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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  1  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 31 януари 2020 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 1 

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

 

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално 

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 

 ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова  

 Председател на комисията по  

Наредба №20 

3. Приемане на бюджета на Община Правец за 2020 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                  Кмет на Община Правец 

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

с имоти – общинска собственост през 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

5. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег, валидни за територията на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни–Правец през 2019 г.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

целодневни детски  градини, който се покрива от Община Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



9. Разходване на средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за управления 

на отпадъците, за закупуване на съдове за отпадъци 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство 

на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно 

водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение през имот 

общинска собственост, за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ XI-6273, 

кв. 163, по плана на  гр. Правец, Община Правец, Област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Приемане на Програма за управление на Община Правец – мандат 2019-2023 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет  

на Община Правец 

13. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за 2019 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-ро полугодие на 

2019г. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет  

на Община Правец 

15. Изменение на Подробeн устройствен план /ПУП/ - План за регулация  /ПР/ в обхвата 

на УПИ І-За обществено обслужване, търговия, общ. хранене и битови услуги в кв. 

208 по План за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 2 

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. Отказва се отпускането на средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2020 

година за еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на 

граждани от бюджета на Община Правец на Р.Н.И от гр. Правец 



Р Е Ш Е Н И Е   № 3 

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Правец за 2020 г. 

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

връзка чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за 

публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС 

№381/30.12.2019 и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, 

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

 

РЕШИ: 

 1.Приема бюджета на Община Правец за 2020 г., както следва, съгласно Приложение 

№1, което е неразделна част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея: 

 

 По прихода - 15 338 979 лв. 

    

1.1. Приходи с държавен характер - 8 295 172 лв. 

 В т.ч.:   

 - обща субсидия за държавно - делегирани дейности 

- преходен остатък 

- 

- 

7 004 058 лв. 

1 291 114 лв. 

1.2. Приходи с общински характер - 7 043 807 лв. 

 В т.ч.:   

 - данъчни приходи - 927 000 лв. 

 - неданъчни приходи - 1 510 534 лв. 

 - целева субсидия за капиталови разходи -  812 400 лв. 

 - трансфер за местни дейности - 887 100 лв. 

 -погасени дългосрочни заеми от банки в страната           -315  792 лв. 

 - преходен остатък  3 222 565 лв. 

2. По разхода - 15 338 979 лв. 

 В т.ч.:   

 - държавни дейности - 8 295 172 лв. 

 - общински дейности 

- общински приходи за дофинансиране на държавни дейности 

- 

- 

6 803 807 лв. 

240 000 лв. 

2.Приема инвестиционната програма за 2020 г. /поименен списък по обекти видове разходи и 

източници на финансиране/ в размер на 7 855 477 лв.- Приложение №2, което е неразделна 

част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея. 

3.Одобрява индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз , съгласно 

Приложение №3 

4.На основание чл.89, ал.1 от ЗДБРБ за 2020 г. определя представителни разходи за кмета в 

размер на 2 % от разходите по пар. 10-00 „Издръжка” за дейност „Общинска администрация”. 



5. На основание чл.89, ал.2 от ЗДБРБ за 2020 г. определя представителни разходи за общински 

съвет  в размер на 1 % от разходите по пар. 10-00 „Издръжка” за дейност „Общинска 

администрация”. 

6.От средствата, разчетени в §10-00 “Издръжка”, да се изплаща % от действителните 

транспортни разноски на лицата и длъжностите в бюджетната сфера, които имат право, 

съгласно чл.34, ал.1, и 2  от ПМС №381/30.12.2019 г. по утвърден списък от Общинския съвет, 

както следва: 

6.1.В размер на 100 % за лицата работещи в дейностите финансирани от общинските бюджети - 

Приложение №4, което е неразделна част от настоящата докладна и неразделна част от 

решението по нея. 

7.Съгласно чл.35, ал.1 - ал.3 от ПМС №381/30.12.2019 г.определя средства за социално-битово и 

културно обслужване в размер на 3% от плановите средства за работна заплата. 

8.Определя средства в размер на 45 000 лв., разчетени във функция “Почивно дело, култура и 

религиозни дейности”, като субсидия за дейност, която да се разпределя от Общинска 

администрация на Община Правец в съответствие със спортния календар на клубовете за 2020 

г. 

8.1.Упълномощава Кмета на община Правец да договори условията за ползване на средствата 

по т.8 

9.Определя стойност за един храноден /оклад/ в размер до 2,50 лева за детска градина 

10.Определя средства за обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет в размер на 

9 000 лв. 

11.Определя численост на персонала и средства за работни заплати за 2020 г. на местни и 

делегирани от държавата дейности, неприлагащи системи на делегирани бюджети, както и 

дейности дофинансирани от местни приходи, съгласно Приложение №5 което е неразделна 

част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея. 

12.Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности „ определя средства в размер 

на 5 000 лв., за закупуване на ковчези за починали жители на Община Правец с постоянен 

адрес. 

13.Разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните 

приоритети: 

13.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размер на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови 

възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

13.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 

 за трудови разходи; 

 за покриване на просрочени задължения от минали години;  

 за разход по проекти финансирани със средства от ЕС;  

 за разходи свързани с дейности, за които се събират такси; 

 за хранителни продукти; 

 неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни 

текущи ремонти. 

14.Приема преходния остатък по бюджета на общината към 31.12.2019 г. за делегираните от 

държавата и местни дейности в размер на 4 513 679 лв., като делегирани дейности 1 291 114 лв. 

и местни дейности 3 222 565 лв. За делегираните дейности реализираните в края на годината 

икономии от средствата остават като преходен остатък и се използват през 2020 г. за същите 

дейности, включително и за инвестиционни разходи. 



15.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 

2020 г. в размер на 3 381 лв. 

16.Определя субсидия за ремонтни дейности и подпомагане самодейността на читалищата под 

формата на дофинансиране в размер на 60 000 лв., която да бъде предоставена след надлежно 

оформени и представени разходооправдателни документи. 

17.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2020 г.в размер  до 15% от средногодишния размер на разходите за 4 години 

назад чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси 

18.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 

2020 г. в размер на 50 %, спазвайки изискванията на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за публичните 

финанси.  

19.Определя максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. – 0 лв., чл.94, ал.3, т.5 от 

Закона за публичните финанси 

20.Определя общински гаранции, които може да бъдат издадено през 2020 г. – 0 лева , чл.94, 

ал., т.5 от Закона за публичните финанси 

21.Определя 8 броя второстепенни разпоредители с бюджет на община Правец ЗА 2020 г., 

съгласно чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, както следва: 

- Направление „Образование“: ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр.Правец:, ОУ „Васил Левски“, 

гр.Правец:ОУ „Любен Каравелов“, с.Осиковица:ОУ “Васил Левски“, с.Видраре:ОУ „Христо 

Ботев“, с.Джурово:ОУ „Христо Ботев“,с.Разлив“:исторически музей, гр.Правец. 

22.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

22.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност 

22.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или 

от една дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите 

22.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни 

разходи 

23.Възлага на кмета на Община Правец: 

23.1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

23.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението. 

23.3.Да информира общинския съвет в случай на отклонения на средния темп на нарастване на 

разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на 

бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи 

23.4.Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечни отчети и обяснителните 

записки към тях 

23.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните 

общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и МФ 

24.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми,включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския 

бюджет 



24.1.за всеки отделен случай кметът определя или договаря срока на погасяването на заемите в 

съответствие с условията на финансиращата програма, но не по късно от края на 2019 г. 

24.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ 

24.3.при всички останали случаи, при възникване на потребност от временни безлихвени заеми, 

кметът внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет 

25.Упълномощава кмета на Община Правец: 

25.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране 

на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при условие че не се 

нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените 

им размери, както и на местни дейности и се спазват относимите за общините фискални 

правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в края на годината. 

25.2.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства 

за финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейски съюз и на 

други донори по национални програми по национални програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие 

26.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 4 

ОТНОСНО: Актуализация на 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 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва: 

 В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРОДАЖБА се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

42. АЧОС №3505-

II/ 10.12.2019 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 1278 (пети отреден за имот с 

планоснимачен номер хиляда двеста седемдесет и осем), целият с 

площ от 470 (четиристотин и седемдесет) кв.м., находящ се в кв. 73 

(седемдесет и три) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

43. АЧОС №3506-

II/ 10.12.2019 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 26 (осми отреден за имот с 

планоснимачен номер двадесет и шест), целият с площ от 420 

(четиристотин и двадесет) кв.м., находящ се в кв. 3 (три) по плана за 

регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област 

Софийска. 



 

В раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И 

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ 

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

17. АЧОС 

№3497-II/ 

08.11.2019 г. 

47/1175 (четиридесет и седем към хиляда сто седемдесет и пет) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 181 (трети отреден за имот 

планоснимачен номер сто осемдесет и едно), целият с урегулирана площ от 

1175 (хиляда сто седемдесет и пет) кв.м. с неуредени сметки, 

представляващи 47 (тринадесет) кв.м. придаваеми от улица с о. т. 168-171-

170, находящ се в кв. 27 (двадесет и седем) по плана за регулация на с. 

Равнище, община Правец, област Софийска. 

18. АЧОС 

№3533-II/ 

20.01.2020 г. 

79/682 (седемдесет и девет към шестстотин осемдесет и две) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII (осемнадесети) –, Обществено 

обслужване, целият с урегулирана площ от 682 кв.м. (шестстотин 

осемдесет и два квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 79 

(седемдесет и девет) кв.м., находящ се в кв. 9 (девет) по плана за регулация 

на с. Джурово, община Правец, област Софийска. 

 

Допълва раздел XV. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА КАТО ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ 

ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ. 

Общински път SFO 1471 /III – 308/ - Калугерово – Видраре – Джурово - /I-3/, попадащ в 

поземлени имоти с идентификатори 35585.50.951, 11020.55.525, 11020.56.525, 46961.10.525, 

11020.57.552, 11020.59.564, 11020.13.565, 20897.2.310, 20897.13.35, 20897.13.34 по КККР и ПИ 

№61189.16.201 по КВС на землището на с. Равнище. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5 

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, представляващ 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, актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) 3492-II/ 

18.10.2019 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. 

рег. № 2761/30.10.2019  г., под № 20, том XI. 



2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 24.00 лв. (двадесет и четири лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 10 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

 2.3. Предназначение на имота – за склад  и стопанска дейност; 

 2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% 

от началната тръжна годишна наемна цена; 

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

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 6 

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) 

№58030.112.230 (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, актуван с Акт за частна общинска собственост №3496 - II/29.10.2019 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2828 от 

06.11.2019 год., под № 65 том XI. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 2 552.00 лв. (две хиляди петстотин 

петдесет и два лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa 

тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 7 

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) 

№58030.110.295 (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, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №3437-II/01.07.2019 год., вписан в Служба по вписванията 

– гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1731 от 12.07.2019 год., под № 58, том 

VII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 27 500.00 лв. (двадесет и седем хиляди и 

петстотин 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   № 8 

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) 

№58030.110.90 (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, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №3502 - II/29.11.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3137 от 05.12.2019 год., под № 76, том XII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 1260.00 лв. (хиляда 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   № 9 

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) 

№58030.110.308 (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, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №3491 - II/15.10.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2608 от 17.10.2019 год., под № 94, том X. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 15 960.00 лв. (петнадесет хиляди 

деветстотин 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   № 10 

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 „АСТЕЛС“ АД ЕИК 130406506, със 

седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Цар Освободител“ №37, представлявано от 

Мария Йорданова Караконева, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 

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., актуван с Акт за 

частна общинска собственост (АЧОС) №3503 – II/02.12.2019 година, вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3176 от 11.12.2019 год., 

под № 104, том XII. 

2. Определя цена в размер 2 563.00 лв. (две хиляди петстотин шестдесет и три 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   № 11 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 78а, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот - частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 54170.5.130 по КККР с 

площ от 4707 кв.м. в местността „Балинете” с начин на трайно ползване – ливада, категория – 

VI, находящ се в землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт 

за частна общинска собственост №3532 - II/13.01.2020 год, да бъде променено от НТП – 

„ливада” в имот с НТП – „водостопанско съоръжение”. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия по 

извършване на промяната начина на трайно ползване на имота по т.1. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 12 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 99, т.2 от АПК, чл. 21, 

ал.1, т.8 и ал.2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), , чл. 54 от Закона за държавната собственост 

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

собственост (ЗОС), чл. 6 и чл. 7, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

 

РЕШИ: 

Изменя и допълва свое Решение № 182 от 30.08.2019 г. и решението придобива 

следния вид: 

1. Общински съвет на община Правец определя обект - публична общинска 

собственост, представляващ общински път SFO 1471 /III – 308/ - Калугерово – Видраре – 

Джурово - /I-3/, попадащ в поземлени имоти с идентификатори: 35585.50.951, 11020.55.525, 

11020.56.525, 46961.10.525, 11020.57.552, 11020.59.564, 11020.13.565, 20897.2.310, 20897.13.35, 

20897.13.34 по КККР и ПИ 61189.16.201 по КВС на землището на с. Равнище, като общински 

обект с първостепенно значение. 

2. Във връзка с реализиране на проект „Аварийно – възстановителни работи на 

свлачищен участък от път SFO 1471 /III – 308/ - Калугерово – Видраре – Джурово - /I-3/ от км 

8
+210 

до км 8
+360

, с. Манаселска река, община Правец“, част от общински обект с първостепенно 

значение, Общински съвет на община Правец дава съгласие да придобие безвъзмездно по реда 

на чл. 54 от Закона за държавната собственост правото на собственост върху следните имоти – 

частна държавна собственост: 

 Поземлен имот с идентификатор 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. 

 Поземлен имот с идентификатор 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. 

 Поземлен имот с идентификатор 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.  

 Поземлен имот с идентификатор 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, 

представляващи територията на регистрираното свлачище 

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме всички правни и фактически 

действия по провеждане на процедурата за придобиване на гореописаните имоти по реда на чл. 

54 от Закона за държавната собственост 

Р Е Ш Е Н И Е   № 13 

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, посочени в Искане вх. 

№08.00-5/21.01.2020 г. от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област до Общински съвет 

на община Правец, представляващи полски пътища - публична общинска собственост, 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, 

попадащи в масиви за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019-2020 

година за землище на с. Видраре – 20.00 лв./дка 

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

законосъобразни действия за сключване на договори за наем с „НАДИН АГРО“ ЕООД, след 

заплащане на годишната наемна цена, за 1 (една) стопанска година -2019-2020 година. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 14 

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, 

чл. 37и, ал. 3 във връзка с чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, 

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

 

РЕШИ: 

1. Определя списъци на общински пасища, мери, пасища с храсти и ливади на 

територията на община Правец, за индивидуално ползване по землища и категории, (кампания 

по разпределение 2020 година по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ), както следва:  

 
  



землище гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030 - пасища, мери и ливади   

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 58030.24.1 ……………. Пасище 6 19528 19.528 

2 58030.24.4 ……………. Пасище 6 87878 87.878 

3 58030.24.8 ……………. Пасище 6 21100 21.100 

4 58030.24.9 КУНЧОВСКИ ДОЛ Пасище 6 20758 20.758 

5 58030.24.14 КУНЧОВСКИ ДОЛ Пасище 6 54064 54.064 

6 58030.24.16 КУНЧОВСКИ ДОЛ Пасище 6 18180 18.180 

7 58030.31.4 ГРАДЕШНИЦА Пасище 5 1318 1.318 

8 58030.31.16 ГРАДЕШНИЦА Пасище 5 890 0.890 

9 58030.38.17 РАВНИЯ ЛАК Ливада 7 4588 4.588 

10 58030.38.27 БОНЧОВСКОТО Ливада 7 1309 1.309 

11 58030.38.33 РАВНИЯ ЛАК Ливада 7 2319 2.319 

12 58030.38.38 БОНЧОВСКОТО Ливада 7 1825 1.825 

13 58030.38.41 БОНЧОВСКОТО Ливада 7 1112 1.112 

14 58030.38.42 БОНЧОВСКОТО Ливада 7 1277 1.277 

15 58030.42.20 РАЧКОВОТО Пасище 9 4230 4.230 

16 58030.43.7 ТРАПА Пасище 6 2082 2.082 

17 58030.47.25 ПАВЛОВА ЛИВАДА Ливада 5 1395 1.395 

18 58030.47.119 ВОЙЧОВА ЛИВАДА Пасище 5 1934 1.934 

19 58030.49.24 ЕЛЕНКОВ РЪТ Пасище 9 135375 135.375 

20 58030.49.25 ЕЛЕНКОВ РЪТ Пасище 9 9000 9.000 

      ОБЩО:   390162 390.162 

 

землище с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807- пасища, мери и ливади 

 

       
№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 61807.60.197 МОРОВСКОТО Пасище 6 7085 7.085 

2 61807.20.1200 БАРАТА Ливада 6 389 0.389 

3 61807.20.8 БАРАТА Ливада 6 527 0.527 

4 61807.20.66 ТОРИЩЕТО Ливада 5 839 0.839 

5 61807.20.350 ТОРИЩЕТО Ливада 5 2120 2.120 

      ОБЩО:   10960 10.960 

       
землище с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044 - пасища, мери и ливади  

       
№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 58044.7.81 ТРЕСКОВЕЦ Ливада 6 1245 1.245 

2 58044.6.74 БАРЛЯК Ливада 6 3168 3.168 



3 58044.109.236 АРТА Ливада 9 2354 2.354 

4 58044.5.634 ПРИ РУПАТА Ливада 6 1537 1.537 

5 58044.109.669 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 158 0.158 

6 58044.109.675 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 461 0.461 

7 58044.109.679 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 1093 1.093 

8 58044.108.710 ВАРОВИДЕЦ Ливада 6 2076 2.076 

9 58044.108.712 ЙОТОВИЧИНОТО Ливада 9 1040 1.040 

10 58044.6.66 БАРЛЯК Ливада 6 381 0.381 

11 58044.109.233 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 691 0.691 

12 58044.3.242 ПРЕСЛОПА Пасище 9 8886 8.886 

13 58044.27.401 ГРОЕВОТО Ливада 7 1474 1.474 

14 58044.2.1470 ЗАЕНСКОТО Пасище 9 83222 83.222 

15 58044.7.474 ТРЕСКОВЕЦ Ливада 6 801 0.801 

16 58044.106.419 КРИВА ЛЪКА Ливада 5 723 0.723 

17 58044.106.420 КРИВА ЛЪКА Ливада 5 1161 1.161 

18 58044.1.561 ПРИ ДОМА Ливада 6 1935 1.935 

19 58044.1.616 СКОРУШКА ПОЛЯНА Ливада 6 574 0.574 

20 58044.1.668 ВИСОКОТО Пасище 9 30868 30.868 

21 58044.26.96 ЧИЧЕРА Пасище 10 15402 15.402 

22 58044.2.465 БРЕНКОВЕЦ Пасище 9 15641 15.641 

23 58044.2.467 БРЕНКОВЕЦ Пасище 9 1644 1.644 

24 58044.2.472 ГЪРНИЦАТА Пасище 9 54718 54.718 

25 58044.2.538 БРЕНКОВЕЦ Пасище 6 2910 2.910 

26 58044.2.544 БАРЛЯК Пасище 6 5808 5.808 

      ОБЩО:   239971 239.971 

землище с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 35585.8.7 АРТТА Ливада 6 1000 1.000 

