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скарнава”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

32.  АЧОС №3488-II/ 

15.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.237 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две три седем) с площ от 2950 кв. м. 

(две хиляди деветстотин и петдесет квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скарнава”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

33.  АЧОС №3489-II/ 

15.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.238 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две три осем) с площ от 519 кв. м. (две 

хиляди деветстотин и петдесет квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скарнава”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 
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34.  АЧОС №3490-II/ 

15.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.307 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка три нула седем) с площ от 750 кв. м. 

(седемстотин и петдесет квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

35.  АЧОС №3491-II/ 

15.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.308 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка три нула осем) с площ от 665 кв. м. 

(шестстотин шестдесет и пет квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

36.  АЧОС №3496-II/ 

29.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.230 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две три нула) с площ от 196,30 кв. м. 

(сто деветдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра), 

по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала 

„Скaрнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

37.  АЧОС №3437-II/ 

01.07.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.295 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка две девет пет), с площ от 1146 кв. м. 

(хиляда сто четиридесет и шест квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

38.  АЧОС №3436-II/ 

01.07.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.294 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка две девет четири), с площ от 1952 кв. 

м. (хиляда деветстотин петдесет и два квадратни метра), по плана 

на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

39.  АЧОС №3438-II/ 

01.07.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.297 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка две девет седем) с площ от 2 314 кв. м. 

(две хиляди триста и четиринадесет квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

40.  АЧОС №3439-II/ 

01.07.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.298 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка две девет осем) с площ от 905 кв. м. 

(деветстотин и пет квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. 

Правец, община Правец. 

41.  АЧОС №3502-II/ 

29.11.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.90 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка девет нула) с площ от 70 кв. м. 

(седемдесет квадратни метра), по плана на новообразуваните 

имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

 

 

 

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/. 
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№ 

по 

ред 

АОС № 

дата 

 

Описание на имота 

1.  АЧОС №1385-II/ 

20.05.2015 

Терен с площ от 39 кв. м., представляващ част от урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VIII-Ресторант, целият с площ от 253 кв. м., 

находящ се в кв. 27 по действащия план за регулация на с. Равнище, 

община Правец, област Софийска. 

2.  АЧОС №1357-II/ 

24.03.2015 

Придаваемо общинско място с площ от 1199,35 кв. м, 

представляващо: Терен 1, с площ от 999.35 кв.м. и терен 2, с площ 

от 200 кв.м., участващи в УПИ II - Фуражен завод,  целият с площ от 

37311,35 кв.м., находящ се в кв. 119 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

3.  АЧОС №1384-II/ 

20.05.2015 

Терен с площ от 259 кв.м., представляващ част от УПИ XI – За 

обществено обслужване, целият с площ от 1180 кв.м., находящ се в 

кв. 23 по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, област 

Софийска. 

4.  АЧОС №906-II/ 

25.02.2013 

Терен с площ от 331 кв.м., представляващ част от УПИ V – 

Ресторант, целият с площ от 944 кв.м., находящ се в кв. 13 по плана 

за регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска. 

5.  АЧОС №2235-II/ 

28.07.2017 

45/1120 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ- 213, 

целият с площ от 1120 кв.м, находящ се в кв. 22 по действащия план 

за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

6.  АЧОС №2240-II/ 

28.08.2017г. 

Поземлен имот №1530 с площ от 474 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) ІI - 1530, целият с площ от 661 кв. м., 

находящ се в кв. 61 по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

7.  АЧОС №2249-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № 901 с площ от 34 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803 кв. м., 

находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

8.  АЧОС №2250-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № №7229 с площ от 104 кв. м., участващ в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803 

кв. м., находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

9.  АЧОС №2251-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № 1617 с площ от 272 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XІ - 901, целият с площ от 864 кв. м., находящ 

се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

10.  АЧОС №2252-II/ 

27.09.2017 г. 

89/864 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 901, 

целият с урегулирана площ от 864 кв.м., находящ се в кв. 58 по 

плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

11.  АЧОС №2323 – II/ 

27.11.2017 г. 

168/580 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 

636,1369, целият с урегулирана площ от 580 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, от които 112  кв.м., представляват част от 

Поземлен имот (ПИ) №1369 и 56 кв.м., придаваемо от общинско 

място към УПИ IV – 636,  находящ се в кв. 80  по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

12.  АЧОС №2324 – II/ 

27.11.2017 г. 

203/578 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 

1359,1369  целият с урегулирана площ от 578 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 80  по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
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13.  АЧОС №2326 – II/ 

27.11.2017 г. 

78/498 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 

637,1369 целият с урегулирана площ от 498 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 80 по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска.  

14.  АЧОС №2458-II/ 

13.04.2018 г. 

30/708 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 90, 

целият с урегулирана площ от 708 (седемстотин и осем) кв.м с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 8 (осем) по 

действащия план за регулация на с. Видраре, община Правец, 

област Софийска. 

15.  АЧОС №3433-II/ 

07.06.2019 г. 

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. 

16.  АЧОС №3503-II/ 

02.12.2019 г. 

127/5092 (сто двадесет и седем към пет хиляди деветдесет и две) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVII – 1159, 

1160 (двадесет и седми отреден за имот планоснимачен номер 

хиляда сто петдесет и девет, хиляда сто и шестдесет), целият с 

урегулирана площ от 5092 (пет хиляди деветдесет и две) кв.м. с 

неуредени сметки, представляващи 127 (сто двадесет и седем) кв.м. 

придаваеми от имоти общинска собственост, находящ се в кв. 121 

(сто двадесет и едно) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

 

 

VI.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА. 

 

VІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ. 

 

VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ. 

 

ІХ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО. 

 

1. Поземлен имот 46961.10.318 с площ от 256 кв.м., област Софийска, община Правец, с. 

Манаселска река, м. САДОВИЦА, вид територия- Територия на транспорта, НТП – За 

друг поземлен имот за движение и транспорт. Стар номер 000318. 

2. Поземлен имот 46961.10.319 с площ от 207 кв.м., област Софийска, община Правец, с. 

Манаселска река, м. САДОВИЦА, вид територия - Територия на транспорта, НТП – За 

друг поземлен имот за движение и транспорт. Стар номер 000319. 

3. Поземлен имот 46961.10.321 с площ от 490 кв.м., област Софийска, община Правец, с. 

Манаселска река, м. САДОВИЦА, вид територия - Територия на транспорта, НТП – За 

друг поземлен имот за движение и транспорт. Стар номер 000321.  

4. Поземлен имот 46961.10.322 с площ от 755 кв.м., област Софийска, община Правец, с. 

Манаселска река, м. САДОВИЦА, вид територия - Територия на транспорта, НТП – За 

друг поземлен имот за движение и транспорт. Стар номер 000322.  
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Х. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, С КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОСЪЩЕСТВЯВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С 

ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА. 

 

ХІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОТДАВА НА КОНЦЕСИЯ:  

ХІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДОСТАВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ: 

 

ХІІІ –ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОКУПКА, ЧРЕЗ ЗАМЯНА С РАВНОСТОЕН 

ОБЩИНСКИ ИМОТ ИЛИ СОБСТВЕНИЦИТЕ УЧРЕДЯТ НА ОБЩИНАТА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА: 

 

XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДОСТАВИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Правец през 2020 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинска 

собственост за периода 2019-2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да 

се допълва и актуализира през годината. 

Настоящата програма е приета с Решение № 22/20.12.2019 г. на Общински съвет на 

община Правец.  



ПРИЛОЖЕНИЕ! 

 
ПЛАН – СМЕТКА 

 

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2020 

ГОДИНА 

 

Съгласно изискванията на чл.66 (3) от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определя 

в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, 

включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 

други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 

депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване. 

 

Взети са предвид размерите на плащанията по договорите с изпълнителите на 

дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване „ и „Поддържане на чистотата на територията 

за обществено ползване 

 

 

 ПРИХОДИ  за 2020 г. ОБЩО:  697 034 

1. От такса битови отпадъци 697 034 

№ РАЗХОДИ за 2020 г. ОБЩО: 697 034 

 

1.  за сметосъбиране и сметоизвозване 201 600 

2.  за обезвреждане на битовите отпадъци в депо 60 000 

3.  за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци 237 500 

4.  за чистота на териториите за обществено ползване 197 934 

 
 



Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на местните 

данъци на територията на община Правец 
 

I. В разпоредбите на Глава втора „Местни данъци“, Раздел І „Данък върху 

недвижимите имоти” се правят следните изменения и допълнения: 

 

§1. Чл. 6, ал. 1 се изменя така:  

„чл.6. С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на 

страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в 

строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти 

извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от 

Закона за устройство на  територията и след промяна на предназначението на земята, когато 

това се изисква по реда на специален закон“ 

 

§2. Чл. 14 се изменя така:  

„чл. 14. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,5 на хиляда 

върху данъчната оценка на недвижимия имот. “ 

 

§3. В чл. 19а, ал. 2 изречение второ след думите „възложителя на строежа“ да се добави 

„двумесечен срок“.  

 

§4. В чл. 19а, ал. 7 да се създаде изречение второ: „Подадените данни по ал. 2 от един 

възложител ползват останалите възложители“.  