2 35585.8.10 АРТТА Ливада 6 4189 4.189 

3 35585.11.47 ГРАМАДАТА Ливада 6 2499 2.499 

4 35585.11.53 ГРАМАДАТА Ливада 6 9132 9.132 

5 35585.30.32 ГОРНИ РУДАРЕЦ Ливада 6 1216 1.216 

6 35585.30.34 ГОРНИ РУДАРЕЦ Ливада 6 770 0.770 

7 35585.30.35 ГОРНИ РУДАРЕЦ Ливада 9 1349 1.349 

8 35585.31.28 НИНОВСКИ ЛИВАДИ Пасище 9 2270 2.270 

9 35585.31.78 ДАСКАЛИЦА Пасище 9 3917 3.917 

10 35585.32.88 КРУШАКА Ливада 6 2665 2.665 

11 35585.33.29 СМЪРДАН Пасище 9 1166 1.166 

12 35585.33.31 СМЪРДАН Пасище 9 785 0.785 



13 35585.33.33 ВЕНЕЦА Пасище 9 2045 2.045 

14 35585.33.38 СМЪРДАН Ливада 9 1640 1.640 

15 35585.33.92 БАРАТА Ливада 9 4009 4.009 

16 35585.33.94 БАРАТА Ливада 9 1887 1.887 

17 35585.33.96 БАРАТА Ливада 9 1095 1.095 

18 35585.33.99 БАРАТА Ливада 9 1036 1.036 

19 35585.33.100 БАРАТА Ливада 9 3737 3.737 

20 35585.33.102 БАРАТА Ливада 9 4085 4.085 

21 35585.33.105 БАРАТА Ливада 9 2450 2.450 

22 35585.33.106 БАРАТА Ливада 9 1787 1.787 

23 35585.33.135 СМЪРДАН Пасище 9 6023 6.023 

24 35585.33.137 СМЪРДАН Пасище 9 3054 3.054 

25 35585.33.138 СМЪРДАН Пасище 9 6934 6.934 

26 35585.34.3 ЛЪКАТА Ливада 5 920 0.920 

27 35585.34.5 ОБАНОВА ЛЪКА Ливада 5 3161 3.161 

28 35585.34.24 ЦЕРАКА Пасище 9 10361 10.361 

29 35585.34.26 ЛИКОВЦИ Пасище 9 11858 11.858 

30 35585.34.27 ЛИКОВЦИ Пасище 9 5350 5.350 

31 35585.35.42 ФРЪЗКОВОТО Пасище 9 1312 1.312 

32 35585.35.49 ФРЪЗКОВОТО Пасище 9 4428 4.428 

33 35585.36.129 МОГИЛАТА Ливада 6 4923 4.923 

34 35585.37.256 МЕКА ПОЛЯНА Ливада 6 1495 1.495 

35 35585.39.178 МАЛА ГЛАВА Пасище 8 5769 5.769 

36 35585.39.186 БЯЛАТА КАЛ Пасище 8 1269 1.269 

37 35585.39.187 БЯЛАТА КАЛ Пасище 8 3030 3.030 

38 35585.41.39 СМЪРДАН Ливада 6 12162 12.162 

39 35585.41.42 СМЪРДАН Ливада 6 2858 2.858 

40 35585.41.47 СМЪРДАН Ливада 6 1032 1.032 

41 35585.45.119 ГАБРИКА Ливада 9 7192 7.192 

42 35585.45.162 ИМАНЕТО Пасище 9 5420 5.420 

43 35585.45.382 ПРИ КЛАДЕНЕЦА Пасище 9 2733 2.733 

44 35585.47.15 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 3594 3.594 

45 35585.47.16 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 667 0.667 

46 35585.47.17 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 1137 1.137 

47 35585.47.42 ЛОЗИЩЕ Ливада 8 1544 1.544 

48 35585.47.44 ЛОЗИЩЕ Ливада 8 1375 1.375 

49 35585.47.51 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 2433 2.433 

50 35585.47.58 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 1788 1.788 

51 35585.47.97 СВЕТИ ИЛИЯ Ливада 6 1753 1.753 

52 35585.47.107 СВЕТИ ИЛИЯ Ливада 6 1559 1.559 

53 35585.47.319 СРЕДОРАТА Ливада 6 2379 2.379 

54 35585.47.171 КАЛЬОВОТО Пасище 6 5495 5.495 



55 35585.47.174 КАЛЬОВОТО Пасище 6 1543 1.543 

56 35585.47.219 КАЛЬОВОТО Ливада 6 1498 1.498 

57 35585.47.223 КАЛЬОВОТО Ливада 6 5999 5.999 

58 35585.48.22 КАРДАШИЦА Ливада 6 1739 1.739 

59 35585.50.26 ЛУДОВЕЦ Пасище 9 1070 1.070 

60 35585.50.27 ЛУДОВЕЦ Пасище 9 1097 1.097 

61 35585.50.149 БОЙЧОВО ТРЪНЕ Ливада 6 1809 1.809 

62 35585.50.153 БОЙЧОВО ТРЪНЕ Ливада 6 680 0.680 

63 35585.50.154 БОЙЧОВО ТРЪНЕ Ливада 6 1447 1.447 

64 35585.50.246 ДЪЛГАТА САДИНА Ливада 6 2091 2.091 

65 35585.51.9 САДИНАТА Ливада 6 2427 2.427 

66 35585.51.10 САДИНАТА Ливада 6 3584 3.584 

67 35585.51.12 САДИНАТА Ливада 6 1782 1.782 

68 35585.51.14 САДИНАТА Ливада 6 15172 15.172 

69 35585.51.77 ТРЪНЕТО Ливада 6 5847 5.847 

70 35585.53.73 ВЪГЛЯРА Ливада 6 1569 1.569 

71 35585.53.81 ВЪГЛЯРА Ливада 6 2544 2.544 

72 35585.53.82 ВЪГЛЯРА Ливада 6 905 0.905 

73 35585.53.86 ВЪГЛЯРА Ливада 6 2616 2.616 

74 35585.53.88 ВЪГЛЯРА Ливада 6 3214 3.214 

75 35585.53.149 ВЛАДИЦИТЕ Ливада 6 1746 1.746 

76 35585.54.95 МЪРДЖОВЕЦ Ливада 6 4235 4.235 

77 35585.54.105 МЪРДЖОВЕЦ Ливада 6 2969 2.969 

78 35585.54.111 КРАВАРНИКА Ливада 6 7250 7.250 

79 35585.54.112 КРАВАРНИКА Ливада 6 395 0.395 

80 35585.54.113 КРАВАРНИКА Ливада 6 429 0.429 

81 35585.54.114 КРАВАРНИКА Ливада 6 875 0.875 

82 35585.54.117 КРАВАРНИКА Ливада 6 2343 2.343 

83 35585.54.118 КРАВАРНИКА Ливада 6 2342 2.342 

84 35585.54.122 КРАВАРНИКА Ливада 6 1616 1.616 

85 35585.54.127 КРАВАРНИКА Ливада 6 1571 1.571 

86 35585.54.134 КРАВАРНИКА Ливада 6 3067 3.067 

      ОБЩО:   267208 267.208 

       

землище с. Своде, ЕКАТТЕ 65872 - пасища, мери и ливади  

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 65872.3.1043 ПАДИНАТА Ливада 9 4802 4.802 

2 65872.3.1089 БАРАТА Пасище 6 662 0.662 

3 65872.1.1162 ВИСОКА МОГИЛА Ливада 6 606 0.606 

4 65872.1.1151 ШИПКОВОТО Ливада 6 885 0.885 



5 65872.4.1074 БАРАТА Ливада 6 2897 2.897 

6 65872.1.1173 РАДИОТО Ливада 6 3156 3.156 

7 65872.4.1073 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 2239 2.239 

8 65872.1.1128 ПРИ ГРОБИЩЕТО Ливада 6 2071 2.071 

9 65872.1.1181 ПУКЕЛА Ливада 6 797 0.797 

10 65872.1.1021 ТАНОВ ЛАК Ливада 9 1721 1.721 

11 65872.1.1015 ТАНОВ ЛАК Ливада 9 1830 1.830 

12 65872.8.435 ТАНОВ ЛАК Пасище 5 1345 1.345 

13 65872.4.1046 ЛАКОВОТО Ливада 6 2380 2.380 

14 65872.4.544 САДИНАТА Ливада 9 1888 1.888 

15 65872.1.1045 САДИНАТА Ливада 9 1558 1.558 

16 65872.1.1046 САДИНАТА Ливада 9 461 0.461 

17 65872.1.1038 САДИНАТА Ливада 9 867 0.867 

18 65872.4.500 САДИНАТА Ливада 9 2674 2.674 

19 65872.1.1044 САДИНАТА Ливада 9 201 0.201 

20 65872.87.576 КОЙЧОВ ТОК Ливада 6 3578 3.578 

21 65872.3.672 ВОЙЧОВОТО Ливада 9 3570 3.570 

22 65872.1.1052 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2489 2.489 

23 65872.4.561 ГЛОДЖАКА Ливада 9 4608 4.608 

24 65872.4.561 ГЛОДЖАКА Ливада 9 1582 1.582 

25 65872.1.1051 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2269 2.269 

26 65872.4.552 ПЕНОВА МОГИЛА Ливада 9 3568 3.568 

27 65872.4.557 ПЕНОВА МОГИЛА Ливада 6 2496 2.496 

28 65872.4.553 ПЕНОВА МОГИЛА Ливада 9 1651 1.651 

29 65872.4.570 ГЛОДЖАКА Ливада 9 5204 5.204 

30 65872.1.1048 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2794 2.794 

31 65872.1.1111 ГАЛОФ Пасище 6 1946 1.946 

32 65872.3.1020 ГАЛОФ Пасище 6 3106 3.106 

33 65872.3.1017 ГАЛОФ Пасище 6 3107 3.107 

34 65872.1.1095 ГАЛОФ Пасище 5 3442 3.442 

35 65872.1.182 ГЮТАНАТА Ливада 6 2001 2.001 

36 65872.1.191 ГЮТАНАТА Пасище 7 1429 1.429 

37 65872.1.192 ПЛАДНИЩЕТО Пасище 7 1445 1.445 

38 65872.1.200 ПРИ ОБРОКА Пасище 7 1850 1.850 

39 65872.1.231 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 461 0.461 

40 65872.1.237 ДРАГОШИНОВО Пасище 7 4876 4.876 

41 65872.1.240 ДРАГОШИНОВО Пасище 7 1552 1.552 

42 65872.1.248 ДРАГОШИНОВО Пасище 7 5068 5.068 

43 65872.1.249 КИСЕЛИЦАТА Пасище 7 7065 7.065 

44 65872.1.250 ДРАГОШИНОВО Пасище 7 3926 3.926 

45 65872.1.257 ДРАГОШИНОВО Пасище 7 1350 1.350 

46 65872.1.301 ПРИСОЙКАТА Ливада 7 1274 1.274 



47 65872.1.305 ПРИСОЙКАТА Ливада 7 2252 2.252 

48 65872.1.307 ПРИСОЙКАТА Ливада 7 6315 6.315 

49 65872.1.316 МЛАКАТА Ливада 7 4021 4.021 

50 65872.1.317 МЛАКАТА Ливада 7 866 0.866 

51 65872.1.318 МЛАКАТА Ливада 7 990 0.990 

52 65872.1.319 МЛАКАТА Ливада 7 6055 6.055 

53 65872.1.320 МЛАКАТА Ливада 7 3301 3.301 

54 65872.1.322 МЛАКАТА Ливада 7 4991 4.991 

55 65872.1.323 МЛАКАТА Ливада 7 4077 4.077 

56 65872.1.324 МЛАКАТА Ливада 7 4153 4.153 

57 65872.1.325 МЛАКАТА Ливада 7 1641 1.641 

58 65872.1.327 МЛАКАТА Ливада 7 24214 24.214 

59 65872.1.328 МЛАКАТА Ливада 7 2782 2.782 

60 65872.1.332 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2540 2.540 

61 65872.1.333 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 1556 1.556 

62 65872.1.335 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2093 2.093 

63 65872.1.339 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 1639 1.639 

64 65872.1.340 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2032 2.032 

65 65872.1.341 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2528 2.528 

66 65872.1.342 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2946 2.946 

67 65872.1.347 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1402 1.402 

68 65872.1.349 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2640 2.640 

69 65872.1.353 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1769 1.769 

70 65872.1.354 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1679 1.679 

71 65872.1.355 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1833 1.833 

72 65872.1.356 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2755 2.755 

73 65872.1.358 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 7303 7.303 

74 65872.1.359 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2393 2.393 

75 65872.1.360 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 3372 3.372 

76 65872.1.361 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 4723 4.723 

77 65872.1.362 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 4187 4.187 

78 65872.1.367 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 981 0.981 

79 65872.1.368 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 3229 3.229 

80 65872.1.369 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2561 2.561 

81 65872.1.370 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2558 2.558 

82 65872.1.371 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 3854 3.854 

83 65872.1.372 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 839 0.839 

84 65872.1.377 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2717 2.717 

85 65872.1.396 ОБЛЕГА Ливада 7 734 0.734 

86 65872.1.397 ОБЛЕГА Ливада 7 734 0.734 

87 65872.1.445 КРУШАКА Ливада 7 1647 1.647 

88 65872.1.447 КРУШАКА Ливада 7 1078 1.078 



89 65872.1.448 КРУШАКА Ливада 7 1775 1.775 

90 65872.1.452 КРУШАКА Ливада 7 2573 2.573 

91 65872.1.460 КРУШАКА Ливада 7 1206 1.206 

92 65872.1.462 КРУШАКА Ливада 7 1826 1.826 

93 65872.1.463 КРУШАКА Ливада 7 2473 2.473 

94 65872.1.464 КРУШАКА Ливада 7 2836 2.836 

95 65872.1.465 КРУШАКА Ливада 7 1398 1.398 

96 65872.1.467 КРУШАКА Ливада 7 1362 1.362 

97 65872.1.469 КРУШАКА Ливада 7 2742 2.742 

98 65872.1.489 ГОЛЕЦ Ливада 8 3059 3.059 

99 65872.1.598 САДИНАТА Пасище 9 35000 35.000 

100 65872.1.609 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2364 2.364 

101 65872.1.611 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2088 2.088 

102 65872.1.612 БОГДАНОВОТО Пасище 9 1695 1.695 

103 65872.1.613 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2709 2.709 

104 65872.1.614 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2573 2.573 

105 65872.1.615 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2542 2.542 

106 65872.1.616 БОГДАНОВОТО Пасище 9 11291 11.291 

107 65872.1.648 ТРЕБЕЖА Пасище 9 7089 7.089 

108 65872.1.649 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1873 1.873 

109 65872.1.651 ТРЕБЕЖА Ливада 9 6498 6.498 

110 65872.1.652 ТРЕБЕЖА Ливада 9 11002 11.002 

111 65872.1.654 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1059 1.059 

112 65872.1.660 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3721 3.721 

113 65872.1.661 ТРЕБЕЖА Ливада 9 2067 2.067 

114 65872.1.662 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1811 1.811 

115 65872.1.665 ГРАМАДАТА Ливада 9 2066 2.066 

116 65872.1.706 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3861 3.861 

117 65872.1.709 ТРЕБЕЖА Ливада 9 6039 6.039 

118 65872.1.755 ПАДИНАТА Ливада 9 831 0.831 

119 65872.1.781 БАРАТА Пасище 6 660 0.660 

120 65872.1.792 КОЙЧОВ ТОК Ливада 6 497 0.497 

121 65872.1.812 МЛАКАТА Ливада 7 1923 1.923 

122 65872.1.813 МЛАКАТА Ливада 7 1125 1.125 

123 65872.1.816 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1954 1.954 

124 65872.1.817 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1274 1.274 

125 65872.1.819 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 326 0.326 

126 65872.1.820 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 832 0.832 

127 65872.1.821 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2153 2.153 

128 65872.1.830 КРУШАКА Ливада 7 833 0.833 

129 65872.1.832 ТРЕБЕЖА Ливада 9 511 0.511 

130 65872.1.834 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3167 3.167 



131 65872.1.845 ПРИ ДОМА Ливада 6 4428 4.428 

132 65872.1.849 ВОЕВ ДОЛ Ливада 9 2647 2.647 

133 65872.1.942 АНДРОВОТО Ливада 6 2368 2.368 

134 65872.3.1 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 11833 11.833 

135 65872.3.5 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 3526 3.526 

136 65872.3.13 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 27030 27.030 

137 65872.3.14 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 17548 17.548 

138 65872.3.26 ЧУКЛЬОВОТО Ливада 9 15153 15.153 

139 65872.3.237 ТРЕБЕЖА Пасище 9 10273 10.273 

140 65872.3.239 ТРЕБЕЖА Ливада 9 8081 8.081 

141 65872.3.241 ТРЕБЕЖА Ливада 9 18046 18.046 

142 65872.3.243 ТРЕБЕЖА Ливада 9 12678 12.678 

143 65872.3.249 ТРЕБЕЖА Ливада 9 5423 5.423 

144 65872.3.251 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3775 3.775 

145 65872.3.267 ТРЕБЕЖА Ливада 9 29028 29.028 

146 65872.3.601 ВИСОКА МОГИЛА Пасище 6 4861 4.861 

147 65872.3.691 МОГИЛАТА Ливада 9 18614 18.614 

148 65872.3.696 СЛАМНИКА Ливада 9 12626 12.626 

149 65872.3.699 СЛАМНИКА Ливада 9 852 0.852 

150 65872.3.704 ПЕТКОВОТО Пасище 9 25903 25.903 

151 65872.3.753 МИХОВСКОТО Ливада 9 2923 2.923 

152 65872.3.776 КОЛИБИЩЕТО Ливада 9 10227 10.227 

153 65872.3.779 СЕРНИ СЛОГ Ливада 9 11447 11.447 

154 65872.3.786 СЕРНИ СЛОГ Ливада 9 1495 1.495 

155 65872.3.813 КРУШАКА Пасище 9 11343 11.343 

156 65872.3.814 КРУШАКА Пасище 9 10348 10.348 

157 65872.3.815 КРУШАКА Ливада 9 11916 11.916 

158 65872.3.819 КРУШАКА Ливада 9 7919 7.919 

159 65872.3.820 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 16240 16.240 

160 65872.3.821 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 11325 11.325 

161 65872.3.822 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 12904 12.904 

162 65872.3.823 БУРНЬОВИЦА Пасище 9 24638 24.638 

163 65872.3.824 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 6724 6.724 

164 65872.3.826 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 10317 10.317 

165 65872.3.831 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 17820 17.820 

166 65872.3.832 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 27603 27.603 

167 65872.3.833 ПЕТКОВОТО Пасище 9 2810 2.810 

168 65872.3.834 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 16726 16.726 

169 65872.3.843 СТРАНАТА Пасище 9 14073 14.073 

170 65872.3.844 КРУШАКА Пасище 9 6161 6.161 

171 65872.3.847 ВОЙЧОВОТО Ливада 9 589 0.589 

172 65872.3.851 ДОЛЧИНИТЕ Ливада 9 4235 4.235 



173 65872.3.854 МИЦОВОТО Пасище 9 7775 7.775 

174 65872.3.934 СТРАНАТА Пасище 9 17812 17.812 

175 65872.4.122 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 6 58847 58.847 

176 65872.4.246 МИКОВОТО Ливада 6 5210 5.210 

177 65872.4.253 ПЛОЧАТА Ливада 6 6631 6.631 

178 65872.4.326 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 9 8956 8.956 

179 65872.4.328 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 6 2360 2.360 

180 65872.4.329 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 6 2814 2.814 

181 65872.4.366 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 6 3508 3.508 

182 65872.4.376 КОЙЧОВ ТОК Пасище 6 6080 6.080 

183 65872.4.460 БАРАТА Пасище 6 7643 7.643 

184 65872.4.696 ГОЛЕЦ Пасище 9 23668 23.668 

185 65872.4.697 ГОЛЕЦ Ливада 9 7636 7.636 

186 65872.4.699 ГОЛЕЦ Пасище 9 9930 9.930 

187 65872.5.145 ГОЛИЯ ВРЪХ Пасище 7 18282 18.282 

188 65872.5.159 БАКОВА МОГИЛА Пасище 9 44252 44.252 

189 65872.5.168 ВЕНЧАРСКОТО Пасище 7 10016 10.016 

190 65872.5.283 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8442 8.442 

191 65872.5.284 КИРКОВЕЦ Пасище 9 1921 1.921 

192 65872.5.285 КИРКОВЕЦ Пасище 9 6683 6.683 

193 65872.5.286 КИРКОВЕЦ Пасище 9 2289 2.289 

194 65872.5.289 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8670 8.670 

195 65872.5.304 КИРКОВЕЦ Пасище 9 13251 13.251 

196 65872.5.305 КИРКОВЕЦ Пасище 9 12336 12.336 

197 65872.5.308 КИРКОВЕЦ Пасище 6 4311 4.311 

198 65872.5.309 КИРКОВЕЦ Пасище 6 1951 1.951 

199 65872.5.329 КИРКОВЕЦ Пасище 9 22660 22.660 

200 65872.5.330 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8506 8.506 

201 65872.5.336 КИРКОВЕЦ Пасище 9 905 0.905 

202 65872.5.340 БАКОВА МОГИЛА Пасище 9 9407 9.407 

203 65872.5.342 ВЕНЧАРСКОТО Пасище 9 5223 5.223 

204 65872.5.368 БАКОВА МОГИЛА Пасище 9 17740 17.740 

205 65872.5.371 КИРКОВЕЦ Пасище 9 5802 5.802 

206 65872.5.408 КИРКОВЕЦ Пасище 9 12791 12.791 

207 65872.5.409 ГРАМАДАТА Пасище 9 48489 48.489 

      ОБЩО:   1298684 1298.684 

       

землище с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211 - пасища, мери и ливади  

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 54211.150.201 ПРИ БОРИС НЕДКОВ Ливада 6 5028 5.028 

2 54211.126.283 ПРИ БОРИС НЕДКОВ Ливада 6 2573 2.573 



3 54211.115.310 ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище 6 723 0.723 

4 54211.115.311 ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище 6 597 0.597 

5 54211.67.563 ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище 6 1689 1.689 

6 54211.162.613 ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище 8 14689 14.689 

7 54211.177.780 ПРИ БОРИС НЕДКОВ Ливада 8 2675 2.675 

8 54211.28.937 ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище 5 2360 2.360 

9 54211.11.2 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 1940 1.940 

10 54211.11.12 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 15835 15.835 

11 54211.11.13 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 5213 5.213 

12 54211.13.1 ЕЗЕРОТО Ливада 9 3855 3.855 

13 54211.21.59 КРЪСТОВЦИ Ливада 6 1485 1.485 

14 54211.21.69 КРЪСТОВ РЪТ Ливада 6 8619 8.619 

15 54211.22.103 БОНОВСКОТО Ливада 6 2735 2.735 

16 54211.23.3 ГЕШОВСКО Ливада 6 876 0.876 

17 54211.23.11 ЛЪГА Ливада 6 1066 1.066 

18 54211.23.12 ЛЪГА Ливада 5 1217 1.217 

19 54211.23.24 ЛЪГА Ливада 5 1631 1.631 

20 54211.23.25 ЛЪГА Ливада 6 1312 1.312 

21 54211.23.26 ЛЪГА Ливада 6 443 0.443 

22 54211.23.27 ЛЪГА Ливада 6 1608 1.608 

23 54211.23.28 ЛЪГА Ливада 6 1737 1.737 

24 54211.23.29 ЛЪГА Ливада 6 2872 2.872 

25 54211.23.30 ЛЪГА Ливада 6 536 0.536 

26 54211.24.44 РАЧОВЦИ Ливада 6 572 0.572 

27 54211.24.78 РАЧОВЦИ Ливада 6 1249 1.249 

28 54211.24.79 РАЧОВЦИ Ливада 6 1715 1.715 

29 54211.26.15 СТОКИТЕ Ливада 6 579 0.579 

30 54211.26.17 СТОКИТЕ Ливада 6 661 0.661 

31 54211.26.19 СТОКИТЕ Ливада 6 597 0.597 

32 54211.27.3 РУПИТЕ Ливада 6 1286 1.286 

33 54211.27.8 РУПИТЕ Ливада 6 1213 1.213 

34 54211.27.22 РУПИТЕ Ливада 6 1964 1.964 

35 54211.27.24 РУПИТЕ Ливада 6 901 0.901 

36 54211.27.25 РУПИТЕ Ливада 5 646 0.646 

37 54211.27.30 РУПИТЕ Ливада 6 824 0.824 

38 54211.27.31 РУПИТЕ Ливада 6 3430 3.430 

39 54211.28.3 ПРИ ВОДЕНИЦАТА Ливада 5 1420 1.420 

40 54211.28.40 ЛЪКАТА Ливада 5 695 0.695 

41 54211.35.23 СТОЯНОВА МОГИЛА Ливада 6 4234 4.234 

42 54211.35.63 СТОЯНОВА МОГИЛА Ливада 6 3949 3.949 

43 54211.36.32 НАЙДЕНОВО Ливада 6 1463 1.463 

44 54211.38.70 РАВЕНИК Ливада 8 2651 2.651 



45 54211.39.2 ВЕЛЬОВОТО Ливада VIII 953 0.953 

46 54211.39.8 ВЕЛЬОВОТО Ливада VIII 673 0.673 

      ОБЩО:   114989 114.989 

       

землище с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170 - пасища, мери и ливади  

            

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 54170.21.115 ГЛАСА -1 Пасище 8 3511 3.511 

2 54170.29.20 НЕНЧОВЦИ Пасище 7 21976 21.976 

3 54170.138.120 ПОПОВА МОГИЛА Ливада 6 23417 23.417 

4 54170.1.148 ЛУПАРЕТЕ Ливада 6 3497 3.497 

5 54170.1.150 ЛУПАРЕТЕ Ливада 6 3023 3.023 

6 54170.1.18 ЛУПАРЕТЕ Ливада 6 2144 2.144 

7 54170.1.19 ЛУПАРЕТЕ Ливада 6 2793 2.793 

8 54170.1.80 ЛУПАРЕТЕ Ливада 6 8814 8.814 

9 54170.1.82 ЛУПАРЕТЕ Ливада 6 9286 9.286 

10 54170.4.37 КРУШАРЕТЕ Ливада 6 28827 28.827 

11 54170.4.49 КРУШАРЕТЕ Ливада 6 3260 3.260 

12 54170.5.91 БАЛИНЕТЕ Ливада 8 6622 6.622 

13 54170.5.163 НЕШОВЦИ Ливада 6 34815 34.815 

14 54170.6.29 КРАТУНИТЕ Ливада 6 6004 6.004 

15 54170.7.39 ВИТЬОВЦИ Ливада 6 1221 1.221 

16 54170.7.42 ВИТЬОВЦИ Ливада 8 9565 9.565 

17 54170.7.45 ВИТЬОВЦИ Ливада 8 2784 2.784 

18 54170.13.15 ВЪЛЧИНОВЦИ-13 Ливада 6 2188 2.188 

19 54170.14.2 БАЛИНЕТЕ Ливада 5 3410 3.410 

20 54170.14.7 МАРКОВЦИ Ливада 5 29410 29.410 

21 54170.16.11 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1723 1.723 

22 54170.16.76 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1756 1.756 

23 54170.16.78 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1192 1.192 

24 54170.21.1 СЕЛОТО Ливада 8 27482 27.482 

25 54170.21.10 СЕЛОТО Ливада 8 4036 4.036 

26 54170.21.24 СЕЛОТО Ливада 8 1818 1.818 

27 54170.21.55 СЕЛОТО Ливада 8 3949 3.949 

28 54170.21.60 СЕЛОТО Ливада 7 10939 10.939 

29 54170.21.67 СЕЛОТО Ливада 7 10236 10.236 

30 54170.21.95 СЕЛОТО Ливада 7 4452 4.452 

31 54170.21.98 СЕЛОТО Ливада 8 10217 10.217 

32 54170.22.116 ШОТОРИТЕ Ливада 7 506 0.506 

33 54170.22.119 ГОЛЕМИ ЛИВАДИ Ливада 7 2426 2.426 



34 54170.23.1 НЕДЕЛКОВЕЦ Ливада 7 3509 3.509 

35 54170.23.20 ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада 7 4181 4.181 

36 54170.23.28 ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада 5 20768 20.768 

37 54170.23.30 ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада 7 35811 35.811 

38 54170.23.140 ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада 7 516 0.516 

39 54170.23.163 ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада 8 8451 8.451 

40 54170.23.195 ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада 5 2171 2.171 

41 54170.23.199 ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада 5 2952 2.952 

42 54170.23.200 ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада 5 1662 1.662 

43 54170.27.86 ВОЙНОВЦИ Ливада 6 13685 13.685 

44 54170.27.118 ТАБАЦИТЕ-ПЕШОВЦИ Ливада 6 18955 18.955 

45 54170.27.141 ВОЙНОВЦИ Ливада 6 6515 6.515 

46 54170.27.152 ТАБАЦИТЕ-ПЕШОВЦИ Ливада 6 60006 60.006 

47 54170.28.53 ЧЕРКОВЦИ Ливада 6 6312 6.312 

48 54170.29.61 НЕНЧОВЦИ Ливада 7 2280 2.280 

49 54170.29.164 НЕНЧОВЦИ Ливада 7 6868 6.868 

50 54170.32.41 СУРКОВСКА МАХАЛА Ливада 6 26056 26.056 

51 54170.33.2 ВЕЛЬОВЦИ-2 Ливада 8 3613 3.613 

52 54170.33.80 ВЕЛЬОВЦИ-2 Ливада 7 48025 48.025 

53 54170.34.15 ДАЧКОВЦИ Ливада 8 3917 3.917 

54 54170.37.23 ГОСПОДАРИТЕ Ливада 10 38291 38.291 

55 54170.40.32 ДЪЛГАТА УСОЙНА Ливада 5 1128 1.128 

56 54170.43.14 ДОНЧОВОТО-ПРИ 

ЦИГАНИ 

Ливада 6 1099 1.099 

57 54170.105.13 ПЕТКО ПЕТРОВ Ливада 6 3360 3.360 

58 54170.117.14 КРАТУНИТЕ Ливада 6 2999 2.999 

59 54170.117.29 КРАТУНИТЕ Ливада 6 5369 5.369 

60 54170.117.30 КРАТУНИТЕ Ливада 6 867 0.867 

61 54170.117.36 КРАТУНИТЕ Ливада 6 3481 3.481 

62 54170.119.23 НИНОВЦИ Ливада 7 18695 18.695 

63 54170.130.42 ГОРНИ БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада 6 1599 1.599 

64 54170.130.46 ГОРНИ БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада 5 970 0.970 

65 54170.132.23 ДОНЧОВОТО - 1 Ливада 6 4120 4.120 

66 54170.132.25 ДОНЧОВОТО - 1 Ливада 6 15020 15.020 

67 54170.132.26 ДОНЧОВОТО - 1 Ливада 6 1998 1.998 

68 54170.132.27 ДОНЧОВОТО - 1 Ливада 6 19870 19.870 



69 54170.132.28 ДОНЧОВОТО - 1 Ливада 6 2725 2.725 

70 54170.132.34 ДОНЧОВОТО - 1 Ливада 6 3575 3.575 

71 54170.136.21 НАД БАЛИНИТЕ Ливада 6 10377 10.377 

72 54170.137.17 ИЦОВОТО Ливада 6 4125 4.125 

73 54170.138.46 ПОПОВА МОГИЛА Ливада 6 2347 2.347 

74 54170.138.47 ПОПОВА МОГИЛА Ливада 6 1045 1.045 

75 54170.138.56 ПОПОВА МОГИЛА Ливада 7 5383 5.383 

76 54170.146.4 ТАМБУРИЦА Пасище 10 2000 2.000 

77 54170.161.37 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 1600 1.600 

78 54170.161.41 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 1470 1.470 

79 54170.161.49 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 3040 3.040 

80 54170.161.52 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 1900 1.900 

81 54170.161.53 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 900 0.900 

82 54170.163.21 ГЛАСА -1 Пасище 7 2999 2.999 

83 54170.163.23 ГЛАСА -1 Пасище 8 7913 7.913 

84 54170.166.19 СВИНОВО Пасище 7 21439 21.439 

85 54170.167.4 ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада 6 2120 2.120 

86 54170.167.11 ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада 6 2000 2.000 

87 54170.172.15 ГРЪНЧАРИЦА Ливада 7 1499 1.499 

88 54170.172.28 ГРЪНЧАРИЦА Ливада 7 1500 1.500 

89 54170.178.11 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 3325 3.325 

90 54170.178.15 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 4934 4.934 

91 54170.178.16 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 1298 1.298 

92 54170.178.26 КАДЕВИЦА-2 Пасище 6 1499 1.499 

93 54170.178.27 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 2999 2.999 

94 54170.191.9 САВОВИЯ ЧИФЛИК Ливада 6 4634 4.634 

95 54170.192.12 ХАРМАНЯ Пасище 6 3999 3.999 

96 54170.194.7 КУШЛЬОВИЦА Ливада 8 2499 2.499 

97 54170.197.5 БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Пасище 7 1000 1.000 

98 54170.197.66 БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Ливада 6 9101 9.101 

99 54170.197.78 БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Ливада 6 1847 1.847 

100 54170.202.50 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 7 6616 6.616 

101 54170.202.51 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 7 7292 7.292 

102 54170.202.53 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 7 1500 1.500 

103 54170.202.56 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 8 3103 3.103 

      ОБЩО:   818021 818.021 

       

землище с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897 - пасища, мери и ливади  

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 20897.2.45 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 3165 3.165 



2 20897.2.47 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2329 2.329 

3 20897.2.66 МЛАКАТА Пасище 5 2113 2.113 

4 20897.2.83 ГЕРАНОВИЦА Пасище 5 8189 8.189 

5 20897.2.85 ГЕРАНОВИЦА Пасище 5 14202 14.202 

6 20897.4.100 БОЯДЖИЙСКОТО Ливада 6 1714 1.714 

7 20897.4.149 РЪТТА Ливада 6 1362 1.362 

8 20897.4.160 ГЕРАНОВИЦА Пасище 8 2962 2.962 

9 20897.5.2 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 532 0.532 

10 20897.5.8 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 833 0.833 

11 20897.5.88 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 958 0.958 

12 20897.5.95 ПРИ ДОМА Ливада 8 1307 1.307 

13 20897.6.10 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1474 1.474 

14 20897.6.16 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1203 1.203 

15 20897.6.17 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1403 1.403 

16 20897.6.25 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 535 0.535 

17 20897.6.28 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 673 0.673 

18 20897.6.29 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 647 0.647 

19 20897.6.30 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 571 0.571 

20 20897.6.67 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 558 0.558 

21 20897.6.77 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1110 1.110 

22 20897.10.50 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 5192 5.192 

23 20897.10.51 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2500 2.500 

24 20897.10.52 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2120 2.120 

25 20897.10.75 ГЕРАНОВИЦА Пасище 8 3829 3.829 

26 20897.11.27 САМОТСКА МОГИЛА Пасище 8 4756 4.756 

27 20897.11.57 ФИЛЬОВОТО Пасище 8 3128 3.128 

28 20897.11.80 САМОТСКА МОГИЛА Ливада 8 1187 1.187 

29 20897.11.88 САМОТСКА МОГИЛА Ливада 8 715 0.715 

30 20897.11.134 РОГУЛЯ Ливада 8 1971 1.971 

31 20897.12.28 ТРЕБЕЖА Ливада 5 698 0.698 

32 20897.12.81 ГАЙДАРСКОТО Ливада 5 781 0.781 

33 20897.13.2 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 1139 1.139 

34 20897.13.3 ПИШУРАТА Пасище 5 506 0.506 

35 20897.13.6 ПИШУРАТА Пасище 5 3327 3.327 

36 20897.13.7 ПИШУРАТА Пасище 5 1530 1.530 

37 20897.13.8 ПИШУРАТА Пасище 5 1276 1.276 

38 20897.13.9 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 5103 5.103 

39 20897.13.17 ТРЕБЕЖА Пасище 5 5079 5.079 

40 20897.13.18 ТРЕБЕЖА Пасище 5 1600 1.600 

41 20897.13.31 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 2980 2.980 

42 20897.14.7 ЧУКАТА Ливада 7 975 0.975 

43 20897.14.14 ЧУКАТА Пасище 7 702 0.702 



44 20897.14.15 ЧУКАТА Пасище 7 1573 1.573 

45 20897.14.23 ЧУКАТА Пасище 7 1908 1.908 

46 20897.14.27 ЧУКАТА Пасище 7 768 0.768 

47 20897.14.45 ЧУКАТА Ливада 7 1579 1.579 

48 20897.14.46 ТРАПА Ливада 7 2067 2.067 

49 20897.14.53 ЧУКАТА Ливада 7 896 0.896 

50 20897.14.54 ЧУКАТА Ливада 7 665 0.665 

51 20897.14.55 ШУМАКА Ливада 7 2646 2.646 

52 20897.15.17 ГАЛЬОВСКОТО Ливада 7 1760 1.760 

53 20897.15.119 УСОЙНАТА Пасище 7 13623 13.623 

54 20897.15.121 АЛДЬОВИЦА Пасище 7 2397 2.397 

55 20897.15.122 АЛДЬОВИЦА Пасище 7 5811 5.811 

56 20897.15.123 УСОЙНАТА Пасище 7 8281 8.281 

57 20897.16.2 ПРИСОЕТО Ливада 7 964 0.964 

58 20897.16.17 ХАРМАНЯ Пасище 7 1307 1.307 

59 20897.16.29 ХАРМАНЯ Ливада 7 1250 1.250 

60 20897.16.31 ХАРМАНЯ Ливада 7 914 0.914 

61 20897.16.57 ХАРМАНЯ Ливада 7 1347 1.347 

62 20897.16.58 ХАРМАНЯ Ливада 7 3036 3.036 

63 20897.16.69 ХАРМАНЯ Пасище 7 659 0.659 

64 20897.16.72 ХАРМАНЯ Пасище 7 1447 1.447 

65 20897.16.73 ХАРМАНЯ Пасище 7 885 0.885 

66 20897.16.75 ХАРМАНЯ Пасище 7 1941 1.941 

67 20897.16.78 ОБРОКА Пасище 7 2175 2.175 

68 20897.16.79 ХАРМАНЯ Пасище 7 7163 7.163 

69 20897.16.81 ХАРМАНЯ Пасище 7 919 0.919 

70 20897.16.85 БАЧИЩЕТО Пасище 7 2539 2.539 

71 20897.16.86 БАЧИЩЕТО Пасище 7 647 0.647 

72 20897.16.133 ХАРМАНЯ Ливада 5 1997 1.997 

73 20897.16.134 ХАРМАНЯ Ливада 5 2636 2.636 

74 20897.17.42 ЦЪРВУЛСКИ ТРАП Пасище 7 3847 3.847 

75 20897.17.54 ПЛЮЧАКА Пасище 7 2394 2.394 

76 20897.17.65 БАЧИЩЕТО Пасище 7 3297 3.297 

77 20897.17.66 БАЧИЩЕТО Пасище 7 3002 3.002 

78 20897.18.1 ЛЪКИТЕ Ливада 5 2731 2.731 

79 20897.18.2 ЛЪКИТЕ Пасище 5 9318 9.318 

80 20897.18.11 ЛЪКИТЕ Ливада 5 1175 1.175 

81 20897.18.26 ПАДАЛОТО Ливада 5 1028 1.028 

82 20897.18.41 ЛЪКИТЕ Ливада 5 937 0.937 

83 20897.18.52 АРМАНЯ Ливада 5 542 0.542 

84 20897.19.23 БИВОЛАРНИКА Пасище 5 8689 8.689 



85 20897.21.63 ПРИСОЕТО Ливада 8 2817 2.817 

86 20897.21.68 ПРИСОЕТО Ливада 8 592 0.592 

87 20897.21.69 ПРИСОЕТО Ливада 8 1240 1.240 

88 20897.23.71 МЕЧИ ТРЪН Ливада 5 3766 3.766 

89 20897.23.129 КЪЛБУЧАКА Ливада 5 1157 1.157 

90 20897.23.140 ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК Пасище 5 2196 2.196 

91 20897.23.141 ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК Пасище 5 4671 4.671 

92 20897.24.2 ТУРСКИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 1681 1.681 

93 20897.24.111 ТУРСКИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 1973 1.973 

94 20897.25.7 МЛАКАТА Ливада 5 558 0.558 

95 20897.25.163 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 600 0.600 

96 20897.25.164 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 1123 1.123 

97 20897.25.165 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 799 0.799 

98 20897.25.173 ПОПЕНЕЦ Ливада 5 660 0.660 

99 20897.25.175 ПОПЕНЕЦ Ливада 5 572 0.572 

100 20897.25.188 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 825 0.825 

101 20897.25.207 ВАДАТА Ливада 5 1160 1.160 

102 20897.25.208 ВАДАТА Ливада 5 1029 1.029 

103 20897.26.44 УТЯВЕЦ Пасище 5 5626 5.626 

104 20897.27.98 ЛЪКАТА Пасище 7 2707 2.707 

105 20897.27.99 ЛЪКАТА Пасище 5 1408 1.408 

106 20897.27.103 ЛЪКАТА Пасище 5 1939 1.939 

107 20897.27.107 РЕКАТА Пасище 5 2013 2.013 

108 20897.27.109 ЛЪКАТА Пасище 7 1598 1.598 

109 20897.27.112 ЛЪКАТА Пасище 7 2456 2.456 

110 20897.28.41 ВЛАДОВОТО Пасище 7 3735 3.735 

111 20897.28.54 КАМИЛЧЕ Ливада 7 833 0.833 

112 20897.28.61 КАМИЛЧЕ Ливада 7 1198 1.198 

113 20897.28.154 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 1067 1.067 

114 20897.28.156 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 6704 6.704 

115 20897.28.159 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 24505 24.505 

116 20897.29.12 ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Пасище 7 1080 1.080 

117 20897.29.13 ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Пасище 7 1001 1.001 

118 20897.29.22 ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Ливада 7 874 0.874 

119 20897.29.24 ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Ливада 7 4892 4.892 

120 20897.29.29 ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Ливада 7 1212 1.212 