 

II В разпоредбите на Глава втора „Местни данъци” Раздел  IV „Данък върху 

превозните средства” се правят следните изменения и допълнения: 

 

§5. Чл. 39, ал. 2, изречение трето се изменя по следния начин: „При придобиване на превозно 

средство по наследство, декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните 

данъци и такси, като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на 

общинската администрация образува служебно партида за превозното средство въз основа на 

данните, налични в общината и в регистъра на населението. “ 

 

§6. Чл. 40 ал. 1, т. 1 букви „а“ до „е“ включително и ал. 6 се изменят така: 

„а) до 55 kW включително –0,50 лв. за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително –0,65 лв. за 1 kW;   

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,20 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,50 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW - 2,30 лв. за 1 kW; 

(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, 

но не повечеот 12 т. е в размер на15лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост. 

 

§7. Чл. 44, ал. 5 се отменя.   

 

ІІІ. В разпоредбите на Раздел V „Патентен данък” се правят следните изменения и 

допълнения:  

 

§8. В чл. 47, ал. 1, т. 2 след думите „на регистрация“ да се добави „при доставка на услуги по 

чл. 97а и“ и придобива следния вид: „лицето не е регистрирано по Закона за данък върху 

добавената стойност, с изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за 

вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон“.  

 

ІV. В разпоредбите на Раздел VІ „Туристически данък“ се правят следните изменения и 

допълнения: 



 

§9. Чл. 56, ал. 2 да се измени по следния начин: „Размерът на дължимия данък за 

календарния месец се определя от служител на общинската администрация въз основа на 

данни от Единната система за туристическа информация, поддържана от Министерството на 

туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка 

по ал. 1.“ 

 

§10. Приложение № 2 към чл. 56, ал. 1 от Наредбата се изменя така: 

Категория на обекта Населено място Цена за нощувка (лева) 

1 звезда  

 

град Правец 

0,80 

2 звезди 0,80 

3 звезди 0,80 

4 звезди 1,00 

5 звезди 1,00 

1 звезда  

 

Населени места в община 

Правец 

0,80 

2 звезди 0,80 

3 звезди 0,80 

4 звезди 1,00 

5 звезди 1,00 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

§5. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Правец е приета с Решение №36/20.12.2019 г. на 

Общински съвет на Община Правец на основание на чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, 

чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси при спазване на изискванията на чл.75-79 от 

Административно-процесуалния кодекс /АПК/ и на чл.26-28 от Закона за нормативните 

актове /ЗНА/ и влиза в сила от деня на публикуването й в местен вестник. 
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А Н А Л И З 

 на потребностите от подкрепа за личностно развитие  

на децата и учениците в община Правец, Софийска област  

(по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование и чл.5 от Наредбата 

за приобщаващото образование) 

 

Утвърден от Общински съвет – Правец с Решение № 40/ 20.12.2019 г. на основание чл. 196, 

ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование. 

 

I. Въведение  

1.Законови основания за разработване на анализа, съгласно Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

 Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) определя 

образованието като национален приоритет, който се гарантира чрез прилагането на 

основополагащи принципи: 

 ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 

усвоените компетентности на практика; 

 равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик;  

 равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование;  

 запазване и развитие на българската образователна традиция;  

 хуманизъм и толерантност;  

 съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;  

 иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите 

от иновациите;  

 прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование;  

 автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация;  

 ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по 

въпросите на образованието. 

Законът за предучилищното и училищното образование регламентира приобщаващото 

образование като неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на 

условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците - обща и 

допълнителна.  

Подкрепата на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното 

образование, осъществявана от образователните институции (детски градини, училища, 

центрове за подкрепа за личностно развитие, специализирани обслужващи звена) се 

основава на самостоятелно разработени и прилагани политики, чиито основни принципи са: 

 изграждане на позитивен организационен климат чрез създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост към всички 

участници в образователния процес; 

 утвърждаване на позитивна дисциплина, върху основата на мерки и подходи, 

гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му 

поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели 

спрямо себе си и останалите; 

 развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните предизвикателства, 

цели и дейности. 
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Подкрепата за личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им и е в съответствие с индивидуалните им образователни 

потребности.  

Аналитичният доклад е етап от процеса на създаване на Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Софийска област. Обхваща 

периода 2017-2019 година. 

 Оценката на потребностите е важна, за да се очертае актуална картина на нуждите от 

подкрепа за личностно развитие и на възможностите за предоставянето й. 

Анализът ще допринесе за установяване на реалните потребности и подобряване 

качеството на образование както и на подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на община Правец. 
 

2.Цел и обхват на документа; 

Основна цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при определяне 

нуждите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, която институциите в 

системата на предучилищното и училищно образование осигуряват, планиране и 

осигуряване на качествени образователни услуги: в съответствие с индивидуалните 

потребности на всяко дете и всеки ученик; чрез осигуряване на подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията; чрез 

осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, където живее и учи всяко дете и всеки 

ученик; повишаване на качеството на услугите и подобряване на достъпа до тях от всички 

деца и ученици, живеещи на територията на община Правец.  
 

3.Връзка с други стратегически документи на национално, регионално и местно ниво; 

За осъществяване на политиката в сферата на образованието в Община Правец са 

приети и действат нормативни документи:  

План за 2019 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020г.);  

План за развитие на социалните услуги в община Правец;  

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020г.);  

Общинска програма за закрила на детето за 2019г.;  

План за действие на Община Правец за интеграция на ромите (2015-2020г.). 
 

4.Методика и участници в процеса на разработване на анализа. 

4.1.Методи и инструменти за събиране на информация 

o Наблюдение   

o Проучване на документацията  

o Разработване на сравнителни таблици  

o Експертна оценка и анализ на различни процеси и явления в сферата на 

образованието 
 

4.2.Основни източници на данни : 

o информация от директорите на училища и детски градини 

o справки и анализи, предоставени от различните общински институции- учебни и 

детски заведения, специализирани институции, дирекция “Бюро по труда”, дирекция 

“Социално подопомагане” 

o специална информация от различни справочници и стратегически документи  

o нефинансови предприятия, НПО сектор, читалища, настоятелства и др. 

 

4.3.Аналитични методи за оценка на проблемите в общината 

o количествено изследване 

o анализ на първични и вторични данни 
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4.4. Участници в процеса на разработване на анализа 

 

В съответствие с чл.174, ал.1 от ЗПУО осигуряването на подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците от институциите в СПУО трябва да се осъществява 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални 

услуги.  

В процеса на събиране на информация, необходима за изготвянето на Анализа, се 

включиха представители на всички заинтересовани страни от общината:  

•Общинска администрация;  

•училища;  

•детски градини;  

•ЦСРИ;  

•Дирекция „Социално подпомагане;  
 

В хода на изготвяне на Анализа и с оглед на натрупаната от заинтересованите страни 

информация са фиксирани проблемите в образователната сфера, идентифицирани са 

потребностите на конкретните рискови групи, тенденциите в развитието на дейностите за 

подкрепа на личностното развитие на територията на общината и възможностите за 

осъществяване на планираните действия. 
 

 

II. Състояние и предизвикателства – последните три години 

1.Структура на образователната система в общината. Общинска мрежа от детски 

градини, училища и обслужващи звена за учебната 2019/2020 г. 

Образователното дело в община Правец се осъществява от 6 училища и 4 детски 

градини, в две от които има разкрити яслени групи. Учебните звена се разпределят по 

видове, както следва: 

  5 основни училища- ОУ “Васил Левски”-Правец, ОУ “Любен Каравелов”-

с.Осиковица, ОУ “Христо Ботев”-с.Джурово, ОУ “Васил Левски”-с.Видраре и ОУ “Христо 

Ботев”-с.Разлив; 

  1 гимназии - ПГПЧЕ”Алеко Константинов”; 

  4 детски градини - ДГ“Индира Ганди”-гр.Правец, ДГ“Здравец”-гр.Правец, 

ДГ“Звънче”-с.Джурово и ДГ“Слънце”-с.Осиковица. 
 
 

2.Демографска картина и тенденции. 
 

Населението на общината по постоянен адрес е 7723 и по настоящ адрес 7906 души, 

от които 4003 мъже и 3903 жени. Общината е една от малките общини по население 4364  

души живеят в градския център- град Правец, а 3359 - в селата. От съществено значение е и 

етническият състав. Над 20 % от населението на общината принадлежат към ромската 

етническа група. 

През последните години раждаемостта в община Правец е намаляла, като следва 

тенденциите, характерни за цялата област. Безработицата, особено сред младите хора, 

обедняването и влошаването на жизненото равнище са сред основните причини. Търсенето 

на работа от младото и трудоспособно население в репродуктивна възраст в големите 

градове води до намаляване броя на населението в общината. 

Естественият прираст в община Правец е отрицателен и е малко над средното 

равнище за областта. Върху него влияние оказват както икономическите, така и редица 

социални фактори, свързани с културата и начина на живот. 

По данни от служба ГРАО в Общинска администрация-Правец, отнасящи се до 

населението с постоянен адрес в община Правец, съотношението между раждаемост и 

смъртност за периода 2017г.-2019г. е следното: 
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Период Раждаемост 

бр. 