121 20897.29.46 СЕНЕКОВОТО Ливада 7 1399 1.399 

122 20897.29.52 СЕНЕКОВОТО Ливада 7 6531 6.531 

123 20897.29.59 КОНАРНИКА Пасище 7 2420 2.420 

124 20897.30.21 КУНЧОВСКОТО Ливада 6 1328 1.328 

125 20897.30.24 СРЯДОРАТА Ливада 6 1335 1.335 



126 20897.32.9 ШОТОРЯ Ливада 6 921 0.921 

127 20897.32.12 ШОТОРЯ Ливада 6 704 0.704 

128 20897.32.14 ШОТОРЯ Ливада 6 1403 1.403 

129 20897.32.22 ШОТОРЯ Ливада 6 1510 1.510 

130 20897.32.23 ШОТОРЯ Ливада 7 7549 7.549 

131 20897.32.24 ШОТОРЯ Ливада 7 1087 1.087 

132 20897.32.33 ГРОБИЩАТА Ливада 7 1193 1.193 

133 20897.34.16 ЧИЧИГА Ливада 7 3525 3.525 

134 20897.34.17 ЧИЧИГА Ливада 7 1060 1.060 

135 20897.34.27 ЧИЧИГА Ливада 7 1915 1.915 

136 20897.34.29 ЧИЧИГА Ливада 7 6071 6.071 

137 20897.34.32 ЧИЧИГА Ливада 7 1909 1.909 

138 20897.34.33 ЧИЧИГА Ливада 7 1130 1.130 

139 20897.34.38 ЧИЧИГА Ливада 7 952 0.952 

140 20897.34.52 ЧИЧИГА Ливада 7 1053 1.053 

141 20897.34.54 РЪТТА Ливада 7 1971 1.971 

142 20897.34.57 РЪТТА Ливада 7 1611 1.611 

143 20897.34.67 ГРЪСТЕЛНИКА Ливада 7 1635 1.635 

144 20897.35.147 УМАТА Ливада 7 8925 8.925 

145 20897.35.148 ДОЦОВОТО Пасище 7 1978 1.978 

146 20897.36.35 ТЪРНЕВИЦА Пасище 8 1082 1.082 

147 20897.36.36 ШОЛСКОТО Пасище 8 4117 4.117 

148 20897.55.1 ЛЪКИТЕ Ливада 5 816 0.816 

      ОБЩО:   371091 371.091 

       

землище с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 - пасища, мери и ливади  

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 11020.52.22 УСОЙНАТА Пасище 8 9237 9.237 

2 11020.53.183 ЧЕРНИ ВРЪХ Ливада 8 5149 5.149 

3 11020.53.186 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 35472 35.472 

4 11020.53.187 ЧЕРНИ ВРЪХ Ливада 8 3360 3.360 

5 11020.53.188 ЧЕРНИ ВРЪХ Ливада 8 3098 3.098 

6 11020.53.189 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 12245 12.245 

7 11020.53.190 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 4288 4.288 

8 11020.53.191 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 1669 1.669 

9 11020.53.192 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 4333 4.333 

10 11020.53.193 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 9675 9.675 

11 11020.53.330 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 14820 14.820 

12 11020.54.007 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 27452 27.452 

13 11020.54.021 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 16252 16.252 

14 11020.54.022 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 16341 16.341 



15 11020.54.024 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 3265 3.265 

16 11020.54.025 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4145 4.145 

17 11020.54.027 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 1009 1.009 

18 11020.54.048 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4228 4.228 

19 11020.54.066 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4202 4.202 

20 11020.54.067 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 9050 9.050 

21 11020.54.071 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 2863 2.863 

22 11020.54.074 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 8604 8.604 

23 11020.55.017 РАЗДОЛАТА Пасище 8 3999 3.999 

24 11020.55.021 МЕТИЛЯ Пасище 8 1948 1.948 

25 11020.55.045 РАЗДОЛАТА Ливада 8 2581 2.581 

26 11020.55.065 РАЗДОЛАТА Ливада 8 3341 3.341 

27 11020.55.067 РАЗДОЛАТА Ливада 8 1515 1.515 

28 11020.55.069 РЪТА Ливада 8 4395 4.395 

29 11020.55.070 РЪТА Ливада 8 3937 3.937 

30 11020.55.078 ЛУКОВИЦА Ливада 8 3180 3.180 

31 11020.56.009 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 10167 10.167 

32 11020.56.010 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4683 4.683 

33 11020.56.012 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 7172 7.172 

34 11020.56.017 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 2083 2.083 

35 11020.56.018 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 7103 7.103 

36 11020.56.019 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 10590 10.590 

37 11020.56.020 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 3043 3.043 

38 11020.56.021 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 29188 29.188 

39 11020.56.067 ЧУКАТА Ливада 8 1658 1.658 

40 11020.56.068 КРИВАТА НИВА Ливада 8 2858 2.858 

41 11020.56.070 КРИВА НИВА Пасище 8 41398 41.398 

42 11020.56.135 КРИВА НИВА Пасище 8 1559 1.559 

43 11020.56.137 ДЛЪЖКОТО Пасище 8 3525 3.525 

44 11020.57.018 ПЕЛОВСКОТО Пасище 8 2227 2.227 

45 11020.57.041 ГЪЗЕРТА Пасище 8 10607 10.607 

46 11020.57.042 ГЪЗЕРТА Пасище 8 6694 6.694 

47 11020.57.046 ГЪЗЕРТА Ливада 8 4200 4.200 

48 11020.57.052 ГЪЗЕРТА Пасище 8 1914 1.914 

49 11020.57.055 ГЪЗЕРТА Пасище 8 2335 2.335 

50 11020.57.056 ГЪЗЕРТА Пасище 8 1467 1.467 

51 11020.57.058 ГЪЗЕРТА Пасище 8 14611 14.611 

52 11020.57.059 ЦЕРАКА Ливада 8 3602 3.602 

53 11020.57.060 ЦЕРАКА Ливада 8 4751 4.751 

54 11020.57.073 ГЪЗЕРТА Ливада 8 2588 2.588 

55 11020.57.075 ГЪЗЕРТА Пасище 8 11876 11.876 

56 11020.57.123 БИКОВЕЦ Ливада 8 651 0.651 



57 11020.57.201 ЛЕХИТЕ Ливада 8 711 0.711 

58 11020.57.202 ЛЕХИТЕ Ливада 8 967 0.967 

59 11020.57.214 МОГИЛАТА Ливада 8 1563 1.563 

60 11020.57.215 МОГИЛАТА Ливада 8 1563 1.563 

61 11020.57.231 ЦЕРАКА Ливада 8 3607 3.607 

62 11020.57.232 ГЪЗЕРТА Ливада 8 1999 1.999 

63 11020.58.102 МЕНГОВЕЦ Ливада 8 1572 1.572 

64 11020.58.103 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1705 1.705 

65 11020.58.106 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 2156 2.156 

66 11020.58.110 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1099 1.099 

67 11020.58.112 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1057 1.057 

68 11020.58.116 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1669 1.669 

69 11020.58.122 ВУЛОВОТО Ливада 8 1721 1.721 

70 11020.58.130 ЛОЗЯТА Ливада 8 2390 2.390 

71 11020.58.144 ОБЛЕГА Ливада 8 4200 4.200 

72 11020.58.157 МЕНГОВЕЦ Ливада 8 2007 2.007 

73 11020.58.158 БРАНИЩЕТО Ливада 8 6047 6.047 

74 11020.58.160 БРАНИЩЕТО Ливада 8 1988 1.988 

75 11020.58.161 БРАНИЩЕТО Ливада 8 2850 2.850 

76 11020.58.163 БРАНИЩЕТО Пасище 8 1339 1.339 

77 11020.59.015 ЗАВРЪТ Пасище 10 35110 35.110 

78 11020.59.030 ОРАНА Пасище 10 36371 36.371 

79 11020.59.035 ОРАНА Пасище 10 46267 46.267 

80 11020.59.036 СЕЛИЩЕ Пасище 10 5872 5.872 

81 11020.59.038 ОРАНА Пасище 10 74628 74.628 

82 11020.59.040 СРЕДНО СЕЛИЩЕ Пасище 10 69484 69.484 

83 11020.59.041 МАНАСТИРА Ливада 10 1064 1.064 

84 11020.59.051 ОРАНА Пасище 10 3500 3.500 

85 11020.59.052 ОРАНА Пасище 10 3033 3.033 

86 11020.59.053 ОРАНА Пасище 10 3357 3.357 

87 11020.59.055 ОРАНА Пасище 10 10772 10.772 

88 11020.59.056 ОРАНА Пасище 10 1029 1.029 

89 11020.59.057 ОРАНА Пасище 10 900 0.900 

90 11020.59.058 ОРАНА Пасище 10 3356 3.356 

91 11020.59.059 ОРАНА Пасище 10 1897 1.897 

92 11020.59.060 ОРАНА Пасище 10 2877 2.877 

93 11020.59.061 ОРАНА Пасище 10 1896 1.896 

94 11020.59.062 ОРАНА Пасище 10 2882 2.882 

95 11020.59.063 ОРАНА Пасище  10 6748 6.748 

96 11020.59.064 ОРАНА Пасище 10 9677 9.677 

97 11020.59.065 ОРАНА Пасище 10 1235 1.235 

98 11020.59.066 ОРАНА Пасище 10 1235 1.235 



99 11020.59.071 ОРАНА Пасище 10 2931 2.931 

100 11020.59.074 ОРАНА Пасище 10 4020 4.020 

101 11020.59.077 ОРАНА Пасище 10 23769 23.769 

102 11020.60.098 ЛИВАДЕ Пасище 5 16578 16.578 

103 11020.61.069 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1760 1.760 

104 11020.61.072 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1364 1.364 

105 11020.61.073 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 5252 5.252 

106 11020.61.074 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1558 1.558 

107 11020.61.076 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1580 1.580 

108 11020.61.077 ПРИСОЙКАТА Ливада 8 4400 4.400 

109 11020.63.057 ПЕШНАТА ЛЪКА Ливада 7 1123 1.123 

110 11020.63.064 ПЕШНАТА ЛЪКА Ливада 7 2504 2.504 

111 11020.71.002 РАЙКОВЕЦ Пасище 9 25687 25.687 

112 11020.71.003 РАЙКОВЕЦ Пасище 5 24126 24.126 

113 11020.71.004 РАЙКОВЕЦ Пасище 5 19988 19.988 

114 11020.72.005 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 9 22169 22.169 

115 11020.72.010 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 6 5937 5.937 

116 11020.72.014 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3153 3.153 

117 11020.72.015 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3244 3.244 

118 11020.72.017 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 4332 4.332 

119 11020.72.018 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3229 3.229 

120 11020.72.019 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 4414 4.414 

121 11020.72.020 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3545 3.545 

122 11020.72.031 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 5 19804 19.804 

123 11020.72.035 БЯЛАТА ЧЕШМА Ливада 5 3904 3.904 

124 11020.72.036 ПЕТРУША Ливада 5 1315 1.315 

125 11020.72.045 ГРЕДАТА Пасище 5 4005 4.005 

126 11020.72.046 ГРЕДАТА Пасище 5 8776 8.776 

127 11020.72.068 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 8 11413 11.413 

128 11020.75.004 ПЕТРУША Пасище 10 15750 15.750 

129 11020.75.005 ПЕТРУША Пасище 10 74806 74.806 

130 11020.75.006 ПЕТРУША Пасище 10 2399 2.399 

131 11020.78.007 КРУШИЛА Пасище 10 2580 2.580 

132 11020.78.008 КРУШИЛА Пасище 9 4376 4.376 

133 11020.78.019 ЗЛАТОВСКИ РЪТ Пасище 10 129758 129.758 

134 11020.79.028 РИЛНИК Пасище 6 49211 49.211 

135 11020.79.037 ГОЛИЦАТА Пасище 6 3561 3.561 

136 11020.79.040 ГОЛИЦАТА Пасище 6 5666 5.666 

137 11020.79.042 ГОЛИЦАТА Пасище 6 38112 38.112 

138 11020.79.047 РАСТЕВИЦА Пасище 5 24448 24.448 

139 11020.79.050 РАСТЕВИЦА Пасище 5 7855 7.855 

140 11020.80.014 СРЯДОРАТА Ливада 10 3036 3.036 



141 11020.80.015 СРЯДОРАТА Ливада 10 1392 1.392 

142 11020.81.015 БАСАРИН Пасище 7 28056 28.056 

143 11020.82.194 СТУБЕЛЯ Ливада 7 4668 4.668 

144 11020.84.049 СТОЮВОТО Ливада 8 22491 22.491 

      ОБЩО:   1437648 1437.648 

землище с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 46961 - пасища, мери и ливади 

 № 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, дка 

1 46961.1.5 ЯВОРА Пасище 9 129025 129.025 

2 46961.1.6 ЯВОРА Пасище 9 125043 125.043 

3 46961.1.17 РУПЧОВИЦА Пасище 9 11623 11.623 

4 46961.1.20 РУПЧОВИЦА Пасище 9 18601 18.601 

5 46961.1.21 РУПЧОВИЦА Пасище 9 10516 10.516 

6 46961.1.28 РУПЧОВИЦА Пасище 9 109263 109.263 

7 46961.1.31 РУПЧОВИЦА Пасище 8 45244 45.244 

8 46961.1.32 БОЖИКОВА БАРА Пасище 9 520553 520.553 

9 46961.1.34 СМОЛЕВИШКА БАРА Пасище 9 16346 16.346 

10 46961.1.58 СМОЛЕВИЦА Пасище 9 97694 97.694 

11 46961.1.77 СЯРКОВЕЦ Ливада 8 1143 1.143 

12 46961.2.1 ДРЯНА Ливада 9 13879 13.879 

13 46961.2.2 РУПЧОВИЦА Пасище 9 146332 146.332 

14 46961.2.24 ЧУКАРА Ливада 8 4050 4.050 

15 46961.2.27 ЧУКАРА Ливада 8 1406 1.406 

16 46961.2.29 ЧУКАРА Пасище 8 12028 12.028 

17 46961.2.34 ТРАПА Ливада 8 2345 2.345 

18 46961.2.35 ТРАПА Ливада 8 2474 2.474 

19 46961.2.56 БУДЖОВ ДОЛ Ливада 8 12061 12.061 

20 46961.2.59 ОВЕСЕНИЩЕТО Ливада 8 34016 34.016 

21 46961.2.61 ОВЕСЕНИЩЕТО Пасище 8 9654 9.654 

22 46961.2.119 СВИНАКАРА Пасище 9 16070 16.070 

23 46961.2.146 РЪТЛАКА Ливада 9 5485 5.485 

24 46961.2.147 РЪТЛАКА Пасище 9 3207 3.207 

25 46961.2.149 РЪТЛАКА Пасище 9 11275 11.275 

26 46961.2.151 РЪТЛАКА Ливада 9 2099 2.099 

27 46961.2.156 ВЕТОВА ЛИВАДА Ливада 9 1344 1.344 

28 46961.2.160 САДИНАТА Ливада 9 1087 1.087 

29 46961.2.162 САДИНАТА Ливада 9 4701 4.701 

30 46961.2.165 САДИНАТА Ливада 9 7933 7.933 

31 46961.2.181 НИКОЛОВОТО Ливада 8 5099 5.099 

32 46961.2.182 НИКОЛОВОТО Ливада 8 3050 3.050 

33 46961.2.192 ПРИ ГРОБИЩАТА Ливада 8 4091 4.091 



34 46961.2.200 ПРИ ГРОБИЩАТА Пасище 9 5396 5.396 

35 46961.2.215 НАД ДОНЧОВЦИ Пасище 8 6393 6.393 

36 46961.2.226 ЛОЗЯТА Пасище 8 4079 4.079 

37 46961.2.227 ЛОЗЯТА Пасище 8 4114 4.114 

38 46961.3.5 ЕЗЕРОТО Пасище 10 34237 34.237 

39 46961.3.17 ГРАДИЩЕ Пасище 10 37318 37.318 

40 46961.3.20 ГРАДИЩЕ Пасище 10 38918 38.918 

41 46961.3.31 ГОЛА МОГИЛА Пасище 10 31389 31.389 

42 46961.3.35 БАРАТА Ливада 10 1524 1.524 

43 46961.3.119 ГОЛА МОГИЛА Ливада 10 8542 8.542 

44 46961.3.120 ГОЛА МОГИЛА Ливада 10 7093 7.093 

45 46961.3.138 ГЕРГОВОТО Ливада 10 3643 3.643 

46 46961.3.139 ГОЛА МОГИЛА Ливада 10 3068 3.068 

47 46961.3.140 ГОЛА МОГИЛА Ливада 10 4418 4.418 

48 46961.3.141 ГОЛА МОГИЛА Ливада 10 2118 2.118 

49 46961.3.142 ГОЛА МОГИЛА Ливада 10 932 0.932 

50 46961.3.143 ГОЛА МОГИЛА Ливада 10 1113 1.113 

51 46961.3.144 ГОЛА МОГИЛА Ливада 10 1081 1.081 

52 46961.3.145 ОРЕХИТЕ Ливада 10 3584 3.584 

53 46961.3.146 ОРЕХИТЕ Ливада 10 3306 3.306 

54 46961.3.147 ОРЕХИТЕ Ливада 10 6436 6.436 

55 46961.3.148 ОРЕХИТЕ Ливада 10 6628 6.628 

56 46961.4.24 УСОЕТО Пасище 10 8689 8.689 

57 46961.4.25 УСОЕТО Пасище 10 5783 5.783 

58 46961.4.26 УСОЕТО Пасище 10 1906 1.906 

59 46961.4.27 УСОЕТО Пасище 10 3199 3.199 

60 46961.4.29 УСОЕТО Пасище 10 1763 1.763 

61 46961.4.51 БАРКИТЕ Пасище 6 1774 1.774 

62 46961.4.52 БАРКИТЕ Пасище 6 1418 1.418 

63 46961.4.54 БАРКИТЕ Пасище 6 1675 1.675 

64 46961.4.65 ПОЛЕНИТЕ Пасище 6 31354 31.354 

65 46961.4.121 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 11151 11.151 

66 46961.4.122 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 3746 3.746 

67 46961.4.123 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 3909 3.909 

68 46961.4.222 БРАНИЩЕТО Ливада 6 1555 1.555 

69 46961.4.223 БРАНИЩЕТО Пасище 6 3462 3.462 

70 46961.4.254 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 5325 5.325 

71 46961.6.58 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 1358 1.358 

72 46961.6.59 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 713 0.713 

73 46961.6.60 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 2823 2.823 

74 46961.6.106 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 3118 3.118 

75 46961.6.156 УСОЙНАТА Ливада 6 1717 1.717 



76 46961.6.166 РЪТТА Ливада 6 1308 1.308 

77 46961.6.205 УСОЙНАТА Пасище 9 8012 8.012 

78 46961.6.208 ТУРСКИ РЪТ Пасище 9 30266 30.266 

79 46961.6.211 ВЪРБАЦИТЕ Пасище 6 11352 11.352 

80 46961.6.212 ВЪРБАЦИТЕ Пасище 6 3787 3.787 

81 46961.6.215 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 24329 24.329 

82 46961.6.216 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 8948 8.948 

83 46961.6.217 СТУДЕНКОВЕЦ Пасище 9 16187 16.187 

84 46961.6.219 МЛАКАТА Ливада 9 7708 7.708 

85 46961.6.222 МЛАКАТА Ливада 9 9054 9.054 

86 46961.6.224 ЛИСКИТЕ Ливада 9 3680 3.680 

87 46961.6.226 ЛИСКИТЕ Пасище 9 5077 5.077 

88 46961.6.234 ПАВИТАКА Ливада 6 2279 2.279 

89 46961.6.251 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 4238 4.238 

90 46961.6.266 ВУТЮВСКОТО Пасище 9 30311 30.311 

91 46961.7.18 ЛЪГА Ливада 9 1737 1.737 

92 46961.7.195 ГРЕДАТА Ливада 9 2749 2.749 

93 46961.7.209 ПРИСОЙКАТА Пасище 9 2851 2.851 

94 46961.7.217 ПЕНОВИ КРУШИ Ливада 9 4995 4.995 

95 46961.7.220 ЧАШКА Пасище 9 6369 6.369 

96 46961.7.221 ЧАШКА Пасище 9 5945 5.945 

97 46961.7.265 БОЯДЖИЙСКОТО Ливада 6 1695 1.695 

98 46961.7.266 ВЕДНОТО Ливада 6 2980 2.980 

99 46961.7.269 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 3715 3.715 

100 46961.7.275 КАЧАМАЦИТЕ Пасище 9 2139 2.139 

101 46961.7.277 ПРИСОЙКАТА Пасище 9 3367 3.367 

102 46961.8.19 ПОЛЕНИТЕ Пасище 9 93884 93.884 

103 46961.8.88 ШУГЛЬОВОТО Пасище 9 4391 4.391 

104 46961.8.89 ШУГЛЬОВОТО Пасище 9 1404 1.404 

105 46961.8.95 ШУГЛЬОВОТО Ливада 9 972 0.972 

106 46961.8.98 НАД ШУГЛЬОВОТО Ливада 9 1048 1.048 

107 46961.8.99 НАД ШУГЛЬОВОТО Ливада 9 1032 1.032 

108 46961.8.103 ЛЕХАТА Ливада 9 3174 3.174 

109 46961.8.106 ЗАКЪТА Пасище 9 3783 3.783 

110 46961.8.112 ЗАКЪТА Пасище 9 1554 1.554 

111 46961.8.114 КРУШАКА Пасище 9 4379 4.379 

112 46961.8.117 ЗАКЪТА Пасище 9 1336 1.336 

113 46961.8.118 РЪТТА Пасище 9 3949 3.949 

114 46961.8.120 ЗАКЪТА Пасище 9 7366 7.366 

115 46961.8.151 ЦАНКОВСКОТО Пасище 9 4217 4.217 

116 46961.8.152 ЦАНКОВСКОТО Пасище 9 5185 5.185 

117 46961.8.154 БАРАТА Пасище 9 2283 2.283 



118 46961.8.166 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 1436 1.436 

119 46961.8.167 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 1748 1.748 

120 46961.8.169 ПИЩИВОТО Ливада 9 10331 10.331 

121 46961.8.183 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 1803 1.803 

122 46961.8.191 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 2509 2.509 

123 46961.8.239 ЧИРЯША Пасище 9 60169 60.169 

124 46961.8.242 ЧИРЯША Пасище 9 15178 15.178 

125 46961.8.249 ЧИРЯША Пасище 9 67425 67.425 

126 46961.9.59 ЛААНА Ливада 9 6775 6.775 

127 46961.10.54 ЛИПА Пасище 8 9010 9.010 

128 46961.10.75 ЧУКЛЬОВОТО КРАИЩЕ Пасище 8 11278 11.278 

129 46961.16.1 ФИЛЮВОТО Ливада 9 1666 1.666 

130 46961.16.35 ФИЛЮВОТО Ливада 9 1004 1.004 

      ОБЩО:   2235872 2235.872 

землище с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 - пасища, мери и ливади 
 

       № 

по 

ред 

Имот 

№ по 

КВС 

Землище Местност Начин на трайно 

ползване 

Категория Площ, 

дка 

1 000001 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Пасище, мера 5 3.916 

2 000023 с. Равнище ГРЕДАТА Използв. ливада 4 1.183 

3 000037 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Използв. ливада 4 3.460 

4 000086 с. Равнище КРУШАКА Пасище, мера 4 8.572 

5 000173 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Използв. ливада 4 2.006 

6 000250 с. Равнище МАХ.ЧЕШИРСКА Използв. ливада 6 2.578 

7 000251 с. Равнище МАХ.ЧЕШИРСКА Използв. ливада 6 2.638 

8 000291 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Използв. ливада 4 0.956 

9 000398 с. Равнище МАХ.ГОЛЕМАНСКА Използв. ливада 5 0.900 

10 000402 с. Равнище МАХ.ГОЛЕМАНСКА Използв. ливада 5 1.916 

11 000416 с. Равнище МАХ.ГОЛЕМАНСКА Използв. ливада 5 0.605 

12 000424 с. Равнище МАХ.ГОЛЕМАНСКА Използв. ливада 5 1.466 

13 000468 с. Равнище РАВНИЩЕ Използв. ливада 5 2.099 

14 000484 с. Равнище РАВНИЩЕ Използв. ливада 5 0.563 

15 000715 с. Равнище ЧУЧУЛКОВ РЪТ Използв. ливада 6 0.827 

16 000717 с. Равнище ЧУЧУЛКОВ РЪТ Използв. ливада 6 2.240 

17 000719 с. Равнище ЧУЧУЛКОВ РЪТ Използв. ливада 6 1.506 

18 000773 с. Равнище МИОВСКОТО Използв. ливада 4 1.995 

19 000775 с. Равнище МИОВСКОТО Използв. ливада 4 1.593 

20 000776 с. Равнище МИОВСКОТО Използв. ливада 4 1.701 

21 000787 с. Равнище МИОВСКОТО Използв. ливада 4 3.895 

22 000796 с. Равнище МИОВСКОТО Използв. ливада 4 4.151 

23 000804 с. Равнище МИОВСКОТО Използв. ливада 4 1.530 

24 000814 с. Равнище РАЙКОВА ЛИВАДА Използв. ливада 4 3.437 

25 000817 с. Равнище РАЙКОВА ЛИВАДА Използв. ливада 4 0.655 

26 000823 с. Равнище РАЙКОВА ЛИВАДА Използв. ливада 4 1.248 

27 000884 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада 6 0.761 

28 000885 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада 6 1.065 

29 000914 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада 6 1.393 

30 011025 с. Равнище РАСТЕВИЦА Пасище, мера 9 66.586 



31 011027 с. Равнище ГОЛИЦАТА Пасище, мера 6 13.950 

32 011031 с. Равнище ГОЛИЦАТА Пасище с храсти 6 0.892 

33 011036 с. Равнище СВЕТА ПЕТКА Пасище, мера 6 33.618 

34 011037 с. Равнище ВУДОВА МОГИЛА Пасище, мера 10 31.301 

35 011038 с. Равнище ВУДОВА МОГИЛА Пасище, мера 10 11.985 

36 012014 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 7.040 

37 012015 с. Равнище ПОД ГРЕДАТА Пасище, мера 9 3.607 

38 012037 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 39.844 

39 012040 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 13.981 

40 012061 с. Равнище ШУМЕРСКА МОГИЛА Пасище, мера 10 8.998 

41 012090 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада 3 0.708 

42 012100 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада 3 2.328 

43 012101 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Пасище, мера 3 26.540 

44 012112 с. Равнище ЖИВИЯ ОГЪН Пасище, мера 10 37.353 

45 012113 с. Равнище ЖИВИЯ ОГЪН Пасище, мера 10 41.791 

46 012131 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада 3 6.455 

47 012142 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада 3 1.772 

48 012143 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада 3 20.139 

49 012155 с. Равнище ЖИВИЯ ОГЪН Пасище, мера 3 54.551 

50 012158 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада 3 1.588 

51 012159 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада 3 15.068 

52 013017 с. Равнище САДИНАТА Използв. ливада 5 1.745 

53 013018 с. Равнище САДИНАТА Използв. ливада 5 0.574 

54 013019 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 0.745 

55 013023 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 8.934 

56 013038 с. Равнище КУРИНА МОГИЛА Пасище, мера 7 3.404 

57 013042 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 2.352 

58 013043 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 0.534 

59 013044 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 1.215 

60 013045 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 5.784 

61 013046 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 2.287 

62 013051 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 0.977 

63 013052 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 1.842 

64 013053 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 6.702 

65 013056 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Използв. ливада 5 0.658 

66 013067 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Използв. ливада 5 2.489 

67 013070 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Използв. ливада 5 1.255 

68 013073 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Използв. ливада 5 1.831 

69 013074 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Използв. ливада 5 2.093 

70 013075 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Използв. ливада 5 3.434 

71 013094 с. Равнище НАНОВСКА МОГИЛА Пасище, мера 5 6.137 

72 013097 с. Равнище КИТКАТА Пасище, мера 5 5.219 

73 014014 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Пасище, мера 6 12.652 

74 014015 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Пасище, мера 6 2.144 

75 016005 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 2.079 

76 016028 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 1.101 

77 016031 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 1.476 

78 016037 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 0.828 

79 016041 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 1.138 

80 016045 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 0.944 

81 016046 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 0.652 

82 016050 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 16.350 

83 016051 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 0.847 

84 016065 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 2.696 

85 016068 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада 4 0.996 



86 016070 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада 4 0.468 

87 016076 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада 4 0.778 

88 016081 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 8 2.993 

89 016087 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада 4 1.629 

90 016092 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 4 5.387 

91 016102 с. Равнище МЕРДЖАНСКО Използв. ливада 4 0.767 

92 016112 с. Равнище МЕРДЖАНСКО Използв. ливада 4 4.256 

93 016114 с. Равнище МЕРДЖАНСКО Използв. ливада 4 1.954 

94 016117 с. Равнище МЕРДЖАНСКО Използв. ливада 4 1.218 

95 016121 с. Равнище МЕРДЖАНСКО Използв. ливада 4 0.760 

96 016124 с. Равнище МЕРДЖАНСКО Използв. ливада 4 16.086 

97 016126 с. Равнище МЕРДЖАНСКО Използв. ливада 4 0.816 

98 016142 с. Равнище СМЕСИТЕ Използв. ливада IV 1.377 

99 016182 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 1.170 

100 016194 с. Равнище МЕРДЖАНСКО Използв. ливада 4 0.777 

101 016196 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада 4 0.546 

102 016197 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада 4 0.883 

103 016244 с. Равнище СМЕСИТЕ Използв. ливада 4 13.311 

104 017020 с. Равнище ИВАНЧОВЕЦ Използв. ливада 4 9.930 

105 022016 с. Равнище ВИТКОВСКОТО Използв. ливада 8 3.134 

106 061005 с. Равнище ГОРНА МУРТОВА ЛИВАДА Използв. ливада 4 1.013 

107 061017 с. Равнище ГОРНА МУРТОВА ЛИВАДА Използв. ливада 4 1.295 

108 061019 с. Равнище ГОРНА МУРТОВА ЛИВАДА Използв. ливада 4 1.700 

109 075007 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада 6 2.035 

110 075012 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада 6 1.417 

      ОБЩО:     605.480 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 15 

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. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във 

връзка с чл. 33 от Закона за собствеността (ЗС) и чл. 44, ал. 1, т. 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. Общински съвет на община Правец не дава съгласие община Правец да закупи от 

Потребителска кооперация „Всестранка“ ЕИК 000744102, със седалище и адрес на управление: 

гр. Правец, пл. „Тодор Живков“, представлявано от председателя Параскева Борисова 

Димитрова, недвижим имот представляващ, едноетажна сграда (павилион) със застроена площ 

от 83 кв.м., заедно с 208/767 (двеста и осем към седемстотин шестдесет и седем) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За обществено обслужване, търговия, 

обществено хранене и битови услуги, целият с площ от 767 (седемстотин шестдесет и седем) 

кв.м., находящ се в кв. 208 (двеста и осем), гр. Правец, община Правец, област Софийска, за 

сумата от 55000.00 лв. (петдесет и пет хиляди лева). 

2. Възлага на кмета на община Правец да уведоми Потребителска кооперация 

„Всестранка“ за взетото решение по т. 1. 
 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 16 

ОТНОСНО: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег, валидни за територията на община Правец за 2020 

година. 

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

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

24а, ал. 11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози, 

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

РЕШИ: 

1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег, валидни за територията на община Правец както следва:  

1.1. дневна тарифа за един километър пробег  – 0.65 лв. 

1.2. нощна тарифа за един километър пробег   – 0.75 лв.  

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег, валидни за територията на община Правец както следва:  

4.1. дневна тарифа за един километър пробег  – 0.90 лв. 

4.2. нощна тарифа за един километър пробег   – 1.00 лв 

3. Възлага на Кмета на община Правец последващите съгласно Закона действия. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 17 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  

прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през  2019 година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.20 от ЗМСМА и във 

връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, 

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

РЕШИ: 

1.Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  

прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през  2019 година. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 18 

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

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

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

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

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в 

Община Правец, 

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

РЕШИ: 

1.Запазва през 2020 г. частта от таксите за ползване на целодневни детски градини, 

дължими от родители/настойници,  от които поне един има постоянен и/или настоящ адрес на 

територията на общината, която Община Правец покрива от общинския бюджет в параметрите,  

определени с Решение №196/30.08.2019 г. на ОбС-Правец, а именно: 

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

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

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



Р Е Ш Е Н И Е   № 19 

ОТНОСНО: Разходване на средства натрупани като отчисления по чл. 64 от Закона за 

управления на отпадъците, за закупуване на съдове за битови отпадъци. 

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

реда на чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, и във връзка с чл.24, ал. 1, т. 2 от Наредба 

№ 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Кмета на община Правец да разходва част от натрупаните средства от 

отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на съдове за отпадъци 

(кофи, контейнери и паркови кошчета) на стойност до 40000 лв без ДДС. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да проведе необходимите процедури по доставка на 

съдовете по реда на Закона за обществени поръчки. 

3. Упълномощава Кмета на Община Правец да подготви необходимите документи и подаде 

Заявление до директора на РИОСВ-София с искане за разходване на отчисленията. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 20 

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

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

сградно водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение през 

имот общинска собственост, за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ XI-

6273, кв. 163, по плана на  гр. Правец, Община Правец, Област Софийска. 

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

27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС-

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

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

 

РЕШИ: 

I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на сградно 

водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за обект: „Еднофамилна 

жилищна сграда” в УПИ XI-6273, кв. 163, по плана на  гр. Правец, Община Правец, Област 

Софийска, като трасетата на двете отклонения преминат в свободен изкоп през поземлен имот, 

собственост на община Правец - част от улица с о.т. 208 - о.т. 204 по плана на гр. Правец,  до 

достигане на регулационната линия  на УПИ XI-6273, кв. 163 по плана на гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1.  СВО за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ XI-6273, кв. 163, по плана на  

гр. Правец, Община Правец, Област Софийска,  в изкоп с дължина 4,20 м. и ширина 0,70 м. в 

размер на 94,08 лв./деветдесет и четири лева лева и осем стотинки /, без ДДС (необлагаемо), 

определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно 

приложения протокол от 17.01.2020г.  

2. СКО за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ XI-6273, кв. 163, по плана на  

гр. Правец, Община Правец, Област Софийска,  в изкоп с дължина 3,50 м. и ширина 0,70 м. в 

размер на 78,40 лв. (седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки / без ДДС (необлагаема), 

определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно 

приложения протокол от 17.01.2020 г.  



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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно 

отклонение и сградно канализационно отклонение за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в 

УПИ XI-6273, кв. 163, по плана на  гр. Правец, Община Правец, Област Софийска,  през 

поземлен имот, собственост на община Правец- улица с о.т. 208- о.т. 204 по плана на                      

гр. Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 21 

ОТНОСНО: Приемане на програма за управление на община Правец – мандат – 2019-2023. 

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

ЗМСМА във връзка с чл. 44, ал.5 от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

1. Приема програма за управление на община Правец – мандат – 2019-2023, съгласно 

приложението. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 22 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността  на Общинския съвет на 

Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

 

 РЕШИ:  

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община 

Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, което е 

неразделна част от настоящото решение. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 23 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за 2019 

година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 и 

чл.44, ал.1,, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

 

 РЕШИ:  

1. Приема „Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец 

за 2019 г.” (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 24 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-ро полугодие на 

2019 година. 

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

и ал.6 от ЗМСМА, 

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



РЕШИ: 

1.Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за 

второто полугодие на 2019 година. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 25 

ОТНОСНО: Изменение на Подробeн устройствен план /ПУП/ - План за регулация  /ПР/ в 

обхвата на УПИ І-За обществено обслужване, търговия, общ. хранене и битови 

услуги в кв. 208 по План за регулация на гр. Правец, община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, и чл. 27, ал. 

3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т.2  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  на гр. Правец, община Правец, с  което  УПИ І-За обществено 

обслужване, търговия, общ. хранене и битови услуги в кв. 208 се раздели на три нови УПИ: 

1.УПИ І- За обществено обслужване, търговия, общ. хранене и битови услуги с площ от 

240 кв.м. в собственост на ПК Всестранка и общинска собственост. 

2. УПИ ІІ-190 с площ от 417кв.м- общинска собственост. 

3.УПИ ІІІ-за обществено обслужване с площ от 69 кв.м. - общинска собственост 

4. В уличната регулация за тротоар – 41 кв.м. 

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

решение процедури. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: /п/ 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 



                                                            Приложение №1 

 

БЮДЖЕТ 2020 
 

Предложеният проект за бюджет за 2020 г. на Община Правец е разработен в 

съответствие с изискванията на: 

Закона за държавния бюджет за 2020 г. 

Решение на Министерски съвет № 208 от 16.04.2019 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2020 г., изм. и допълнено с Решение №644/01.11.2019 г. 

 

Постановление на Министерския съвет №381/30.12.2019 г. за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2020 г. 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години, за  съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет 

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2020 г. 

Проекта на бюджет на община Правец за 2020 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на 

Закона за държавния на Република България за 2020 г.и постановление №381/30.12.2019 г. на 

Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 

г.Същият е разработен отделно за делегираните от държавата дейности, съгласно Решение 

№208 от 16.04.2019 г., изм. и допълнено с Решение №644/01.11.2019 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държаната дейности и отделно за местни дейности.Собствените 

приходи са определени на базата на постигнатите през последните години резултати и 

тенденции в тяхното развитие.Запазва се обемът на финансираните дейности и предоставяните 

на населението публични услуги.За финансиране на капиталовата програма се разчита на 

целевата субсидия за капиталови разходи, собствени приходи и на средствата по оперативни 

програми на ЕС.  
 

 

Проектобюджет на Община Правец за 2020 г. – 15 338 979 лв. 

Приходи за делегирани държавни 

дейности 
7 004 058 лв. 

Местни приходи 3 821 242.лв. 

Преходен остатък 4 513 679 лв. 

ОБЩО 15 338 979 лв. 

 

Взаимоотношения на Община Правец с централния бюджет за 2020 г., сравнени с 2019 г. в 

лева: 

Наименование на 

взаимоотношенията с 

централния бюджет /ЦБ/ 

Параграф 
ЗДБРБ за 

2019 г. 

 ЗДБРБ за 

2020 г.  

Увеличение/нама 

ление к.4-к.3 

1 2 3 4 5 

А Обща субсидия и други     
трансфери за държавни     
дейности от ЦБ § 31-11 6 206 526 7 004 058 797 532 

Б/ Трансфери за местни     
дейности от Централния     
бюджет, включително § 31-12 831 400 887 100 55 700 



обща изравнителна     
субсидия  498 100 498 100  

 

трансфер за зимно     
поддържане и     
снегопочистване на     
общински пътища 

 
 333 300 389 000 55 700 

В/ Целеви трансфери от     
ЦБ за капиталови разходи,        812 400 - 204 700 
включително § 31-13 1 017 100   

ВСИЧКО     
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ    648 532 
С ЦБ:  8 055 026 8 703 558  

 

 

Имуществени и други данъци 

Имуществени и други 

данъци 

Начален 

план 2019 г. Проект 2020 г. 

Патентен данък 7 000 7 000 

Имуществени данъци в 

т.ч.: 770 000 920 000 

Данък върху недвижими 

имоти 280 000 290 000 

Данък върху превозните 

средства  200 000 280 000 

Данък при придобиване на 

имущество 215 000 270 000 

Туристически данък  75 000 80 000 

Всичко:  777 000 927 000 

 

 

 

Неданъчни приходи 

Неданъчни приходи 

Начален план 

2019 г. Проект 2020 г. 

Приходи и доходи от 

собственост, в т.ч.: 229 500 242 500 

*приходи от продажба на 

услуги, стоки и продукция 22 000 22 000 

*приходи от наеми на 

имущество 76 500 79 500 

*приходи от наеми на земя 130 000 140 000 

*приходи от лихви 1 000 1000 

Общински такси 900 000 1 015 034 

 

Приходи от продажби 220 000 220 000 

Приходи от 

концесии 23 000 23 000 

Глоби, санкции, 

наказ.лихви 65 000 50 000 

Други 

неданъчни 

приходи  15 000 15 000 

Внесено ДДС и 

-79 000 

  -85 000  



др. данъци 

Помощи, дарения и др. 

безвъзм. получени суми 

30 000 30 000 

Всичко неданъчни приходи 1 403 500 1 510 534 

Всичко собствени приходи 2 180 500 2 437 534 

 

План на разходите за 2020 година 

 

Разходите за делегираните от държавата дейности в проект на бюджет 

2020г. са съобразени със ЗДБРБ за 2020 г. и Решение №208 от 16.04.2019 г., 

изм. и допълнено с Решение №644/01.11.2019 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държаната дейности и отделно за местни дейности. 

 

Решение на Министерски съвет № 208 от 16.04.2019 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2020 г., изм. и допълнено с Решение №644/01.11.2019 г. 

 

Разходи за делегирани държавни дейности  - 8 295 172 лв. 

Дофинансиране на ДД с местни приходи  - 240 000 лв. 

Разходи за местни дейности    - 6 803 807 лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ      - 15 338 979 лв. 

 

 

Справка за разходите по проект на бюджета на Община Правец 

за 2020 г.  
 

 

Функции Начален бюджет 2020 г. 