Смъртност 

2017г. 81   108 

2018г. 78   93 

2019г. (към 31.8.2019г.) 43  79  

 3.Брой групи, деца, педагогически и непедагогически персонал по детски градини. 

Като първо звено в образователната система, детските заведения в община Правец са 

доказали своята функционалност. За положителното развитие на децата е особено 

необходимо те да получат в най-ранна детска възраст умения и навици, които ще са им 

особено необходими в училище. Наложително е посещаването на детските градини от 

децата, в семействата на които майчиния език е различен от българския. Така те получават 

знания по български език и се подготвят за постъпването им в първи клас. Проблем е 

обхващането и подготовката за училище на деца от социално слаби семейства, които не са в 

състояние да плащат задължителната такса и не осигуряват присъствието на децата си в 

детските градини. 

 

В детските заведения на територията на община Правец се възпитават и обучават 

283 деца в 14 групи, от които 2 яслени групи. 

 
  Брой деца Брой персонал 

№ 
 

 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

в 

ясле-

ни 

групи 

3-4 

годишни 

5-6 

годишни 

 

 

общ 

брой 

деца 

от 

тях: 

брой 

деца 

със 

СОП 

Педагогически 

специалисти 

Непеда-

гогичес-

ки 

общо от 

тях: 

със 

СОП 

общо от тях: 

със 

СОП 

учители Други 

(по чл. 

211,ал.2 

от 

ЗПУО) 

 

1 ДГ”Индира Ганди”  

град Правец 

0 46 0 54 0 100 0 12 0 10 

2 ДГ”Здравец” – 

град Правец 

22 37 0 27 0 89 0 7 0 11 

3 ДГ”Звънче”- 

село Джурово 

13 23 0 22 0 58 0 3 0 9 

4 ДГ”Слънце” – село 

Осиковица 

 17 0 19 0 36 0 2 0 7 

Общо: 33 123 0 122 0 283 0 24 0 37 

 

Основният проблем е малкият брой деца в групите по селата, където приемът е от 2 до 

6 години. Слабост в организацията на обучението в детските градини е невъзможността за 

отделяне на 6-годишните деца в самостоятелни подготвителни групи, една година преди 

постъпване в първи клас, а това затруднява образователно-възпитателния процес. 

 Шестгодишните деца се обучават в подготвителни групи към детските градини и 

ОУ”Васил Левски”-с.Видраре. Всички подлежащи са обхванати в подготвителни групи, 

като от селата, в които няма детски заведения е осигурен транспорт.  
 

4.Брой паралелки, ученици, педагогически и непедагогически персонал по училища. 
 

В училищата на територията на Общината се обучават 955 ученика в 69 паралелки. 
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УЧИЛИЩА 

 

Финансиране 

(общинско, 

държавно) 

брой ученици персонал 
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г
о
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ч
ес

к
и
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е
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со
н

а
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о
б

щ
о

 п
е
р

со
н

а
л

 

 ПГПЧЕ”Алеко 

Константинов”-гр.Правец 

общинско 340 4 4 0 348 8 44 14 58 

 ОУ “Васил Левски”- 

гр.Правец 

общинско 338 6 

 

2 0 346 0 36 9 45 

 ОУ”Васил Левски”-

с.Видраре 

общинско 43 0 1 0 44 3 10 6 16 

ОУ  "Любен Каравелов"-

с.Осиковица 

общинско 99 0 0 0 99 0 11 5 16 

ОУ "Христо Ботев"-

с.Разлив 

общинско 21 0 0 0 21 0 5 2 7 

ОУ "Христо Ботев"-

с.Джурово 

общинско 114 0 0 0 114 0 12 3 15 

Общо: 955 10 7 0 978 11 118 39 154 
 

Към ОУ”Васил Левски”-с.Видраре и ПГПЧЕ”Алеко Константинов”-гр.Правец 

функционират несамостоятелни общежития. 

Подлежащите на задължително обучение от селата Равнище и Манаселска река, в 

които няма учебни заведения се обучават в ОУ “Васил Левски”-с.Видраре, което е 

средищно училище. 

 Училищата в селата работят в условия на слети паралелки, основно с деца от 

етнически ромски произход.  
 

5. Материални условия в институциите по отношение на обучението на деца и  

ученици със СОП. 
 

На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

 В ОУ „Васил Левски“-гр.Правец и ОУ „Васил Левски“-с.Видраре са обособени 

кабинети за ресурсно подпомагане, оборудвани с нагледни средства, учебни помагала и 

дидактични материали. 

Проблеми, свързани с осигуряването на подходяща физическа среда:  

 Не всички сгради на детските градини и училищата разполагат с рампа. Асансьори 

няма изградени, неприспособени са  стълбищата и  сервизните помещения за децата с 

увреждания; 
 

ІІІ. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие, осъществявана 

в училищата, детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие 

В Закона за предучилищно и училищно образование е отбелязано, че подкрепата за 

личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като осигурява подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им 

и е в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.  

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с местните органи и 

структури и доставчиците на социални услуги (чл.174, ал.1 от ЗПУО). 
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Във връзка с проучването е нужно очертаване на целевите групи и анализиране на 

възможностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие. 
 

1.Деца и ученици 

1.1. Брой ученици с изявени дарби, класирани на призови места в национални и 

международни конкурси, олимпиади и състезания /2016/2017, 2017/2018, 2018/2019/ 
 

Брой ученици с изявени дарби 

за учебната 

2016/2017 

за учебната 

2017/2018 

за учебната 

2018/2019 

72 76 101 

Брой ученици, получаващи стипендии за 

постигнати образователни резултати 

за учебната 

2016/2017 

за учебната 

2017/2018 

за учебната 

2018/2019 

97 126 118 
 

Учениците с изявени дарби са основно в ПГПЧЕ”Алеко Константинов”-гр.Правец. Те 

участват в ученическите олимпиади на общинско и национално ниво, поради което са 

включени в програмите на МОН за работа с талантливи ученици. Посочените бройки за 

съответните години са ученици с постижения в следните области: 

Баскетбол: 
 – 4 шампионски титли /8 – 10 и 11 – 12 клас, юноши/; 

-   Участие на отбора на три Световни ученически игри; 

Участие на олимпиади:  

- Областен кръг: английски език, немски език, философия, история и цивилизация, 

физика и астрономия и български език и литература; 

- за периода 2016 – 2019 г. има класирани ученици на Национално ниво на 

олимпиада по философия; 

- спечелени три призови места  на Олимпиада по немски език, организирана от 

Немското посолство; 

- три призови места на олимпиада по английски език, организирана от Асоциацията на 

Кеймбридж училища; 

- участие и призови места но Олимпиада на издателство Пиърсън 

Участие в състезания:  
-  ученици от професионалната паралелка взеха участие в състезание  „Най-добър 

млад сервитьор“ и „Най-добър млад готвач“;  

- класирани ученици на състезанието по творческо писане на английски език;  

- участие и призови места на състезание за двуезичен превид, организирано от НБУ; 

- спечелени призови места на Нционален кръг на състезанието BEST; 

- спечелена квота за 24 ученици, които ще участват в програма Евроскола; 

- спечелено първо място в Национален конкурс за плакат на тема: „Европейски 

избори“ 

Тези успехи се дължат на указаната обща подкрепа на учениците, изразяваща се в: 

- включване в групи и клубове за занимания по интереси; 

- участие в екипи, работещи по проекти; 

- обучение на ученици в сформираното „Училище за лидери“; 

- участие на ученици в създадения Европейски клуб, завоювал званието „Училище 

посланик на ЕП“ 
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Активно е участието на учениците, изучаващи английски език във всички състезания 

на БЕСТ, както и тези на асоциацията на Кембридж училищата. Училището е член на 

асоциацията и това участие дава големи възможности за сравняване на знанията по 

английски език с други езикови гимназии в страната. Макар и по- малко на брой, 

изучаващите немски език се представят отлично в олипиадата по немски език на немското 

посолство, за което получават награди – обучение в Германия. Изявени ученици са и в 

проектите по програма Еразъм+.  Всяка инициатива на учители или ученици, свързана с 

представителни изяви, участия, конкурси и други е адмирирана от всички учители и 

ръководството. По инициатива на бивши ученици в училището развива дейност и Училище 

за лидери.След всяка инициатива или среща част от тях предават наученото на отделен клас 

или випуск или друга група ученици, осъществява се приемственост и устойчивост на 

проекта. Всички средства, които са нужни са за сметка на участниците, спонсори и 

бюджета на училището.  

През последните две години 2 ученика са получили едногодишни стипендии по 

Програмата за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища, 

включени в "Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от Министъра на 

младежта и спорта”. 

Ученици и от останалите училища участват в различни изяви, но за жалост ученици от 

класирани на I, II, III място в национални и международни конкурси, олимпиади и 

състезания през 2017г. и 2018г. няма. 