 

 

Общо държавни Местни дофинансира

не 

Функция I 

"Общи 

държавни 

служби" 

1 656 310 599 600 896 710 160 000 

Функция II 

"Отбрана и 

сигурност" 

942 415 212 733 729 682  

ФункцияШ 

"Образование" 

6 033 988 5 526 150 487 838 20 000 

Функция IV 

"Здравеопазване" 

267 697 267 697   

Функция V " 

Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи" 

1 442 735 1 296 645 146 090  

Функция VI "Жил. 

строителство, БКС 

и 

опазване на ок. 

среда" 

3 611 494  3 611 494  

Функция VII " 

Почивно дело, 

култура, 

религиозни 

577 711 

392 347 

 

 

125 364 
60 000 

 



дейности" 

Функция VIII 

"Икономическ и 

дейности и услуги" 

806 629  
806 629 

 
 

Резерв за 

непредвидени 

и неотложни 

работи – 

капиталови 

разходи 

 

 

  

 

 

 

Общ бюджет 
15 338 979 8 295 172 

 

6 803 807 240 000 

 

 

 

Функция „Общи държавни служби"                                              1 656 310 лв.  

държавно финансиране                                                                         599 600 лв. 

общинско финансиране (м.д. и дофин.)                                           1 056 710 лв. 

в т.ч. капиталови разходи                                                                    176 500 лв.                                                                      

 

За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване 

на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на 

делегираната от държавата дейност „Общинска администрация" – Решение 

на Министерски съвет № 208 от 16.04.2019 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 

2020 г., изм. и допълнено с Решение №644/01.11.2019 г. 

Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за 

персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на лицата 

по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения в общинска 

администрация. 

В общинско финансиране са включени средства възнаграждения и осигурителни 

плащания, както и за издръжка в размер на 100 807 лв. и за издръжка на общинска 

администрация в размер на 619 403 лв.. 
 

Функция „Отбрана и сигурност"                                                       942 415лв. 

държавно финансиране                                                                       212 733 лв. 

общинско финансиране                                                                      729 682 лв. 

в т. ч. капиталови разходи                                                                  729 682 лв. 

 

Държавното финансиране осигурява средства за: 

• Заплати и осигурителни плащания на изпълнители оперативни дежурни и 

по поддръжка и охрана на Пунктовете за управление 8 бр. нещатен персонал. 

• Материално стимулиране на 4 бр. обществените възпитатели и на членовете на Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ) и 

издръжка. 

• Материална издръжка на детска педагогическа стая. 

• За районни инспектори 

• За издръжка на офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия 

• За издръжка на доброволни формирования 

• Общинско финансиране 729 682 лв. – преведени средства  за непредвидени и 

неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците 

от бедствия по обекти заложени в поименния списък 

 
 



Функция „Образование"                                                             6 033 988 лв. 

държавно финансиране                                                                5 526 150 лв. 

в т.ч. капиталови разходи                                                               100 000 лв. 

общинско финансиране (м.д. и дофин.)                                        507 838 лв. 

в т.ч. капиталови разходи                                                               200 000 лв. 

 

 

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: 

Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд 

(чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в детските 

градини. 

• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в неспециализирани училища и 

професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на 

обучение, както и общежитие. 

• Осигурени са целево средства за стипендии, за самостоятелна форма на обучение, добавка за 

деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, за 

създаване на условия за приобщаващо образовани , за подпомагане храненето на деца от 

подготвителните групи и ученици от I и IV, за целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от I до VII и в средищните училища,  добавка за подобряване на 

материално-техническата база на училищата. 

 

Общинското финансиране в тази функция е насочено за: -издръжка на ДГ и други дейности по 

образованието. 

 

Функция „Здравеопазване"                                                          267 697 лв. 

 държавно финансиране                                                                 267 697 лв. 

 

 

Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детска ясла, детска кухня и яслени групи 

ДГ" и „Здравни кабинети в детски градини и училища" осигурява средства за заплати и 

осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 

25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в яслени групи към 

детска градина, детската кухня и за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца в детски 

градини, деца от подготвителни групи  в училище и ученици в дневна форма на обучение от 

общински училища. 

 

Функция „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи"                                      1 442 735 лв. 

държавно финансиране                                     1 296 645 лв. 

в т.ч. капиталови разходи                                     15 000 лв. 

общинско финансиране (м.д. и дофин.)            146 090 лв. 

 

Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осиг. вноски и издръжка на 

следните специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността: 

 

• Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – капацитет 35 места, средства 575 531 лв. 

• Защитено жилище за лица с умствена изостаналост  - капацитет 8 места, средства 124 101 лв. 

• ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – капацитет 14 места, средства 286 313 лв. 
• ЦСРИ – капацитет 30 места, средства 154 161 лв. 
• ЦНСТ за стари хора – капацитет 14 места, средства 134 885 лв. 
• ПВЗ и Личен асистент, средства 21 654 лв. 
 
 

 

 

 



Общинското финансиране обхваща: 

Средства за персонал и подпомагане издръжката на възнагражденията, осигуровките и 

издръжката на домашен социален патронаж с 7 бр. щатен персонал                           98 700 лв. 

Средства за персонал и подпомагане издръжката на пенсионерските клубове    47 390 лв. 
 

 

Функция „Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда"               3 611 494 лв. 

общинско финансиране                     3  611 494 лв. 

в т.ч.капиталови разходи                   2 131 259 лв. 

 

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк 

спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. 

 

В дейност „Осветление на улици и площади" са планирани общо                       135 000 лв. 

В дейност „Др. дейности по жилищното строит. и рег. развитие" са планирани     2 654 196 лв. и 

включват разходи за персонал, текущи разходи и капиталови разходи. 

За дейност „Озеленяване" са заделени                                                                    40 000 лв. 

За дейност „Чистота" са включени разходите за сметосъбирани и сметоизвозване, за депо и 

поддържане на чистота на териториите за обществено ползване                        697 034 лв. 

За дейност „Пречиствателна станция за отпадъчни води“                                               85 264 лв. 

 

  

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"                             577 711 лв. 

                държавно финансиране                                                                      392 347 лв. 

                  общинско финансиране (м.д. и дофин.)                                           185 364 лв.  

 

През 2020 г. държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, 

осигурителните вноски и издръжката на 28 субсидирани бройки в делегираните държавни   

- читалища                                                                                                        229 680 лв. 

- ист. музей                                                                                                       162 667 лв. 

 

С общински приходи в тази функция се финансират: 

- Финансово подпомагане на спортните клубове                                                 45 000 лв. 

- Спортна база и организиране и провеждане на спортни мероприятия               5 000 лв. 

- Обрядни домове и зали                                                                                        25 364 лв. 

- други дейности по културата                                                                              50 000 лв. 

- дофинансиране на държавни дейности                                                               60 000 лв. 

 

Функция „Икономически дейности и услуги"                                               806 629 лв. 

                общинско финансиране                                                                      806 629 лв. 

        в т.ч. текущ ремонт общински пътища                                                             176  500 лв.                                      

 

Общинското финансиране е за финансиране на възнаграждения, осигурителни вноски и 

издръжка на Автогара, гр.Правец.                   58 660 лв. 

Финансиране на снегопочистването              702 608 лв. 

Други разходи, вкл. лихви по заем                  45 361 лв.                 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Проект на бюджет 2020 г. на община Правец за делегирани от 
държавата и местни дейности 

 
 
 

 ПО ПРИХОДА - 15 338 979 лв. 
    
1.1. Приходи с държавен характер - 

 
8 295 172 лв. 

 В т.ч.:   
 - обща субсидия за ДДД 

- преходен остатък за ДДД 
 

- 
- 

7 004 058 лв. 
1 291 114 лв. 

1.2. Приходи с общински характер - 7 043 807 лв. 
 В т.ч.:   
 - данъчни приходи - 927 000 лв. 
 - неданъчни приходи 

 
- 1 510 534 лв. 

 - целева субсидия за капиталови разходи -     812 400 лв. 
 - трансфер за местни дейности - 887 100 лв. 
  

 
  

 
 

- погасени дългосрочни заеми от банки в страната  
 

-  
-          

- 315 792 лв. 

 
 

- преходен остатък местни дейности  3 222 565 лв. 

2. ПО РАЗХОДА -  15 338 979 лв. 
 В т.ч.:   
 - държавни дейности - 8 295 172 лв. 
 - общински дейности 

- общински приходи за дофинансиране на  
държавни дейности 

- 
- 

6 803 807 лв. 
 

240 000 лв. 
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Други 

ИБСФ и 

преходен 

остатък

Всичко 

изграждане и 

основен 

ремонт на 

улици и на 

общински 

пътища

за други 

обекти

Собствени 

приходи

в т.ч.         

§40-00

1 2 3 4 5 6 7 8

І § 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ 645 900 166 500 271 000 200 000 6 712 077 7 795 477

Функция 01: Общи държавни служби 0 166 500 0 0 0 166 500

1
Ремонт в "Триетажна масивна сграда ( бивша поликлиника) / УПИ I – Обществено обслужващи дейности, кв. 27, гр. Правец 10 000 10 000

2
Основен ремонт на обществена сграда /магазин за електроуреди/ и преустройство в многофункционална зала и зала за обредни 

дейности, УПИ II, кв. 20, гр. Правец.
60 000 60 000

3
Ремонт автогара, находяща се в УПИ VIII, кв.17, гр. Правец 60 000 60 000

4
Ремонт покрив и гаражи, вкл. Доставка на гаражни врати в административна сграда, находяща се в УПИ XVI-Обществено 

обслужващи дейности, кв. 27, гр. Правец
15 000 15 000

5
Ремонт общинска сграда - Кметство с. Разлив – УПИ I-Съвет, културен клуб, сладкарница в кв. 7 13 000 13 000

6
Ремонт административна сграда с.Осиковица / УПИ VIII - Административна сграда, ТКЗС и селкооп, кв. 21 5 000 5 000

7
Ремонт административна сграда с.Пр.Лъкавица /УПИ IV-89 - КОС, кв. 20/ 3 500 3 500

Функция 02: Отбрана и сигурност 0 0 0 0 729 682 729 682

1
Ремонтно възстановителни работи по мостово съоръжение над река Витомерица, гр.Правец / мах Никовци/ 70 265 70 265

2
Ремонтно възстановителни работи по въжен мост над река Малък Искър, свързващ с.Видраре с махала "Пешна лъка" 96 135 96 135

3
Ремонтно възстановителни работи по въжен мост над река "Малък Искър", свързващ с.Калугерово с махалите "Кардашица", 

"Костадиновец", "Връбчовци", "Лъга" и "Клената"
85 578 85 578

4
Ремонтно възстановителни работи по общински път SFO 3478/III - 3009, Правец, п.к. Етрополе /Правешки манастир 201 924 201 924

5
Ремонтно възстановителни работи на манастир "Св. Теодор Тирон", гр.Правец 275 780 275 780

Функция 03: Образование 0 0 200 000 200 000 3 018 525 3 218 525

1

Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди", находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ за детска градина , кв.167 

по план на регулация на гр.Правец /одобрен проект ДФЗ  /
2 214 857 2 214 857

2

Ремонт на покрит плувен басейн - ПГПЧЕ "Алеко Константинов"  и ОУ "Васил Левски", гр.Правец с разгъната застроена площ - 

басейн ЗП 730 кв.м. и сутерен ЗП-370 кв.м.
200 000 200 000 100 000 300 000

3

Иззграждане на физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в ОУ "Любен Каравелов", УПИ IX - училище , кв.11 по 

плана на с.Осиковица /одобрен проект ДФЗ  /
586 590 586 590

4

Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище, в УПИ I - училище, кв.101 по плана 

на гр.Правец  /одобрен проект ДФЗ  /
117 078 117 078

ОБЩИНА ПРАВЕЦ                      Приложение №2

за придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонти- 2020 г.
ПОИМЕНЕН СПИСЪК

Собствени приходи

№

Наименование

Целева субсидия за 

капиталови разходи за 

2020г.  812 400 лв.
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Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 645 900 0 71 000 0 2 787 370 3 504 270

1

Рехабилитациа и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община 

Правец /одобрен проект ДФЗ "Земеделие" / 1 408 011 1 408 011

2 Изготвяне на инвестиционни проекти 35 000 35 000

3 Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела на територията на Община Правец 36 000 36 000

4 Ремонт вътрешен двор в УПИ I, кв.101, Общежитие, гр. Правец 30 000 30 000

5
Доставка и полагане на хоризонтална пътна маркировка по улици в гр. Правец

10000 10 000

6
Текущ ремонт по ул. "Възраждане" от ОТ 565 до ОТ 484, гр. Правец - тротоар

25000 25 000

7
Текущ ремонт по ул. "Димитър Грънчаров" от ОТ 232 до ОТ 225, гр. Правец

70000 70 000

8
Текущ ремонт по ул. "Стара планина" от ОТ 481 до ОТ 448, гр. Правец

35000 35 000

9
Текущ ремонт по ул. "Моновец" от ОТ 708 до ОТ 692, гр. Правец

29000 29 000

10
Текущ ремонт по ул. "Генерал Гурко" от ОТ 479 до ОТ 409, гр. Правец - тротоар

9000 9 000

11
Текущ ремонт по ул. "Елаша" при ОТ 313, гр. Правец

8310 8 310

12
Текущ ремонт по ул. "Поп Марко" при ОТ 313, гр. Правец

32000 32 000

13
Текущ ремонт по ул. "Лесковец" от ОТ 890 до ОТ 906, гр. Правец

9000 9 000

14
Текущ ремонт по ул. "Пета" при ОТ 887, гр. Правец

13000 13 000

15
Текущ ремонт по ул. "Здравец" от ОТ 836а до ОТ 853 + 43м., гр. Правец

28450 28 450

16
Текущ ремонт по ул. "Васил Левски" от ОТ 900 до ОТ 1004, гр. Правец

31840 31 840

17
Основен ремонт на ул."Роза" от ОТ 493 до 20м след ОТ 623, гр. Правец

108000 108 000

18
Текущ ремонт на ул."Васил Пенчов", гр. Правец

2000 2 000

19
Текущ ремонт на ул."Десета", гр. Правец

1200 1 200

20
Текущ ремонт на ул."Иван Пеев Маруша", гр. Правец

2200 2 200

21
Текущ ремонт на  ул. "Семидарска" от ОТ 338 до ОТ 247, гр. Правец

10000 10 000

22
Ремонт на ул. мрежа в границата на урбанизираната територия - с. Джурово - улица "Кап. Петко Стайков" от ОТ 31 до ОТ 30

24500 24 500

23

Ремонт на уличната мрежа в границата на урбанизираната територия - с. Джурово - ул ."Девети септември", ул. "Чавдарци", ул. "Г. 

Димитров", ул. "Д. Грънчаров", ул. Отряд Бенковски" - изкърпване на единични дупки и деформации 3700 3 700

24
Ремонт на уличната мрежа в границата на урбанизираната територия - с. Джурово - улица "Георги Димитров" - тротоари

21600 21 600

25
Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Своде, улица от ОТ 6 до ОТ 12

12000 12 000

26
Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Своде, улица от ОТ 41 до ОТ 46

3000 3 000

27
Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Калугерово, улица от ОТ 87 до ОТ 89

500 500

28
Оформяне на дворно пространство в УПИ XVII, кв. 13, с. Калугерово в спортна площадка

5000 5 000

29
Ремонт на ул.мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Правешка Лъкавица, улица от ОТ 98 - през 102 до ОТ 104

3900 3 900

30
Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Правешка Лъкавица, улица от ОТ 65 до ОТ 67

1200 1 200

31 Ремонт на ул.мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Правешка Лъкавица, улица от ОТ 140 през ОТ 141 до ОТ 143 1500 1 500

32
Ремонт на ул. мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Видраре, улица от ОТ 108 До ОТ 106 и от ОТ 105 през 103 - 67 до ОТ 70

25000 25 000

33 Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Осиковица, улица от ОТ 38 през 39-40 до ОТ 68 40000 40 000

34 Реконструкция и рехабилитация на вътрешна улична мрежа в с. Разлив - Подобект №17" Улица от ОТ 57 до ОТ56" 20000 20 000

35 Ремонт на улична мрежа в границите на урбанизираната територия - с. Разлив, улица от ОТ 64 до ОТ 65 30000 30 000

36

Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр. Правец  /ПМС 348/18.12.2019 

Г./ 1 379 359 1 379 359
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Функция 08: Икономически дейности и услуги 0 0 0 0 176 500 176 500

1
Частично асфалтиране на път SFO1471/ III-308/ Калугерово - Видраре- Джурово/ I-3/ 20 000 20 000

2

Полагане на трошенокаменна настилка, частично асфалтиране и ремонт на мост на път SFO 3545 / II -37, Джурово - Малки Искър/ 

Беляновец - мах. Камилче
15000 15 000

3
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път  SFO3495/ III-3/ Своде - мах.Бурньовица - мах.Габрика 3000 3 000

4

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3490/ III-308, Правешка Лъкавица - Калугерово / - 

мах.Димитровци - мах.Бундаците - мах.Кардашица
7500 7 500

5

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3493 / SFO 1471, Калугерово - Видраре/- мах. Златовци 

, мах Венчарите
3000 3 000

6
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3488/ III-3/ Калугерово - мах.Габрика 5000 5 000

7
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO2475/ ІІІ - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин 7500 7 500

8
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на пътSFO3535 / I - 3/  Осиковска Лакавица - мах. Пековци 7500 7 500

9

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3537/ / I - 3, Осиковица - Осиковска Лъкавица / - мах. 

Стайковци - мах. Суарете
10000 10 000

10
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3536/ I - 3 / Осиковска Лъкавица - мах. Боновци 7500 7 500

11

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път  SFO3517/ SFО1471, Видраре - Джурово / - мах. Космата  - 

мах. Марковци / SFO3500/ 
15000 15 000

12
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3512/ SFО2473 , Равнище - мах. Чеширска 7500 7 500

13

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO2473/SFO1471, Видраре-Джурово/-Равнище-Граница 

общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /
2500 2 500

14
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3510/SFO2473Равнище–п.к. I-3/ -мах. Грозев дол 15000 15 000

15

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3525 / SFO2474, Манаселска река - мах. Върбаците / - 

мах. Пецовци - мах. Ташевци - мах. Цоковци
7500 7 500

16

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO2474- /SFO 1471, Калугерово- Видраре -Манаселска 

река/ в землището на с Манселска река/
5000 5 000

17
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3502/I-3, Осиковица - мах. Балинете 2000 2 000

18

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3499 / SFO3498, Осиковица - мах. Ямата / - мах. Баре - 

мах. Недковци
5000 5 000

19
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3555/SFO3499, Осиковица - мах. Баре / - мах. Видинци 5000 5 000

20
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3482/ I-3, Правец - Ботевград/ Разлив - мах. Куевска 2000 2 000

21

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3485/ I-3, Правец - Ботевград/ мах. Чорбанска - 

мах.Боновска - мах. Миленска
3000 3 000

22

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3481/I-3,Разлив-п.к.Правец/-мах.Пърчашка-

мах.Маргинска-мах.Сираковска-/I-3/
5000 5 000

23
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на местен път с № 58030.1.500 12000 12 000

24
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на местен път с № 58030.87.901 4000 4 000
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ІІ
§ 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА  Д М А 0 0 45 000 0 15 000 60 000

Функция 01: Общи държавни служби 0 0 10 000 0 0 10 000

1

Закупуване на офис техника за общинска администрация Правец
10 000 10 000

Функция 04: Социално осигуряване,подпомагане и грижи 0 0 0 0 15 000 15 000

1
Климатизация на сградата на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 10 000 10 000

2
Закупуване на оборудване в Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 5 000 5 000

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 0 0 35 000 0 0 35 000

1

Доставка и монтаж на детски паркови съоръжения
35 000 35 000

0

0 0 316 000 200 000 6 727 077 7 855 477ОБЩО
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                                                                          Приложение №3  

 

През 2020 година приоритет на общината е продължаващото изпълнение на проектите 

по Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони, чрез усвояване 

на европейски фондове и реализиране на договорените проекти, както и разработване на нови.  
 