ОУ”Васил Левски”-град Правец  е иновативно училище от учебната 2018-2019 г.. -

Използване на английската програма “The Movement program”, която се работи за 

подобряване на концентрацията, ритъма, уменията за четене и писане, както и платформата 

“Class Dojo”, чрез която се комуникира с родители, използва се функцията виртуална 

класна стая и се отчита напредъка по другата програма. – 2 и 5 клас. Предвижда се през 

учебната 2019/2020 година, иновативната програма да се провежда във 2 и 4 клас. 

Училището работи в тясно взаимодействие с други училища, неправителствени 

организации, фондации и специалисти в различни области на ученето и извънкласните и 

извънучилищни дейности: Фестивална програма  „Приятели на България”, „Фортисимо 

клас” и Хари Ешкенази, Национална мрежа на децата, Център за приобщаващо 

образование, Фондация „Америка за България“и т.н 

От посоченото е видно, че педагозите, треньорите, ръководителите на групи предлагат 

възможност за изява, личностна подкрепа за децата и учениците. Успехите на 

подрастващите са популяризирани както в учебните заведение, така и в регионалния сайт 

„Балканец” и в-к „Правешки глас” 

 

1.2. Брой деца и ученици в риск /по справка от ОЗД/ 

 

 №  Брой деца и ученици в риск: 2017 2018 2019 

1 Изоставени на ниво родилен дом 0 0 0 

2  Настанени в ДДЛРГ 35 18 0 

3  Настанени в друго заведение 5 4 3 

4  Настанени при роднини и близки 8 9 7 

5  Ползващи услугата приемна грижа 10 11 10 

6  Осиновени деца 2 0 0 

7  Жертви на насилие 0 0 0 

8  Деца с увреждания 12 11 8 

9  Извършили насилие 0 0 0 

10  Случаи на работа по превенция на изоставянето 0 0 0 

11  Деца на самотни родители 0 0 0 

12  Деца сираци 0 0 0 
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Във връзка с предоставянето на мерки за закрила в семейна среда, основна цел в 

работата е подобряване на грижата за децата в семейна среда, както и предотвратяване на 

появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата, с цел постигане на 

максимално намаляване на броя на деца, отглеждани в специализирани институции. 

 Специфичните дейности в изпълнението на предприетите мерки в тази област са 

насочени към: 

 Осигуряване на подкрепа на деца в риск от изоставяне и задържането им в 

биологичното семейство; 

 Консултиране и подпомагане развитието на деца с увреждания, отглеждани в 

семейството; 

 Консултиране на родители и деца, застрашени от отпадане от образование; 

 Насочване към подходящи социални услуги в общността – ЦСРИ и ЦОП; 

 Съдействие, отпускане на месечни помощи за подобряване на социално-битовите 

условия; 

 Активна социална работа за улесняване на връзките между деца и родители и 

предотвратяване на кризи в отношенията; 

 Съдействие на лицата, полагащи грижи за деца при подготовката и изпълнението на 

техните функции. 

Поради факта, че на територията на община Правец има наличие на компактна група 

ромско население, които са предимно с ниско образование, се забелязва тенденция от по-

ранно отпадане от училище и въпреки активната работа с деца от тази група, резултатът не 

е задоволителен. Ниската здравна и образователна култура и традициите на този етност 

имат и негативни последствия, касаещи най-вече ранното забременяване. Наблюдава се 

увеличаване на случаите на непълнолетни майки, които естествено отпадат и от 

образователната система. Дейностите по тези случаи са насочени главно към превенция на 

изоставянето на децата и наблюдение и съдействие на непълнолетните родители. 

Положителното е, че същите получават подкрепа и съдействие от разширеното семейство, 

не и без помощта на социалните работници от ОЗД, които с активна работа, екипни срещи 

и разговори съвестно изпълняват задълженията си в изпълнението на предприетите мерки 

за закрила в семейна среда. 

Няма необхванати ученици, подлежащи на задължително образование. Проблем обаче 

се явява нередовното посещение на училище от учениците от ромски произход, както и 

ниското ниво на успеваемост. Причина за това са не само ниските доходи, но и това, че 

родителите не са мотивирани и не приемат образованието като ценност и възможност за по-

добра реализация в бъдеще. Незаинтересоваността на семействата на учениците в селата 

води до неусвояване на учебния материал. 

Децата от уязвимите малцинствени групи се нуждаят от допълнителна образователна 

подкрепа за изравняване на стартовите им позиции с тези на останалите деца.  

Придържането към определени културни стереотипи, особено когато семейството 

живее в компактна група сред представители на собствения етнос се отразява негативно 

върху образователно-възпитателното въздействие на училището. Етническата 

принадлежност проявява влиянието си върху нередовното посещение на учениците в 

училище, както чрез икономически мотиви, така и чрез т.нар. семейни причини (ранни 

бракове, непълни семейства и др.). Основните проблеми за ромските семейства са бедност, 

безработица, ниска квалификация, жилищни проблеми, липса на емоционална, материална 

и морална подкрепа. Всичко това води до социална изолация, стрес, депресия, скрито 

домашно насилие и нередовно посещение на децата в училище.  

Проблем за училищата са и зачестилите пътувания на семействата с цел търсене на 

сезонна работа в страната и в чужбина. Нерядко децата, чиито родители работят в чужбина 

(макар и за няколко месеца), са поверявани на грижите на бабите и дядавците им. В тези 

случаи контролът е изключително занижен. Децата престават да ходят на училище. Не 

знаят как да запълнят свободното си време и извършват противообществени прояви.  
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За преодоляване на част от тези проблеми допринася работата по проекти, свързани с 

предоставянето на услуги за ранно детско развитие, включващи: 

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи 

родители за формиране и развитие на родителски умения;  

- Семейно консултиране и подкрепа, дейности за семейно планиране, индивидуална 

работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и 

родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина 

- Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията; 

- Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на 

децата за равен старт в училищем; 

   

1.2.1. Ученици, извършили противообществени прояви 

 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в 

община Правец се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни. 

Основна характеристика на политиката по отношение на ненавършилите пълнолетие 

малолетни и непълнолетни е хуманизмът, проявяван от законодателя. И най-съвършената 

наказателна система не може да има особен ефект в борбата с престъпността на 

непълнолетните, ако не се съчетава умело със система от мерки с превантивен характер. 

Следвайки тази политика Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните при община Правец, работи успешно по организиране и 

реализиране на инициативи по първичната превенция  на територията на общината, чрез 

дейности алтернативни на детското асоциално и девиантно поведение. За целта са 

проведени срещи с директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители. 

Привлечени са и родителите като партньори. 

От допълнително внимание и грижи се нуждаят учениците, извършили 

противообщестевни прояви. Трябва да се има предвид, че значителна част от  

противоправните деяния, извършени от деца, са в резултат на липса или недостатъчно 

внимание от страна на родителите. Контролът е изключително занижен. Подрастващите са 

попаднали в лоша за тях „приятелска” среда. Не чувстват разбиране, подкрепа, дори и укор, 

когато не постъпват правилно. Липсва реакция, която да им покаже, че това, което 

възнамеряват да направят или правят, е грашно. Често пъти те бягат от училище и през 

достатъчното свободно време извършват противоправни деяния. 

В случаите, в които децата не могат да усетят и да проумеят, че постъпката им е лоша, 

че е престъпление е наложителна намесата на специалистите от МКБППМН. Възлага се 

работа на обществен възпитател с детето за определен период. Проследява се поведението 

му. Оказва му се помощ то да проумее същността на извършеното деяние, да пожелае да 

подобри поведението си. Съдейства се за продължаване на образованието. Консултират се 

и родителите за справяне с трудности в образованието и отглеждането на децата, за 

осъществяване на родителски контрол. 

Комисията участва като партньор в провеждането на спортни инициативи, 

призовавайки, че спортът е най-добрата превенция на социално-негативното поведение на 

подрастващите.  

МКБППМН оказва съдействие на образователните институции за обхващане в 

училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането 

от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви. 

Към Комисията има определени обществени възпитатели, които оказват помощ на 

родителите или на лицата, които ги заместват,  за корекции в поведението и когато е 

необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществени 

прояви. 
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1.2.2. Деца, жертви на насилие. Деца, жертви на трафик. 

 

Не трябва да остават без внимание децата, жертви на насилие, както и децата, жертви 

на трафик. По данни от Дирекция „Социално подпомагане”- Правец през 2018г. децата, 

жертви на насилие в община Правец са 3.  

За същия период деца, жертви на трафик, в община Правец- няма. 

С децата, жертви на насилие, работят специалистите от отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално подпомагане”-Правец. При случай на дете, жертва на насилие или в 

риск от насилие, и при кризисна ситуация се задейства Мултидисциплинарният екип на 

местно ниво. Всички институции, представени в екипа (отдел „Закрила на детето”, полиция, 

Община, МКБППМН), предприемат мерки за оказване помощ на пострадалия.  

 

1.3. Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), които се 

обучават интегрирано в общообразователни училища /към 16.09.2019 г./ 

 

№ Населено 

място 

Институция Брой деца/ученици 

на ресурсно 

подпомагане към 

16.09.2019 г. 

1 Правец ГПЧЕ”Алеко Константинов” 8 

2 Правец ОУ”Васил Левски” 13 

3 Видраре ОУ”Васил Левски” 3 

 Общо:  24 

 

След направени заявки от директорите на съответните училища за допълнителната 

подкрепа на учениците в община Правец Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование – (РЦПППО) е осигурил следните специалисти:  

– 1 ресурсен учител;  

– 1 психолог. 

 

В ОУ“Васил Левски“-гр.Правец са назначени старши ресурсен учител и логопед, а 

ОУ“Васил Левски“-с.Видраре ресурсен учител. 

 

1.4. Ученици с множество и тежки увреждания 

 

В община Правец има 4 деца с тежки увреждания, чието обучение в условията на 

общообразователни училища е неприложимо. За тях обучението е организирано в  

индивидуална форма, тъй като увреждането не позволява дневна форма на обучение.  

 

2.  Организиране обучението на деца и  ученици със СОП  
 

В детските градини и училищата обучението на децата и учениците със специални 

образователни потребности се подпомага  от ресурсен учител  съобразно потребностите им. 

Броят на ресурсните учители се определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида 

на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане. 

Работата с децата и учениците със специални образователни потребности се 

организира в училищата и детските градини-там където са –в тяхната образователна среда. 

Поради това, че стандартите за приобщаващото образование са в подготовка, 

ресурсното подпомагане на децата и учениците от Община Правец се осъществява от 

специалисти на Ресурсен център-София област: ресурсни учители, психолози, логопеди.  

 Досегашната работа и натрупаният опит при провеждането на цялостния 

образователно-възпитателен процес показва и някои проблеми в обучението на децата и 

учениците със СОП, които трябва да се преодолеят, за да бъде подкрепата на личностното 

им развитие по ефективна: 
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 Все още не се отчитат в достатъчна степен индивидуалните особености на всяко 

дете и насочването на конкретен специалист за неговата интеграция и специална 

подготовка 

 Недостатъчен брой обучени учители 

 Недостатъчно финансиране за функционирането на логопедичен кабинет 

 Необходимост от психолог в ежедневната работа с децата  

 Целодневният престой на децата с увреждания е предизвикателство за тях и 

останалите деца 
 

3. Организация на здравното обслужване за децата и учениците 
 

За здравето на децата и учениците се грижат 4 медицински специалисти. Разкрити са 3 

здравни кабинета в детските градини, 2 кабинета в училищата. Здравните кабинети са 

ремонтирани, обзаведени с медицински мебели и инструменти, осигурени с медикаменти и 

превързочни материали. 

Здравето на децата в основните училища в селата е поверено на общо практикуващите 

лекари по населените места, като по определен график училищата се посещават от 

здравните специалисти, назначени към ОУ”Васил Левски” и ПГПЧЕ”Алеко 

Константинов”-гр.Правец. 

 Основен проблем се явява липсата на медицински специалисти, поради което 1 от 

кабинетите не може да функционира. 

4.Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно развитие 
 

• Описание на наличните форми на обща подкрепа: общата подкрепа отговаря преди 

всичко на нуждата от превенция и навременно разпознаване на трудности в ученето при 

децата и учениците и на нуждата от разпознаване на дарбите на децата. В резултат от 

наблюденията си учителят организира преподаването съобразно потребностите и силните 

страни на децата и учениците. Успява аргументирано и навреме да посрещне със своето 

преподаване първите признаци на затруднения в ученето на всяко дете, както и да отдели 

допълнително внимание на децата, които се развиват в конкретна област на знанието, 

спорта или изкуствата, така че те да разгърнат своя потенциал.  

Общата подкрепа включва и всички допълнителни дейности, които помагат на децата 

и учениците да се развиват и учат – дейности за мотивация, допълнително обучение, 

превенция на психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, политика за позитивна 

дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, асистиране и прочие, които се 

изпълняват от помагащи и допълнителни специалисти в детската градина и в училището и 

от неспециализирания персонал.  

В хода на изготвяне на Анализа по смисъла на чл.178, ал.1 от ЗПУО стана ясно, че 

учителите използват активно в своята работа различните видове форми на обща подкрепа 

за личностно развитие:  

 екипна работа между учителите–основно организационно средство за 

интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие на децата;  

 допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона – осигуряване 

условия за допълнително обучение на учениците съобразно индивидуалните им интереси и 

потребности с цел развиване на способностите им, инициативността и предприемчивостта 

им; често се осъществява благодарение на одобрени проекти към МОН и по Оперативна 

програма НОИР;  

 допълнителни модули за деца, които не владеят български език – поради наличието 

на деца билингви основен приоритет в работата на педагозите е осигуряването на 

допълнително обучение за усвояването на българския книжовен език с цел подпомагане на 

образователната интеграция;  

 консултации по учебни предмети;  

 занимания по интереси – осигурени са допълнителни дейности в градските детски 

градини и училища: изучаване на английски и руски език, балетно изкуство и др.;  
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 библиотечно-информационно обслужване – необходимо е осъвременяване на 

библиотечно-информационното обслужване с цел то да стане привлекателно и желано 

място от учениците;  

 грижа за здравето – осигурява се въз основа на информация от родителя за 

здравословното състояние на детето/ученика и за проведени медицински изследвания и 

консултации;  

 поощряване с морални и материални награди – при постигнати добри постижения в 

обучението, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и състезания;  

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение – 

провеждат се тренинги с родители, ролеви игри с децата за разпознаване и овладяване на 

различните емоции, усвояване на определен модел на поведение и др.;  

 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения – 

осигуряване на консултации и допълнително обучение по учебни предмети при условията 

на ЗПУО;  

 кариерно ориентиране в XI и XII клас – в ПГПЧЕ”Алеко Константинов”, 

включващо и посещения от университети – чужди и български. Работа с център за кариерно 

ориентиране, работа на Училище за лидери в училище с групи ученици 

 логопедична работа – при установяване на необходимост.  
 

5.Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно 

развитие  

 

Описание на наличните форми на допълнителна подкрепа – допълнителната подкрепа 

за личностно развитие съгласно чл.187, ал.1 включва:  

1. работа с дете и ученик по конкретен случай;  

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания;  

3. осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти;  

4. ресурсно подпомагане. 

Дейности, които не могат да се извършат самостоятелно от всяко училище, а изискват 

координирана общинска политика са: 

· психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

· осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

· предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 

· ресурсно подпомагане. 

Всички училища и детски градини, в които се обучават деца и ученици със специални 

образователни потребности, разполагат с кабинети с необходимото оборудване за пряката 

работа на ресурсните учители. 
 

6. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на учениците и децата 

 

Към настоящия момент на територията на община Правец функционират две 

социални услуги за лица и деца, извършващи дейности, които се съдържат в чл. 49, ал. 1, т. 

3, 5 и 6 от ЗПУО, както следва: 
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Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и лица с увреждания 
 

Услугите на Центъра са фокусирани върху потребностите на следните целеви групи: 

деца с физически увреждания, деца с интелектуална недостатъчност, деца с комбинирани 

нарушения, деца с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и 

девиантно поведение, нарушения в развитието. ЦНСТ – гр.Правец предоставя комплекс от 

социални услуги, свързани с извършване на разнообразни консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности, логопедична и психологична терапия, обучение и 

ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 

включване. 

Капацитетът на центъра е 30 места, като към момента 30 деца ползват  услугата. 

С децата работят: социален работник, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт, 

възпитател. 

  

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  
 

Социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно 

израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е 

възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и 

роднини, или в приемно семейство. 

      Целта на услугата е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, 

чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, 

осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и 

социално включване. Всяко дете или младеж получава услуги, съответстващи на неговите 

потребности - услуги по задоволяване на ежедневните потребности, образователни услуги 

съобразно индивидуалните възможности, грижи за здравето, социална рехабилитация, 

организация на свободното време и отдих, подкрепа на детето или младежа за преоткриване 

и развиване на неговите способности и потенциал с оглед на успешно социално включване. 

Центъра е с капацитет 14 потребители. 
 

7. Дейности на неправителствени организации, читалища, спортни клубове в подкрепа 

на личностното развитие на децата и учениците. 

 

7.1. Читалища на територията на общината:  

Народно читалище „Заря 1895”, гр.Правец организира и поддържа осем детски школи 

с образователна насоченост и четири състава с професионална насоченост, в които могат да 

се включат деца и ученици. 

 С образователна насоченост: 

 - Детска школа за народно пеене; 

 - Детска школа за народни танци – начинаещи /деца от 5 до 7 години/; 

 - Детска школа за народни танци – напреднали /ученици от 1 до 7 клас/; 

 - Детска школа по пиано; 

 - Детска школа по акордеон; 

 - Детска школа по народни инструменти – гъдулка; 

 - Детска школа по народни инструменти – кавал; 

 - Детска школа по народни инструменти – тамбура; 

- Детска школа по балет. 

 С професионална насоченост: 

- Представителен танцов ансамбъл „Заря”; 

- Детски танцов състав „Заря”; 

- Детски народен оркестър „Заря”; 

- Детска група за народно пеене „Заря”. 

Народно читалище „Напредък 1895”, с.Осиковица, съвместно с фондация „Назарянско 

милосърдно служение” от работи по проекта „Животът заедно”.  
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В рамките на проекта се разнообразява обучението с поредица занимания в 

читалищната библиотека. Такава е забавната „На приказка за приказките”с децата от първи 

до четвърти клас. „Четенето ме вълнува” - за учениците от пети до осми клас. 