 

Прогноза 
 
 

Индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз 

 

 

 

 Име на проекта Обща ст-ст на 

проекта в лева 

без ДДС 

 

Период на изпълнение 

 Програма за развитие на селските 

райони 

  

1. Ремонт на целодневна детска градина 

„Индира Ганди“, находящ се в 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ за 

детска градина , кв.167 по плана за 

регулация на гр.Правец 

1 845 714 2018 - 2021 

2. Рехабилитация и реконструкция на 

улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях на 

територията на община Правец 

1 173 343 
 

2019 - 2022 

3. Изграждане на физкултурен салон 

включително оборудване и обзавеждане 

в ОУ „Любен Каравелов“, УПИ IX –

училище , кв.11 по плана на с.Осиковица 

586 590 2019 - 2022 

4. Доставка и монтаж на изкуствена 

настилка и съоръжения за баскетболно и 

волейболно игрище, в УПИ I-училище , 

кв.101 по плана на гр.Правец 

97 565 
 

2019 - 2022 

 Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси и Оперативна 

програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

  

1. „Социално –икономическа интеграция 

на уязвими групи , интегрирани мерки 

за подобряване достъпа до 

образование“ – компонент 1 

889 784 01.04.2019 – 31.12.2020 

 

 Министерство на труда и социалната 

политика – Оперативна програма 

Развитие на човешките ресурси 

  

1. „Услуги за ранно детско развитие“ 606 912 2020 - 2020 

  5 199 908  

  



           Приложение №4

ДГ"ИНДИРА ГАНДИ" гр. Правец

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

ПЕНКА ВЕЛЬОВА СТАНЕВА СТ.УЧИТЕЛ с. Разлив-гр. Правец-с. Разлив

МАРИНА ИВАЙЛОВА ДЖАМБАЗОВА УЧ. МУЗИКА гр. Правец-с. Джурово-гр. Правец

ЛИЛИ ДИМИТРОВА ИВАНОВА СТ.УЧИТЕЛ гр. Ботевград-гр. Правец-гр. Ботевград

ДГ"СЛЪНЦЕ " с.Осиковица

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

МАЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА ДИРЕКТОР гр.Правец-с.Осиковица-гр.Правец

ИСКРА ЛЮБЕНОВА ТРАЯНОВА СТ.УЧИТЕЛ гр.Правец-с.Осиковица-гр.Правец

МАРИЕЛА ПЕТРОВА БОРИСОВА СТ.УЧИТЕЛ гр.Правец-с.Осиковица-гр.Правец

ДГ"ЗВЪНЧЕ " с.Джурово

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ЦАЙКОВА ДИРЕКТОР гр.Правец-с.Джурово-гр.Правец

ДИАНА АТАНАСОВА БОРИСОВА УЧИТЕЛ гр.Правец-с.Джурово-гр.Правец

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА СТ.УЧИТЕЛ гр.Правец-с.Джурово-гр.Правец

ДГ"ЗДРАВЕЦ" гр. Правец

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ПЕТКОВА УЧИТЕЛ гр. Ботевград-гр. Правец-гр. Ботевград

МАЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА УЧИТЕЛ гр. Ботевград-гр. Правец-гр. Ботевград

МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

ВЕСЕЛИНА ВЛАДОВА СТАМЕНОВА мед. сестра гр. Правец-с. Джурово-гр. Правец

ПОЛИНА ЦОЧКОВА ЦАЧЕВА мед. сестра гр. Ботевград-гр. Правец-гр.Ботевград

               ЦСРИ - гр.Правец

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

ИВАНКА СТОЙЧЕВА КЕСЕВА-

КОРДЕЛСКА
мед. сестра

с.Врачеш-гр. Ботевград-гр. Правец-гр. 

Ботевград-с.Врачеш

МИРЕЛА ПЕТРОВА МАРИНОВА трудотерапевт гр. Ботевград-гр. Правец-гр.Ботевград

СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  ЗА 2020г.  



        Приложение 5 
 

С П Р А В К А  
 

за числеността на персонала и средства за работни заплати за 2020 г. на местни и делигирани от държавата дейности ,  
както и дейности дофинансирани от местни приходи 

 
                

 ЗА МЕСТНИ И ДЕЛИГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

Групи и функции 

Численост 01.01.2020г. Средства за раб. заплати за 2020 г. 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ   

1. Изпълн. и закон. органи 9 78 750 

    Дофинансирана численост 8 71 000 

    Председател на ОС 1 7 750 

2.Образование 2 25 000 

    Други дейности по образованието 2 25 000 

3.Соц.осиг., подпом. и грижи 7 56 000 

    ДСП  7 56 000 

4.Жил.стр., БКС и оп. на околната среда 15 78 850 

    Др.дейности по жил. стр. 15 78 850 

5.Почивно дело,култура, рел.дейности 1 11 500 

    Обрядни домове и зали 1 11 500 

6. Транспорт и съобщения 3 31 500 

ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ   

1. Изпълн. и закон. органи 56 495 537 



 Общинска администрация 56 495 537 

2.Образование 62 803 863 

  ЦДГ 62 803 863 

3.Здравеопазване 
 

10 
123 053 

 Здравни кабинети и яслени групи в ОДЗ 10 123 053 

4.Социално, осигуряване, подпомагане и грижи 
   

46 475 830 

 Център за настаняване от семеен тип за стари  хора 8 91 887 

 Център за настаняване от семеен тип 12 95 015 

 Център за социална рехабилитация и интеграция 7 75 007 

 Защитено жилище за лица с умствени увреждания 5 56 821 

Дневен център за деца и пълнолетни лица с 
увреждания 

14 157 100 

4.Почивно дело, култура, религиозни дейности 6 80 000 

  Музей 6 80 000 
 

 
 
 
 
 
 
    



ОТЧЕТ 

за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  

на малолетни и непълнолетни - Правец  през 2019 г. 

 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ 

Съставът на МКБППМН - Правец е определен със Заповед №З-45 от 17.01.2018 г.  на 

кмета на Община Правец, по предложение на Председателя на Комисията.  

Комисията има 15 членен състав–юрист, педагогически съветници, директори на 

учебни заведения, Инспектор ДПС, преподаватели, представители на РУП, дирекция 

“Социално подпомагане”-отдел “Закрила на детето”, психолог. С цел качественото и 

целесъобразно изпълнение на дейностите, свързани с превантивната дейност на Комисията в 

състава са включени – директор или зам.-директор от всяко учебно заведение в общината.  

Председател на комисията през 2019 г., съгласно изискванията на чл.6, ал.2 от Закона 

за за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е г-н Васил 

Симеонов - зам.кмет на Община Правец. 

Комисията има определен нещатен секретар - г-жа Гълабинка Цветанова, която е 

главен експерт”Образование, здравеопазване, социални дейности и спорт” в ОбА. 
 

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Реализирани дейности от комисията: 

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с 

Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г. 

Във връзка с изпълнението на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната 

училищна и предучилищна възраст във всички Екипи за обхват /общо 4 на брой/, сформирани 

на територията на Община Правец са включени членове на МКБППМН, като секретаря 

координира дейностите на територията на общината. Със заповед на Кмета на Община 

Правец секретарят на МКБППМН е определен за актосъставител по чл.347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 
 

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от 

МКБППМН  

 През 2019 г. са извършени 227 посещения на адрес с цел изясняване на статуса на 

подлежащи на обучение деца, в които са участвали членове на местната комисия. В резултат 

на дейността в детска градина са записани 6 деца, в училище 9 деца, от които 6, живеещи на 

територията на общината без адресна регистрация и нефигуриращи в НП”Посещаемо и 

безопастно училище на МОН, а един ученик е върнат в образователната система въпреки 

навършените 16 години. 

 Съставени са предупредителни протоколи на 3 родители, които не осигуряват 

редовното посещение на децата си в детска градина. 

На 1 родител е съставен акт от секретаря на МКБППМН. 
 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на 

деца и родители 

8 0 



2 

 

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Таблица 2. 

Брой работни срещи за обсъждане на 

казуси на проблемни деца 

Теми 

2 Агресията в училище 

Неприкосновеност на личните вещи 
 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни 

В обществените съвети на 3 училища са включени членове на МКБППМН, които 

участват във всички заседания на обществените съвети. 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 6 Индивидуални консултации, Провеждане на 

родителски срещи, съвместно с РУ и ОЗД 

Настойници 0 0 

Попечители 0 0 
 

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

Таблица 5. 

Проведени 

превантивни 

програми  

Брой Теми Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолет-

ни 

Брой 

участници 

непълноле

тни 

Образователни 12 -Дебати  „Добрите маниери 

и обноски в наша полза“ 

-Проведени дискусии: 

„Взаимоотношенията в 

класа“; „Помагай на тези в 

нужда“; „Да бъдем честни“; 

„Няма да кажа, а ще 

покажа- ценността на 

общуване“   

 

- 

 

140                  

 

- 

- “Образование и още 

нещо“ – развиване на 

добродетели у учениците- 

международни проекти по 

КД2 на Еразъм +   

-Участие на настоящи и 

бивши ученици и родители 

в мероприятия на 

дискусионен клуб 

„Училище за лидери“ 

 

150 

 

- 

 

200 
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-Обучение на учители и 

ученици за ситуации, 

свързани с бедствия, аварии 

и катастрофи – работа с 

пожарогасител 

„Аз и другите- поведение и 

отговорности“ 
 

2 19 - 

Заедно можем повече“ – 

Ден на родителите 
 

250 327 - 

«Всеки ученик ще бъде 

отличник» 

16 36 - 

Асоциално 

поведение 

7 Проведено заключително 

мероприятие под надслов 

„Да играем безопасно“ в 

изпълнение на Национална 

програма „Работа на 

полицията в училищата“  с 

участие на ученици от 

Правец, Годеч, Етрополе, 

Ихтиман, Костенец и 

Пирдоп. 

- 72 - 

- Тренинг и дискусия с 

коуч- психолог по класове:  

- Училище за родители и 

учители:  «Как да общуваме 

с тийнейджърите днес» 

38 - - 

„ Силата на човешкото 

общуване и силата на 

думите“; „Да въведем 

правила срещу тормоза“;  

„Жертви на насилие и 

тормоз и кой може да ни 

защити“. 

- 140                - 

Агресията – силата на 

слабите.                      

15 

 

24 

 

0 

 

Насилие между 

деца 

 

16 - Театрална постановка с 

беседа с психолог; 

- Беседи по класове с 

инспектор ДПС; 

- Ден на толерантността; 

- Ден на розовата фланелка 

– Не на насилието; 

141 455 60 

„Да се опитаме да се 

поставим на мястото на 

детето, върху което се 

упражнява тормоз”; „Аз 

печеля – Ти губиш”; „Какво 

означава да бъдеш 

пасивен”; „Кои са добрите 

думи, които могат да ни 

0 140                 
510                   
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помогнат в случай на 

тормоз,  насилие?”; Да 

работим в екип  и се 

радваме на успехите на 

другите“; „Можем ли да се 

преборим и победим 

тормоза и начините за 

това?“;  „Защо и как деца 

тормозят деца?“ 

 -флашмоб с народни хора 

на открито 

- Посещение на филмова 

прожекция 

 „Моите чувства пораждат 

действия“, „Техника за 

овладяване на емоциите“ и 

др. 

- Обучение на ученици по 

медиация „ Деца помагат на 

деца“  

 

- 

  

300 

 „С песни и танци срещу 

насилието“,  

5 40  

„Моето училище- място без 

насилие“ 

2 35 - 

Агресивния език в 

училище.  

Как избирам приятелите си 

и как общувам с тях. 

Международен ден за борба 

с тормоза в училище. 

Агресия или приятелство - 

презентация                  

15 

 

55 - 

4.Наркотични 

вещества,алкохол, 

тютюнопушене 

19 

„Препоръки - забрани“;  

„Заедно срещу дрогата!”, 
„Природата е здраве“; „Как 

да се противопоставим на 

зависимостите – цигари, 

алкохол и наркотици?!”; 
„Свободата да бъдеш 

независим и последствията 

от зависимостите!”; 

„Всичко е в твоите ръце“; 

„Не на зависимостите – 

цигари, алкохол и 

наркотици! Да на 

зависимостта от 

изкуството!“ 

0 140                 530                    

Беседи от медицински 

специалисти в училищата. 

Изработване на 

информационни материали. 

 

- 

 

- 

 

70 
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„Наркотици, опиати, 

алкохол и тютюнопушене – 

опасности и зависимости“ 

38 103 - 

„Наркотици и здраве” 

„Всяко дете има право на 

закрила” 

„Дрогата- изкушението , 

което не  си струва да 

опитваш” 

5 56 30 

«Един живот»- един избор» 

«Цени живота си» 

5 - 12 

- Информационна 

презентация и беседа – «Не 

на зависимостите»; 

- Изложба на табла; 

- 182 - 

  Дискусия – „Препоръки и 

забрани”, под влияние на 

тематичен филм за живота 

на един зависим от 

алкохол, цигари и 

наркотици 

- 34 62 

  -„ Пушенето на наргиле – 

факти и рискове за 

здравето“ 

- 12 96 

5.Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

 

10 „Трафик на деца и 

младежи-как да се 

предпазим” 

22 40 - 

„ Сексуално насилие – 

какво означава?“; Кой може 

да ни защити при сексуално 

насилие?“; „Сериозни 

последици, до които може 

да доведе сексуалното 

насилие“; „Трафика на 

уязвими деца и млади хора 

и грубото нарушаване на 

техните права“; „Чуйте 

нашия глас – Не на 

насилието!“; „Схемите на 

трафика и как да се 

предпазим?“; „Училище без 

насилие и стереотипи, 

определени от пола“ 

0 140                 540                    

«Жертви на трафик» 

 

0 16 0 

Пубертет, ранен секс, 

венерически заболявания                                                        

4 7 0 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

 

- - - - - 
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7.Здравни 

 

11 

„Намиране на алтернативи 

за здравословен начин на 

живот“; „За чистите 

ръце....“; „Равенство между 

половете и неравенство, 

основано на пола“; „Равна 

ли е любовта на секса?“; 

„Методи и средства за 

предпазване от СПИН и 

болести, предавани по 

полов път“ 

0 140                 540                    

 1 декември – Борба срещу 

СПИН 

20 март – Световен ден на 

водата 

22 април – Ден на земята 

« Балансирано хранене», 

«Храни и хранене. «За и 

против диетите», «Спорт и 

здраве». 

 

- 

 

- 

 

320 

 “Хигиена и болести “  140 - 

«Вредата от ранните 

бракове» 

5 29 - 

8.Културни 

5 

Ден на усмивката -„Да се 

усмихваме повече“;  

Ден на толерантността - „ 

Да намерим подходящите 

епитети на толерантност и  

 ги добавим тук!“;  

0 480                 540                    

Организиране на 

благотворителни кампании 

за подпомагане на деца с 

тежки заболявания  

 

98 

 

 

 

320 

 

220  

 

 

“Ден на християнското 

семейство“ 

10 40  

Спортни                         

                    

25 «Силни без насилие» - 

общински спортен празник  
 

10 105 3 

Спортни състезания, 

общински крос и турнир по 

стрийтбол под мотото „Чрез 

спорт срещу тютюнопушене 

и дрога” 

- 230 160 

„Младежка футболна лига“ 

   

- 12 42 

- Спортен празник „Здрав 

дух в здраво тяло“ 

- Спортен празник „Спорт 

вместо агресия“ 

- Европейски ден на 

спорта/септември/ 

- Седмица на спорта 

- 460 540 
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„Живей активно“ 

- Спортен празник 

„Спортът е здраве“ 

-Пролетен поход;  

-Баскетболни турнири;  

-Футболни, волейболни;  

-Тенис на маса 

  ,,Не не насилието,  да на 

спорта“, ''Mowe week,, 

„Състезание с велосипеди“, 

„Ден без асансьори“,Между 

училищни срещи по футбол  

5 40 - 

   Спортни игри на открито – 

не на спортното 

хулиганство                                                                       

0 48 

 

0 

10.Радикализъм
1
 

1 

Беседи и дискусии в часа на 

класа - „Какво е 

радикализъм – форми на  

радикализъм, 

разпростнението му в 

България“. 

0 140                 540                    

Общо 105  
 

Таблица 6. 

Проведени анкетни 

проучвания: 

Брой Теми Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 2 „Организация и 

ефективност на 

учебния процес“ 

329 329 - 

Взаимоотношения 

деца, учители, 

родители 

 24 0 

Асоциално 

поведение 

1 Идентифициране 

на деца с 

асоциално 

поведение 

- -  

350 

 

Насилие между 

деца 

1 Анкета за наличие 

на тормоз в 

училище 

- 329 350 

Наркотични 

вещества, алкохол, 

тютюнопушене 

1 Анкета за ниво на 

употреба на 

алкохол, цигари и 

наркотични 

вещества 

-  

36 

 

48 

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора    

                              

- - - - - 
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Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

- - - - - 

Здравни - - - - - 

Културни - - - - - 

Спортни                         - - - - - 

Радикализъм
1 

- - - - - 

Общо 5     
 

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с 

жп-транспорта в съответствие с Писмо №71/25.09.2007г. на ЦКБППМН до 

председателите и секретарите на МКБППМН:   
 

Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0  

Брой разпространени материали 0  

Брой на информационните кампании в училищата 0  

Брой публикации в медиите 0  

Брой съвместни мероприятия с НПО 0  
 

В Община Правец няма ЖП транспорт и обекти на БДЖ. 
 

 

1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

   

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

2 1 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

0 0 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

0 1 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

30 30 

   

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

0 0 

 

Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

 1 1 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

 1 0 



9 

 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

 0 1 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

 0 0 
 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

5 1 4 
 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

1 1  
 

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Няма установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи към 

радикални и екстремистки групи 
 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на 

техните извършители. 

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Няма установени криминални деяния от футболни агитки 
 

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените 

в отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 

- - - 
 

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
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3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  
На територията на Община Правец за 2019 година няма деца настанени в СПИ и ВУИ, 

няма малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и поправителни домове. Няма 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

 

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 

осъществени. 

Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито 

деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в 

тези заведения - Неприложимо 

 

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 

пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени - 

Неприложимо 

Таблица 18. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ - - 

ВУИ - - 

ПД - - 

Приюти за безнадзорни деца - - 

Условно осъдени - - 
 

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни 

в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в 

съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, 

предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, 

професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати 

резултати  

Създаден е поименен регистър на неучещи и неработещи непълнолетни в общината, 

освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени, в съответствие с Указание на 

ЦКБППМН  (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.), но той не е попълван поради факта че на 

територията на общината няма такива. 

Таблица 19. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

- - - - - 
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Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

- - - - - 

Условно 

осъдени 

- - - - - 

Осъдени на 

пробация 

- - - - - 

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни.  
МКБППМН поддържа връзка с Инспектор «Пробация». През 2019 г. няма случаи на 

условно осъдени непълнолетни, за който Комисията да предприеме действия за организиране 

на възпитателни грижи.  

 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 0 
 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
През 2019 г. в МКБППМН са образувани 5 възпитателни дела. Всички са образувани 

по предложение на Районна прокуратура – Ботевград. 

Възпитателните дела са образувани и разглеждани при спазване на ЗБППМН и 

указанията на ЦКБППМН.  

Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със Заповед на 

Председателя на МКБППМН. Състава по делото включва правоспособен юрист, двама 

членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН, който не е член по състава на 

възпитателното дело за изработване на доклада по чл.16, ал.4, т.2 от ЗБППМН, определен за 

всеки отделен случай. 

Комисията бе подпомагана от РУ-Правец и кметовете на населените места в общината 

при издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела. Своевременно се 

уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела. Създадена е организация за 

предоставяне на материалите по делата на доверени представители или адвокати, ангажирани 

от родителите като защитници по делото. Преди разглеждането на възпитателните дела, 

МКБППМН събира допълнителна информация относно семейна среда, здравословно 

състояние, семейни отношения, приятелски кръг и други данни за извършителя (от ОЗД, 

училище и др.) с цел мерките, налагани на детето да бъдат максимално ефективни.  

При проявите, извършени от малолетни и непълнолетни  през отчетния  период 

доминират възпитателни дела образувани за кражби (общо 3 бр.), от които 1 за кражба на 

портмоне, 1 за кражби на телефон, 1 за кражба на тротинетка и 1 за кражба на велосипед. 

Едно възпитателно дело е образувано за шофиране на мотопед без книжка. 

Всички възпитателни дела са приключени в срок. Не са възниквали проблеми при 

образуването и разглеждането на възпитателните дела и при изпълнението на възпитателните 

мерки. Наложени са 11 възпитателни мерки по чл.13 ал.1 от ЗБППМН, както следва: 

 Предупреждение – 5 

 Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със 

задължение за полагане на засилени грижи  – 4   

 Задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 1 

 Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото- 1 
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Всички решения на комисията са изпращани в Районна прокуратура в 

законоустановения тридневен срок. Няма допуснати нарушения, констатирани от 

прокуратурата и съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните 

дела и налагането на възпитателни мерки по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН.  

През отчетния период няма предписания от съда и прокуратурата за допълване или 

коригиране на решения. 

През 2019 година няма постъпила информация в Комисията за деца, жертва на 

престъпление в семейството, както и за деца, привлечени към секти с криминогенен характер.  

През изтеклата година не са констатирани нарушения на правата на малолетните и 

непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления и не са 

набелязани мерки в това отношение. 

Констатиран е фактът, че в резултат на динамичния, напрегнат и в икономическа криза 

начин на живот, законните представители на малолетните и непълнолетните все по-малко 

обръщат внимание на децата си, поради което намалява и родителският контрол над тях. В 

резултат на намаления родителски контрол има случаи на бягства от училище, безцелни 

разходки и употреба на алкохол.  