В читалищата – Народно читалище „Заря 1895”- гр.Правец, Народно читалище „Васил 

Ценков 1936”-с.Разлив, Народно читалище „Възраждане”-с.Джурово и Народно читалище 

„Развитие 1898”-с.Видраре успешно се реализира проект „Глобални библиотеки – 

България”. В библиотеките към читалищата са предоставени за безплатно ползване 

компютърни конфигурации, които имат интернет осигурен достъп. Всеки, който желае, 

може да ползва компютрите както за своето обучение, така и за своето личностно развитие. 
 

7.2. Спортни клубове на територията на общината:  

– два Ученически спортни  клуба  

– два клуба по лека атлетика 

– баскетболен клуб;  

– футболен клуб 

Клубовете създават условия за системни спортни занимания на учениците, участие в 

спортни мероприятия, които изграждат у тях личностни качества - възпитаване в дух на 

високи цели, спортменство, хуманизъм, уважение към човешката личност, дисциплина, 

самоконтрол, умения за работа в екип, уважение към здравето. Качества, които са 

предпоставка за пълноценно и успешно реализиране в живота. 

През последните години в Правец с обновяването на спортната база бе създадена 

привлекателна среда за спорт, за привличане и задържане на повече младежи и деца, за 

пренасочване на агресията към съзнателно и мотивирано физическо натоварване, давайки 

нови перспективи за осмисляне на свободното време. 
 

 7.3.Работата по проекти като част от общата и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците  

Детските градини и училищата на територията на община Правец реализират 

възможностите за участие в национални и европейски проекти и програми, повечето от 

които са с цел намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в 

общината. 

Учениците в повечето училища на територията на общината са включени в групи за 

извънкласни дейности по проект Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОУ“Васил Левски“- гр.Правец работи за изпълнението на дейностите по проект 

BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.003 

,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в 

детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1“.  

Основни дейности:  

 Въвеждане на изградения пилотен модел за ранно оценяване на образователните 

потребности на децата от предучилищна възраст и за превенция и ранна интервенция на 

обучителните им затруднения; 

 Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в 

детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение; 

 Развитие и утвърждаване на функционалния модел за подкрепа на процеса на 

включващото обучение чрез участието и използването на капацитета  

 Приобщаване към училищният живот 

 

ОУ“Васил Левски“- гр.Правец реализира дейности и по следните проекти: 

 НП „ С грижа за всеки ученик“  - допълнителна работа за деца със затруднения 

през учебната 2018-2019 г. 

 „Нашите пари“ – програма на VISA за финансова грамотност в училищата 

 „ Училището като център в общността“ – съвместно с Национална мрежа за децата 
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 „ Едно училище за всички“, съвместно с Център за приобщаващо образование – 

обучение на учителите, срещи-разговори с психолози, учители и родители. Организирана 

фондонабираща кампания с редица инициативи за обособяване на конферентна зала и 

училищна библиотека. 

 НП „Иновации в действие“-обмяна на опит и посещение на I ОУ „Кочо 

Мавродиев“, гр. Петрич и СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец. Предстои посещенията да бъдат 

осъществени до края на 2019 г. 

 Занимания по интереси:14 групи по 20 ученици: „Забавна математика“, „Испански 

език“, „Математическо откривателство – Jump Math”, „Спорт и туризъм“, „ Спортни игри“, 

„Dodge ball“, „Първи стъпки в програмирането“, „Ново поколение“ – вокална група; „Тенис 

на маса“, „Природни науки“, „Театър и журналистика“, „Математическа лингвистика“, 

„Природни явления и феномени“. 

 НП „ WI FI свързване“ – безжичен интернет във всяка класна стая 

Във връзка с приобщаването към училищният живот ОУ“Васил Левски“-с.Видраре 

работи по Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“, съвместно с Център „Амалипе”. По 

този проект училището участва  в международен фестивал на творчеството и изявите на 

учениците. ОУ“Васил Левски“-с.Видраре получава подкрепа от Фондация „Назарянско 

милосърдно служение“, заедно с които по време на ваканциите организира младежки 

международни лагери със занимания с учениците. Училището работи по проект към „Тръст 

за социална инициатива“. 

Всички основни училища и детските градини през последните години работят по 

проектите: 

- „Подкрепа за успех“ и проект „ Посещаемо и безопасно училище“ 

-„Училищен плод“ – основната цел, която е заложена в прилагането на схема 

„Училищен плод”, е грижата за здравето на децата, а именно да се увеличи делът на 

плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във възрастта, когато се оформят 

хранителните им навици.  

-„Училищно мляко“ – схемата се прилага с цел да се насърчат здравословни 

хранителни навици още в най-ранна възраст. 

От 01.06.2019 г. ДГ“Здравец“ и ОУ“Любен Каравелов“-с.Осиковица работят по 

проект „Правец – среда за активно социално приобщаване ” на Община Правец, 

финансиран по ОП НОИР. Основните дейности по проекта са: 

- Допълнително обучение по български език; 

- Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище; 

- Подобряване на образователната среда в детска градина-дейности с целевите групи; 

- Подобряване на образователната среда в детска градина- оборудване и обзавеждане; 

- Работа с родителите от етническите малцинства; 

- Преодоляване на негативни обществени нагласи 

От 2016 до 2018 година всички детски градини на територията на Община Правец, 

участват в Проект „Готови за училище” по Договор № BG05M20P001-3.001-0023 по 

процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на 

деца в неравностойно положение” по Оперативна програма „ Наука и образование за 

интелектуален растеж 2014-2020 година”,  с партньори  “Сдружение разнообразни и равни”. 

Реализирането на проекта даде възможност за допълнително обучение по Български 

език на децата, за които българският език не е майчин. С различните дейности те имат 

възможност да се запознават с ромският фолклор, с дейности по интереси и да увеличат 

своите познания и култура.  

От 1.06.2019 г. ДГ“Слънце“ и ОУ“Любен Каравелов“-с.Осиковица са включени в 

проект на Община Правец  „Правец – среда за активно социално приобщаване” по по 

Оперативна програма „ Наука и образование за интелектуален растеж 2014-2020 година”. В 

проекта са включени дейности, насочени за развитие на индивидуалните дарования и 

заложби на децата и учениците и уплътняване на свободното им време. Заниманията по 

интереси имат доказан ефект като средство за повишаване удовлетвореността от 

образованието и стимулиране активното включване в образователната система.  
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Чрез работата на създадените 13 клуба се работи за осмисляне свободното време на децата 

чрез изява в предпочитана дейност  и за развиване на техните знания, умения и 

компетентности. 

 

IV. SWOT анализ 

 

Силни страни Слаби страни 

•наличие на определен стандарт за издръжка 

на дете и ученик;  

•наличие на гъвкава организация на формите 

и график на занимания, съобразно 

свободното време и интереси на 

участниците;  

•разкриване и развиване талантите и 

възможностите на учениците и доброто им 

представяне в конкурси, състезания и 

олимпиади  

•включване на учителите в различни форми 

на квалификация;  

•засилени мерки за контрол на отсъствията и 

успеха на учениците;  

•повишаване на квалификациите и 

професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти;  

•реализиране на проекти, финансирани със 

средства по различните оперативни 

програми, за да се осигури допълнителен 

финансов ресурс и дългосрочно 

положително въздействие върху местната 

общност;  

•разработване и работа по индивидуални 

програми за работа с учениците със СОП и 

успешното им социализиране;  

•създадени са условия за удовлетворяване 

интересите, желанията и потребностите за 

личностно израстване и реализация на 

децата и учениците в свободното от учене 

време.  

•създадени разнообразни условия за изява и 

участия в конкурси, конференции, 

олимпиади, спектакли,състезания, 

празнични програми, изложби, открити 

занимания и др. на всяко дете и ученик, 

участващо във формите на извънкласна 

дейност. 

•наличие на добре развити социални  услуги. 

 

•нисък стандарт за 1 ученик, който в 

рамките на една учебна година не се 

актуализира в съответствие с реалната 

пазарна икономика;  

•ниска заинтересованост на родителите;  

•ниска мотивация от страна на учениците за 

учене и развитие;  

•липса на мотивация сред учители, които не 

успяват бързо да се адаптират към новите 

реалности, и сред учащите, които още не 

осъзнават образованието като ценност;  

•недостатъчно единодействие на част от 

педагогическата колегия при поставяне на  

изискванията си към учениците, 

аргументиране на оценяването на 

постиженията на учениците;  

•недостатъчно познаване на нормативната 

уредба от страна на част от педагогическия 

персонал;  

•недостиг на мотивирани педагогически 

кадри с добра подготовка и професионална 

квалификация;  

•недостигащи финансови средства за 

осигуряване на подходяща образователна 

среда, съгласно държавните образователни 

изисквания. 

•все още не се отчитат в достатъчна степен 

индивидуалните особености на всяко дете и 

насочването на конкретен специалист за 

неговата интеграция и специална 

подготовка;  

•недостатъчен брой обучени учители за 

работа с деца със СОП;  

•недостатъчно добри материални условия в 

институциите по отношение на обучението 

на деца и ученици със СОП.  

ВЪЗМОЖНОСТИ  

 
ЗАПЛАХИ  

•осигуряване на качествена образователна 

структура – институции на предучилищното 

обучение, общото, профилираното и 

професионалното образование;  

•тенденция към депопулация;  

•предпочитания за мигриране в по-големи 

икономически центрове в страната и в 

чужбина;  
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•създаване на привлекателна учебна среда, 

която се изразява в оборудвани компютърни 

кабинети с интернет достъп, учебни 

кабинети по отделните учебни дисциплини, 

физкултурни салони, осъвременени 

библиотеки, ученически столове;  

•осигуряване на разнообразие от съвременни 

учебно-технически средства за реализиране 

на образователно-възпитателния процес;  

•предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца със  

специални образователни потребности, с 

изявени дарби, в риск от социално 

изключване, отговаряща на новите 

предизвикателства;  

•намаляване на броя на учениците;  

•извършване на оптимизация в системата на 

предучилищното и училищното 

образование;  

•недобро отношение на обществото към 

образованието и училището като цяло;   

•недостатъчно средства за осъвременяване 

на всички институции в СПУО;  

•липса на средства за закупуване и 

обновяване на вече остарели такива. 

 

След обстойното проучване на общата и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, която институциите (детските градини, училищата, 

социални услуги за деца и лица) в системата на предучилищното и училищното 

образование на територията на община Правец осигуряват, бяха определени следните 

приоритети в дейностите за подкрепа за личностно развитие: 

 •регистрирани са потребности от предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с изявени дарби, в 

риск от социално изключване;  

•има недостиг на квалифицирани кадри за работа с деца със СОП и с изявени дарби;  

•подкрепата за личностно развитие трябва да отговоря на новите предизвикателства и 

да предлага нова визия за развитие пред традиционните образователни модели и 

традиционните форми на общуване, акцентът трябва да падне върху индивидуалността на 

детето;  

•на територията на община Правец не съществува Център за подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците, както и център за ресурсно подпомагане, при установяване 

на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците ще бъде възлагана на 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;  

•необходимо е да се прилагат активни политики за реализиране на проекти, 

финансирани със средства по различните оперативни програми, за да се осигури 

допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху децата и 

учениците;  

•дейностите за подкрепа на личностното развитие подлежат на оптимизация в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО и налагат координираност между всички участници в 

образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво. 

 

V. Обобщение и изводи от анализа 
 

След изложената информация за състоянието на предучилищното и училищно 

образование на територията на община Правец и взаимодействието между ключовите 

фактори в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие, се направи оценка, 

идентифицираха се нужди и се направиха следните заключения:  

• поетапно да се намалява броят на слетите паралелки с цел подобряване на 

образователния процес;  

• да продължи осъществяването на целодневна организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана 

помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и 

интереси;  

• с цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование за личностно развитие на децата и учениците, да се осигурят условия, както и 
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екипи от висококвалифицирани специалисти: педагози, психолози, ресурсни учители, 

логопеди, които ще направят оценка и ще осъществят допълнителна подкрепа на деца и 

ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация;  

• създаване на подходяща подкрепяща среда за деца със СОП повсеместно - достъпна 

архитектурна, обща и специализирана среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;  

• да се приложат различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел да се 

отговори на потребностите и да се даде достъп до образование, както и да се предотврати 

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище;  

• повишаване на квалификациите и професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти;  

• необходимо е разработване и прилагане на програма за кариерно ориентиране на 

учениците на ниво училище; подпомагане на трудовата и професионалната реализация на 

завършващите средно образование; да се разработят инструменти за ранно кариерно 

ориентиране на застрашените от отпадане ученици, както и адаптиране на инструменти за 

целите на кариерното ориентиране на ученици със специални образователни потребности; 

да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на 

завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, за да 

се повиши мотивацията на учениците да завършат училище;  

• създаване на условия за сътрудничество между всички участници в образователния 

процес – учебни заведения, органи на местното самоуправление и Регионалното 

управление на образование, семействата и общността;  

• обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура; 

• стимулиране на развитието на образователния процес с цел подобряване на 

знанията, уменията и възможностите на децата и учениците;  

• включване на учениците в групи за допълнителна подготовка;  

• разширяване на извънкласните занимания съгласно интересите на учениците и 

внедряване на добри европейски практики в тази сфера;  

• разработване на съвременни програми за избираеми и факултативни форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците;  

• обогатяване на книжното богатство на библиотеките, за да станат любимо място за 

отдих и творчество;  

 
Изводи: 
 

1. В Община Правец съществуват условия за осъществяване на подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците от институциите в СПУО, съвместно с 

държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. 

2. На територията на Община Правец няма общински център за ресурсно 

подпомагане, а при установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и 

учениците ще може да бъде възлагана на ЦСРИ  и/или ще продължи нейното 

осъществяване от държавната институция Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование. 

3. Създадени са условия за сътрудничество, и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование, като са необходими процедури за повишаване 

на ефективността на комуникацията между тях. 

4.Съществува необходимост от прилагане на активна политика за реализиране на 

проекти, финансирани със средства по различните оперативни програми на Структурните 

фондове на ЕС, както и чрез други фондове и програми, за да се осигури допълнителен 

финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху местната общност. 

5. Организирането и осигуряването на дейностите за подкрепа на личностното 

развитие на територията на община Правец, е динамичен процес, който подлежи на 

оптимизиране в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, с променящите се потребности на 



 19 

образователната система и налага координираност между всички участници в 

образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво, с цел 

осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията на всяко дете и ученик. 

 

VІ. Заключение 
 

Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в закона 

отваря пътя за трансформация на образователната среда и за организиране на всички нейни 

елементи, обединяване на ресурсите, изграждане на позитивен психологически климат на 

приемане на различията, емоционално благополучие и успех на всеки. Подкрепата извежда 

на преден план динамичният аспект на обучителните отношения между ученика и учителя 

и отношенията между учениците, учителите, родителите, специалистите и другия персонал, 

при който всеки един участва в процеса на разкриване и развитие на индивидуалния 

потенциал и приобщаване. Успехът на този процес минава през преместване центъра на 

приобщаващото образование в детската градина и в училище, през овластяване на 

образователните институции и на тяхното лидерство, през превръщането на детската 

градина и училището в общност от професионалисти, които имат и знанията и уменията как 

да бъдат полезни на децата, които работят в отношения на доверие, в екип, с участието на 

родителите и най-вече с участието на самите деца.  

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между всички 

участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне детската 

градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно доверие и 

емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.  



 Общинска администрация – Правец 
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Културен календар 2020 

Мероприятия на Община Правец 

 

 Януари   

06.01.2020 - Хвърляне на кръста - гр. Правец   

   - Хвърляне на кръста - р. Малък Искър, с. Калугерово и с. Своде  

14.01.2020 - "Топене и наричане на пръстени" – традиционен народен обичай в с. 

Разлив   

18.01.2020 - Зимен празник в м."Отешанска", с. Осиковска Лакавица (Провежда се на 

Антоновден или съботата след Антоновден)   

21.01.2020 - Ден на родилната помощ (Бабинден) - ритуал "Първи новороден 

гражданин на Община Правец за 2020 година"; празнуване по населените 

места в общината и възпроизвеждане на местни ритуали   

м.01.2020 - Традиционен спортно-туристически празник "Камичето'2019"  

  

Февруари    

01.02.2020 - Отбелязване на Трифон зарезан 

19.02.2020 - Отбелязване на 200 години образователно дело 

- 147 години от гибелта на Васил Левски   

   - Патронен празник на ОУ "Васил Левски", гр. Правец   

   - Патронен празник на ОУ "Васил Левски", с. Видраре   

 

Март    

01.03.2020 - Ден на любителското художествено творчество – тържествен концерт 

03.03.2020 - 142 години от Освобождението на България - Национален празник на 

Република България - тържествен ритуал по издигане на националното 

знаме и празнична програма   

- полагане цветя пред: Руски паметник, м. ”Бърдо”, гр. Правец; паметника 

на Руските войни, с. Калугерово; паметника на загиналите в Балканската 

война (1912-13 г.), с. Осиковска Лакавица; паметника на Опълченците от 

с. Видраре; паметната плоча на братя Тутманикови, с. Джурово; 

паметната плоча на опълченеца Мико Нанов Вутов, с. Равнище.    

07.03.2020 - ТОДОРОВДЕН – Празник-събор на град Правец   

 

Април    

12.04.2020 - Международен ден на авиацията и космонавтиката 

15.04.2020 - Великденски базар в град Правец 

18.04.2020 - 39 години от откриването на Историческия музей, гр. Правец  

19.04.2020 - Традиционно Великденско хоро в с. Калугерово  
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22.04.2020 - Международен ден на Земята 

23.04.2020 - Световен ден на книгата 

   

Май    

02.05.2020 - Храмов празник на църквата "Св. Атанасий Велики", гр. Правец 

06.05.2020 - Храмов празник на църквата “Св. Георги”, с. Равнище    

   - Храмов празник на параклис “Св. Георги”, с. Правешка Лакавица 

   - Оброк до параклис “Св. Георги”, с. Правешка Лакавица   

09.05.2020 - Ден на победата над хитлерофашизма и на загиналите в Отечествената 

война – 1944-1945 г.    

   - Ден на Европа    

   - Традиционен празник-събор на с. Видраре   

   - Оброк на параклис "Св. Николай", с. Видраре    

   - Оброк в мах. Баре, с. Осиковица   

11.05.2020 - Ден на ПГПЧЕ “Алеко Константинов”, гр. Правец   

18.05.2020 - Международен ден на музеите - "Нощ на музеите",  

свободен достъп за посетители   

24.05.2020 - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост - 

тържествен ритуал по издигане на националното знаме и празнична 

програма   

   - Традиционен празник-събор на с. Осиковица   

   - Традиционен празник-събор на с. Равнище   

м.05.2020 - Музикален песенен конкурс "На крилете на песента"   

м.05.2020 - Годишна продукция на школите по изкуствата при Народно читалище 

"Заря 1895", гр. Правец 

Юни   

01.06.2020 - Детски празник за децата на Община Правец по случай Деня на детето  

   

02.06.2020 - 144 години от смъртта на Христо Ботев и Ден на загиналите за 

свободата и независимостта на България    

    - Патронен празник на ОУ "Христо Ботев", с. Разлив   

    - Патронен празник на ОУ "Христо Ботев", с. Джурово  

13.06.2020 - Традиционен празник-събор на с. Калугерово 

м.06.2020 - Оброк на манастир "Св. Теодор Тирон", мах. Манастирица, гр. Правец 

м.06.2020    - Петровден - Празник на крепостта "Боровец", над с .Разлив   

  - Оброк в м. "Чичеревица", с. Правешка Лакавица    

   - Оброк в мах. Хановете, с. Осиковска Лакавица    

   - Оброк в мах. Чеширска и мах. Грозев дол, с. Равнище   

   - Оброк в мах. Владиците, с. Калугерово 

м.06.2020 - XXIII Общински събор на българското народно творчество  
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Юли 

18.07.2020 - 183 години от рождението на Васил Левски   

20.07.2020 - Оброк в м. "Св. Илия", гр.  Правец   

   - Оброк в м. "Осените", с. Калугерово   

   - Оброк в мах. Хановете, с. Осиковска Лакавица   

   - Оброк в мах. Смолевица, с. Манаселска река   

   - Оброк в м. "Висока могила", с. Своде   

   - Оброк в мах. "Багелейска", с. Разлив   

   - Оброк в мах. Робовица, с. Осиковица   

   - Оброк в мах. Семковска и мах. Палашка, с. Равнище   

   - Оброк в мах. Мишковци, с. Джурово 

 

Август    

02.08.2020 - Оброк в мах. Беляновец, с. Джурово   

   - Оброк в мах. Удавниците, с. Правешка Лакавица   

02.08.2020 - Традиционен празник-събор на с. Своде  

05.08.2020 - 22 г. от смъртта на Тодор Живков    

15.08.2020 - Храмов празник на църквата „Успение Богородично”, с. Осиковска 

Лакавица   

   - Оброк в центъра на с. Разлив   

   - Оброк в центъра  и м. "Гаинското", с. Равнище   

   - Оброк в центъра на с. Осиковица   

   - Оброк в мах. Стайковци, с. Калугерово   

28.08.2020 - "Бари Богородица" - празник в с .Осиковица   

   - Оброк в мах. Цоковци, с. Манаселска река   

   - Оброк в м."Миоското" и мах. Рътта, с. Равнище   

   - Оброк в м. "Бука", мах. Вельовци, с. Осиковица   

м.08.2020 - Провеждане на традиционно градинско увеселение в с. Равнище  

м.08.2020  - Шестнадесети музикален фестивал „Моцартови празници–Правец’2020” 

     

Септември  

06.09.2020 - 135 години от Съединението на България - тържествен ритуал по 

издигане на националното знаме и празнична програма   

07.09.2020 - 109 г. от рождението на Тодор Живков    

08.09.2020 - Храмов празник на църквата “Света Богородица” в м. ”Манастира”, с. 

Осиковица   

   - Храмов празник на църквата “Рождество Богородично”, с. Разлив 

   - Оброк в мах. Герановица, с. Джурово   
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   - Оброк в мах. Видинци, с. Осиковица   

   - Оброк в мах. Отешанска, с. Осиковска Лакавица   

   - Оброк в мах. Чульовци, с. Манаселска река   

09.09.2020 - Масов туристически събор в местността "Кюнеца", с. Разлив   

15.09.2020 - Откриване на учебната 2019/2020 година   

м.09.2020 - Традиционен спортно-туристически празник "Моновец'2020"   

 

Октомври   

01.10.2020 -  Международен ден на възрастните хора - честване в Клубовете за 

възрастни и хора с увреждания   

14.10.2020 - Храмов празник на църквата „Св. Параскева”, с. Видраре     

16.10.2020 - 39 години от обявяването на Правец за град   

26.10.2020 - Храмов празник на храм “Св. Димитър”, с. Джурово   

31.10.2020 - Традиционен празник-събор на с. Правешка Лакавица (последната 

събота на м. 10)    

 

Ноември    

01.11.2020 - Ден на Народните будители - концерт на НЧ "Заря 1895", гр. Правец  

06.11.2020 - Патронен празник на ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица   

07.11.2020 - Традиционен празник-събор на с. Разлив    

08.11.2020 - Храмов празник на църквата “Св. Архангел Михаил”, с. Осиковица  и 

църквата “Св. Архангел Михаил”, Чекотински манастир, с. Калугерово  

21.11.2020 - Традиционен празник-събор на с. Осиковска Лакавица (отбелязва се на 

Св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян по стар стил, ако е 

събота или първата събота след това) 

21-23.11.2020 - 143 г. от Освобождението на Правец от турско робство 

 

Декември    

01.12.2020 - Запалване светлините на Коледната елха, гр. Правец   

03.12.2020 - Международен ден на хората с увреждания - отбелязване в Клубовете за 

възрастни и хора с увреждания   

06.12.2020 - Храмов празник на църквата “Св. Никола”, с. Своде   

м.12.2020 - Общински Коледен концерт, организиран от Община Правец и Народно 

читалище "Заря 1895", гр. Правец   

м.12.2020 - Традиционна кулинарна изложба в Исторически музей – Правец 

31.12.2020 - Посрещане на Новата 2021 г. на пл. "Тодор Живков" 

 

 

 

Официални празници   
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01.01.2020 - Нова година   

03.03.2020 - Ден на Освобождението на България от османско иго - Национален 

празник на Република България   

17.04.2020 - Велики петък (Разпети петък)  

19-21.04.2020 - Възкресение Христово (Великден)   

06.05.2020 - Ден на храбростта и Българската армия (Гергьовден)   

24.05.2020 - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост   

06.09.2020 - Ден на Съединението на България   

22.09.2020 - Ден на Независимостта на България   

01.11.2020 - Ден на Народните будители   

24.12.2020 - Бъдни вечер   

25-26.12.2020 - Рождество Христово (Коледа)  

 

Църковни празници   

01.01.2020 - Св. Василий Велики (Василовден)   

06.01.2020 - Богоявление (Йордановден)   

07.01.2020 - Св. Йоан Кръстител (Ивановден)  

07.03.2020 - Тодоровден  

25.03.2020 - Благовещение   

17.04.2020 - Велики петък (Разпети петък)   

19-21.04.2020 - Възкресение Христово (Великден)  

06.05.2020 - Св. Вмчк Георги (Гергьовден)   

21.05.2020 - Св. Константин и Елена  

28.05.2020 - Възнесение Господне (Спасовден)    

07.06.2020 - Петдесетница   

29.06.2020 - Св. ап. Петър и Павел (Петровден)   

20.07.2020 - Св. Прор. Илия (Илинден)   

15.08.2020 - Успение на Пресвета Богородица   

08.09.2020 - Рождество на Пресвета Богородица   

14.09.2020 - Въздвижение на Св. Кръст (Кръстовден)   

26.10.2020 - Св. вмчк Димитър (Димитровден)   

08.11.2020 - Събор  на архангел Михаил (Архангеловден)   

06.12.2020 - Св. Николай Мирликийски (Никулден)   

25.12.2020 - Рождество Христово    

26.12.2020 - Събор на Пресвета Богородица   

27.12.2020 - Св. първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден) 

 

 

Изготвил: ………………………. 

Паулина Милева /Гл. Експерт Култура и вероизповедания/ 

Утвърдил: ……………………….. 
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Албена Петрова /Секретар ОбА Правец/ 



 

 

 

Приложение 

 

Списък 

на ветераните от Втората световна война 1939 – 1945 г от Община Правец 
 

I. Правец 

1. ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ КАРАТЬIГИН 

 

2.      ГЕОРГИ  НИКОЛОВ  ГЕОРГИЕВ 

 

III. Осиковска Лъкавица 

1. ДИМИТЪР МИХОВ МАРИНОВ 

IV. Своде 

1. НЕTКО ПЕТКОВ НЕTОВ 

 

 

 

 

 

 