В конкретните случаи не са образувани възпитателни дела, а с непълнолетните са 

работили УК за превенция и педагогическите колективи в училищата под методическото 

ръководство на МКБППМН. Същите са включвани и в програмите за превенция. 

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно 

извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в 

дейността на системата от МКБППМН  

През 2019г. МКБППМН-Правец разгледа поведението на 4 малолетни и непълнолетни. 

За 3 от тях противообществената проява е първа. В тези случаи бяха направените 3 оценки на 

риска по Методика за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от 

малолетни и непълнолетни лица, със следните степени: ниска (2 броя), средна (1 брой). 
 

ІV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

На територията на Община Правец няма разкрити консултативни кабинети и центрове 

за превенция. Наложените мерки по чл.13, ал.1 т.3 са изпълнявани с наличния ресурс на 

институциите на територията на община Правец – педагогически съветници в училищата и 

психолога работещ по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” по ОП 

НОИР. 
 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 21. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, утвърдени 

от МФ по Закона за 

държавния бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2019 4 3 9321 

2020 4 

Прогноза за 2021 4 

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 

на Председателя на ЦКБППМН  
Дейността на обществените възпитате през годината бе организирана в съответствие 

със ЗБППМН, статута на обществения възпитател и програмата на МКБППМН и при 

непрекъснато взаимодействие с психолозите, класните ръководители на поверените им деца и 

отдел “Закрила на детето”. Възпитателите работеха основно по програми за превенция и с 
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деца в риск. Няма малолетни или непълнолетни, които по време на възпитателния надзор да 

са извършили противообществени прояви или престъпления. 

Извън задачите по чл.13 и чл.41 от ЗБППМН обществените възпитатели работеха по 

отношение на превенция чрез спорт и организиране на занимания с деца, застрашени от 

извършване на противообществени прояви в свободното време. Подпомагаха организирането 

и провеждането на мероприятията, заложени в Програмата на МКБППМН-Правец за 2019 г. 
 

През обществените възпитатели са работили по разработени програми за превенция 

със 46 ученика в риск от извършване на противообществени прояви и с 1080 ученика с цел 

превенция на агресията и употребата на наркотици. Децата, с които са работили 

обществените възпитатели през годината не са извършили противообществени прояви и 

престъпления. 

Контролът върху работата на обществените възпитатели се осъществяваше 

ежемесечно от секретаря на комисията, въз основа на ежемесечни писмени отчети за 

извършената работа  и постигнати резултати.  

МКБППМН при Община Правец няма проблеми при изразходването на средствата, 

определени за материалното стимулиране на обществените възпитатели. Възнагражденията 

им се определят на основание на Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Общината 

редовно изплаща месечните им възнаграждения. 

 
2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого 

са организирани и по чия инициатива?  
Обществените възпитатели не са преминавали обучение през 2019 г.  

Във връзка с осъществяване на корекционно-възпитателната дейност на обществените 

възпитатели, секретарят на МКБППМН периодично осъществяваше ежемесечно работни 

срещи, на които се правеше анализ на поведението на децата и набелязване на конкретни 

мерки, решаване на практически казуси, споделяне на добри практики, запознаване с 

материали, свързани с корекционно-възпитателната работа на обществените възпитатели. 
 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
В срещите през 2019 г. участваха всички обществени възпитатели. 
 

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията 

на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените 

възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.  
Контролът върху работата на обществените възпитатели се осъществяваше 

ежемесечно от секретаря на комисията въз основа на ежемесечни писмени отчети за 

извършената работа  и постигнатия резултат, удостоверения за действително установени 

срещи с класни ръководители, родители и пр. по образец и протоколи от тези срещи, както и 

доклади от директори на училища и изготвени информационни материали. 

Оценката от работата на всички обществени възпитатели е положителна. 

 
VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  
1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 

общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 

Констатации и резултати.  

През 2019 г. Комисията осъществяваше контрол над ИДПС на основание чл.5, ал. 2 от 

Правилника за детските педагогически стаи и ЗБППМН. През отчетната година нарушения не 

са констатирани. През м.октомври Испектор ДПС напусна работа, като до края на 2019 г. нов 

служител не бе назначен в РУ-Правец. 

На територията на община Правец няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за  

безнадзорни деца над които комисията да осъществява контрол. 
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2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните 

(чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. 

През 2019 г. МКБППМН след разгледани и образувани възпитателни дела е наложила 

на 1 непълнолетно лице възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.10 от ЗБППМН (Задължаване на 

непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото).  

 Комисията спазва трудовото законодателство и подбира труд съобразен с възрастта, 

здравословното и физическото състояние на непълнолетния. При налагане на възпитателната 

мярка се определя време за извършване на конкретната работа, която не надхвърля 40 часа. 

Изпълнението и се проследява от определеното от комисията лице, като дневно се отработват 

от 2 до 4 часа. След изпълнението на възпитателната мярка, МК получава обратна 

информация и отчетна форма за извършеното от лицето и резултатите от извършения 

общественополезен труд.  
 

3. Проверки, извършени съвместно с други органи, относно посещаване на 

малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и 

интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната комисия при 

кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при 

работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие  

През 2019 г. са извършени 8 комплексни проверки за присъствие на малолетни и 

непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове 

с цел здравна защита и гарантиране основните права на децата и тяхното предпазване от 

алкохолни напитки и тютюневи изделия, както и недопускане на присъствието на деца без 

придружител на обществени места в законоустановения времеви диапазон /22.00ч.-06.00 ч./.  

 Извършените проверки целяха контрол по отношение спазването на Наредба №1 за 

обществения ред на територията на Община Правец и спазването на разпоредбите на чл.5б, 

ал.3 и чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето и чл.54, ал.1 от Закона за здравето. От 

проверките бяха обхванати град Правец и населените места в общината, като основно се 

наблегна на селата Осиковска Лъкавица, Осиковица, Джурово и Видраре. 

 През отчетния период са извършени 9 проверки в училищата и прилежащите площи с 

цел превантивна дейност и пресичане на разпространението и упротребата на наркотични 

вещества. 

Като резултат от проверките са съставени протоколи 14 протоколаи за предупреждение 

по Закона за МВР. 

Съставени са 4 актове за установяваване на административно нарушение и издадени 4  

Секретарят на МКБППМН участва в екипа по прилагане на Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие. 

Кризисна интервенция на деца-жертви или в риск от насилие на територията на община 

Правец не е реализирана през 2019г. 
 

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на 

скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.  

Членове на МКБППМН са взели участие в 12 обхода на мобилни групи за 

установяване на скитащи и просещи деца. Няма установени такива. 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 

Комисията не е срещала трудности по отношение на контрола. 

 

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения.  

През 2019 г. Комисията е сезирала 2 пъти РУ-Правец за констатирани нарушения – 1 за 

разрушаване на общинска собственост и 1 за продажба на алкохол на непълнолетни в 

магазин. 
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VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 

ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  
 

Предложения до Кмета на Община Правец за: 

 определяне състава на МКБППМН 2019 г. 

 определяне на обществени възпитатели към МКБППМН 2019 г. 

 ежемесечни предложения за материалното стимулиране на обществените възпитатели 

на основание Наредба №2 на ЦКБППМН. 

 финансово обезпечаване превантивната дейност на комисията. 

 предложения за възнаграждения на членове на МКБППМН по Наредба №3 на 

ЦКБППМН. 
 

Предложение до Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” за: 

 включване на членове на МКБППМН в работни групи 

 подпомагане на деца и семейства с нисък социален статус 

 съвместни действия при осъществяване на дейностите по превенция. 
  

Предложение до РУ-Правец за: 

 съвместни действия при осъществяване на дейностите по превенция. 

 
VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  

Няма проведени мероприятия. 
 

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. 

Брой и теми.  

Организирано обучение за учители и ученици за справяне с агресивното поведение. 

Проведена среща с родители на тема „Формиране на толерантност“  
 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване.  

Местната комисия за БППМН – община Правец работи в екип и в пълен синхрон с 

всички организации и институции, намиращи се на територията на Общината и работещи с и 

за деца: Детска педагогическа стая, Дирекция «Социално подпомагане» - отдел « Закрила на 

детето», училища, Училищните комисии, Бюро по труда и др. 

 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия 

и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на 

МКБППМН.   
Комисията не е провеждала обучения през 2019 година, които  да изискват 

изразходване на средства. 
 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.  
Седем от членовете на местната комисия и Секретаря са участвали в обучение за 

прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителната училищна и предучилищна 

възраст, организирано от РУО-София регион. 
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Двама членове на МКБППМН са участвали в обучение за справяне с агресивното 

поведение. 

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове 

на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации  

Участие на секретаря на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните-Правец в обучение, организирано от Регионално 

управление на образованието-София регион, относно обхващането и задържането на децата в 

училище. 

Секретарят на Комисията през 2019 г. не взе участие в Национално съвещание-

обучение на секретарите на МКБППМН, което се проведе в град Хисар поради други 

служебни ангажименти. 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 6839 

лева. 
 

ХI. Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН 

за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
За изплащане на възнаграждения на членове на МКБППМН през 2019 са изразходвани 

519,00 лв. 

Документацията на комисията се води от секретаря, съобразно изискванията на 

ЗБППМН и указанията на ЦКБППМН. 

 

ХIІ. Информация за изготвянето на финансовата прогноза за дейността на 

местните комисии за БППМН: 

Таблица 22. 

 

ХІІІ.  ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  

 Участие на членове на МКБППМН и обществени възпитатели в обучителни модули, 

организирани от Центъра за квалификация към ЦКБППМН; 

 Организиране обмяна на добри практики между МКБППМН по конкретни теми. 

 

Отчета на МКБППМН – Правец за 2019 година е изготвен  по структура и показатели, 

регламентирани в  писмо № РД-30-И-65 от 04.12.2019 г. на Централната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ    НА  

МКБППМН-ПРАВЕЦ: 
   (Людмил Павлов) 

 

 

 

 

Изготвил: 

Гълабинка Цветанова, секретар на МКБППМН 
 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2019 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2019 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 

за 2021 г. – общо (в 

лева) 

24 440 16 679 25 000 
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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ -   

МАНДАТ 2019-2023 г. 
 
 

Настоящата програма за управление на Община Правец е разработена в съответствие с 

изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Тя 

е средносрочен планов документ, съдържащ основните цели, приоритети, дейности и насоки 

за развитие  и управление в периода 2019 – 2023 година. 

Съдържнието на Програмата за управление на Община Правец мандат 2019-2023 

година е съобразено с националните и регионални стратегически документи, както и с 

действащите планове и програми за развитие на Община Правец. 

Програмата за управление на Община Правец мандат 2019-2023 година е съобразена с 

функциите на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с 

изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в 

страните от Европейския съюз. Тя е разработена с уважение към правата и възможностите на 

гражданите на общината да участват в местното самоуправление, гарантирани от чл. 17 на 

ЗМСМА. Тя е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на изпълнение. 

Уважаеми съграждани, 

Днешното ново време на модерни технологии и активна информационна среда изисква 

нов вид управление на община Правец. Това управление трябва да бъде иновативно, да 

създава възможности, да надгражда, модернизира и дигитализира процеси, да електронизира 

услуги и да активизира връзките с хората. 

В продължение на два мандата ние създавахме обществена среда, отличаваща се с 

подреденост, благоустроеност и чистота. Имахме мисълта, че създаваме възможности и 

даваме реална перспектива, изграждаме не само добре уредена обществена 

инфраструктура и подходяща среда за живеене, но и че създаваме основа за нови посоки 

за развитие.  

За да отговорим на съвременните изисквания и да продължим тази тенденция 

трябва да заложим на динамиката, на непрестанното усъвършенстване, на качество в 

изпълнението на всеки приоритет и дейност. 

Община Правец разполага с разработени проекти за кандидатстване по оперативните 

програми от национален и европейски тип, както и одобрени такива за реализация през 

следващите четири години. Имаме добре подготвен екип, който да гарантира 

целесъобразността на проектните предложения и качеството на изпълнение. Тези проекти са в 

съответствие с целите за развитие на общината в дългосрочен аспект - за повишаване 

стандарта на живот за гражданите, устойчиво развитие и създаване на подходяща за 

инвестиции и живеене среда, с модерна инфраструктура и гарантирана сигурност. 

Имаме цел, имаме мотивация и подготвеност. С вашата подкрепа можем да бъдем 

резултатни и градивни, да постигаме напредък и постъпателно развитие на Община Правец. 

 
 

РУМЕН ГУНИНСКИ 

Кмет на Община Правец 

Мандат 2019-2023 г.  
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ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ  
 

 Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания на 

гражданите;  

 Гарантиран обществен интерес при разходването на публични средства и всички 

дейности, предприемани от Община Правец; 

 Открито управление и широк обществен диалог. 

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

 Ефективно управление на общинските финанси; 

 Ефективно използване ресурсите на европейските и национални фондове, 

благоустрояване и подобряване на общинската инфраструктура; 

 Екологично равновесие и чистота; 

 Балансирана социална политика; 

 Качествено образование, младежки дейности и спорт; 

 Култура и туризъм – ефективно и рационално използване на наличния ресурс в 

тези области. 

 Обществен ред и сигурност; 

 Дигитализация, качество и иновации в работата на общинска администрация 

 
 

 ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

Общинските финанси са ключов фактор за устойчивото развитие на Община Правец, а 

ефективното управление на общинския бюджет е основа за постигане на поставените 

управленски цели. Чрез ефективното управление на общинския бюджет могат да се 

стимулират действията на местно ниво, така че гражданите да се възползват от оществения 

ресурс в най- добра степен, посредством постоянно подобряване на качеството на местните 

публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на 

политики, съответстващи на очаквания на обществеността. Това може да бъде постигнато 

работейки се по следните опорни точки: 

 

1. Оценка на собствените приходи в общинските бюджети чрез прилагане на 

комплекс от мерки, насочени към подобряване на събираемостта;  

2. Балансирано разходване на финасовия ресурс на общината чрез капитални 

краткосрочни или дългосрочни вложения, които да са в резултат от подробен 

анализ на приходната и разходната част на бюджета; 

3. Инвестиционни програми, разработени на основата на стратегическо планиране и 

заложени приоритети, ясно ограничени от реална годишна финансова рамка; 

4. Разумно стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество и 

генериране на по-големи собствени приходи; 

5. Ежегодно преоценяване на режийни разноски. 

 

 ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ РЕСУРСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И 

НАЦИОНАЛНИ ФОНДОВЕ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

За осъществяване на поставените цели в сферата на благоустрояването следва да се 

създадат необходимите устройствени планове и проекти, интегрирани с възможностите за 

финансиране най-малко по три направления: общински бюджет, държавен бюджет, 

финансиране по линията на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз 

(в рамките на съответните Оперативни програми).  

За периода на мандата общинското ръководство ще извършва проектиране, изграждане 

и реконструкция на инфраструктурни обекти и сгради общинска собственост, като към 
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момента има подготвени проекти, планирани дейности или е в етап на подготовка на задания 

за изпълнението на следните инфраструктурни обекти: 

1. „Реконструкция и рехабилитация на централна градска зона- площадно и парково 

пространство гр. Правец-УПИ XV за площад и обществено обслужване, УПИ XI за 

общинска администрация и обществено  обслужване и УПИ XIV кв. 20 по плана на 

гр. Правец, като се извърши цялостният ремонт на пешеходната зона на града, 

надграждайки вече завършения първи еташ на площадното пространство пред 

сградата на общината на читалището и останалите административни сгради на пл. 

Тодор Живков“; 

2. „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и 

възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“, който e подготвен за 

кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) МИГ 

Ябланица – Правец; 

3. Изграждане на информационен център в парка до Спортната зала; 

4. Реконструкция на вертикална планировка и осигуряване на достъпна среда в 

Експозиционна зала на музеен комплекс с родна къщата на Тодор Живков; 

5. Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр.Правец, 

включваща : 

- Водопроводи в махала Боянска по ул.“Градешница“ от ОТ962 до ОТ913, от ОТ921 

до ОТ1096,  от ОТ957 до ОТ1005, от ОТ985 до ОТ1015, от ОТ985 до ОТ986, от 

ОТ1048 до ОТ1039, от ОТ982 до ОТ1049 

- Водопроводи по ул.“Поп Марко“ от ОТ922 до ОТ1017, по ул.“Св. Атанасий“ от 

ОТ942 до ОТ945 и по ул.“Чавдар войвода“ от ОТ1006 до ОТ1017 

- Водопроводи по бул.“Трети март“ от ОТ461 до ОТ513, от ОТ513 до ОТ453 и от 

ОТ453 до ОТ469 

- Водопроводи по ул.“Филип Тотю“ от ОТ390 до ОТ386, ул.“Червена вода“ от ОТ316 

до ОТ389, ул.“ Страшка могила“ от ОТ310 до ОТ388, ул.“ Елаша“ от ОТ318 до 

ОТ386; 

6. „Ремонт на детска градина „Индира Ганди”, включително вертикална планировка, 

обзавеждане и оборудване, находяща се в урегулиран поземлен имот / УПИ/ VI за 

детска градина, кв. 167 по план за регулация на гр. Правец ”, в изпълнение на 

проект на община Правец финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-

2020; 

7. Изграждане на Физкултурен салон, включително оборудване и обзавеждане в 

Основно училище "Любен Каравелов", с.Осиковица; 

8. Ремонт вътрешен двор в УПИ I, кв.101, Общежитие, гр. Правец, с което продължава 

обновяването и модернизирането на училищната инфрааструктура в общинските 

училища; 

9. Ремонт на покрит плувен басейн - ГПЧЕ "Алеко Константинов" и ОУ "Васил 

Левски" гр. Правец; 

10. Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и 

волейболно игрище, в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец” в изпълнение 

на проект на община Правец финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-

2020; 

11. Изготвен е проект за изграждане на игрище за мини футбол в парк Т. Живков, гр. 

Правец; 
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12. Изготвя се проект за реконструкция на съществуващата общинска материална база 

на ДДЛРГ с. Разлив за изграждане на филиал на ДГ „Индира Ганди“ в населеното 

място; 

13. Общината планира реконструкция и оборудване на зала за мероприятия и ритуали в 

бивш магазин за Електроуреди , гр. Правец; 

14. Планира се ремонт на вертикалната планировка и сградата на Автогара Правец; 

15. Изготвен е проект за улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура 

за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна канализация и улици на 

квартали 168, 169 и 170 по действащите подробни устройствени планове на град 

Правец; 
16. „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията, както и 

принадлежностите към тях на територията на община Правец” в изпълнение на проект 

на община Правец финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-2020, 

който проект обхваща и пътното кръстовище пред Спортната зала в гр. Правец, с 

изграждане на кръгово кръстовище; 

17. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица, Община 

Правец и Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа село Джурово, Община 

Правец“ -2016г., за който проект община Правец по спешност ще търси 

финансиране; 

18. Община Правец има намерение да закупи открита сцена с осветление за развитие на 

фестивален туризъм, масовизиране и по-атрактивни мероприятия на открито, 

кандидатствайки по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. , 

чрез МИГ Ябланица- Правец; 

19. Още един проект, който подготвя община Правец за този мандат е „Ремонт и 

рехабилитация  на съществуващата улична осветителна мрежа на община Правец 

(гр. Правец, с. Видраре, с.Джурово, с.Калугерово, с.Манаселска река, с.Осиковица, 

с. Осиковска Лакавица, с.Правешка Лакавица, с.Равнище, с.Разлив,  и с.Своде ), с 

цел постигане на енергийна ефективност – умно улично осветление; 

20. Със собствени средства и чрез подпомагане кандидатстването по Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., приоритет в този мандат е 

рехабилитацията и реставрацията на Църквата Св. Атанасий Велики , като се 

възстановят олтара, иконите и царските двери и ако позволяват европрограмите 

изписване на стени и тавани; 

21. „Ремонтно - възстановителни работи за обект: Въжен мост над р. Малък Искър, 

свързващ с. Видраре с мах. Пешната лъка”; 

22. Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с. 

Калугерово с махалите "Кардашица", "Костадиновец", "Връбчовци", "Лъга", 

"Клената"; 

23. Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец - п.к. 

Етрополе/Правешки манастир; 

24. „Ремонтно-възстановителни работи по Манастирски комплекс  „Св. Теодор Тирон, 

гр. Правец“; 

25. „РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ЯЗОВИР „СКЪРНАВА“ И СЪОРЪЖЕНИЯТА 

КЪМ НЕГО“; 

26. Изграждане на съоръжения към път SFO 1471 /III-308/ Калугерово - Видраре - 

Джурово - /I-3/ - Аварийно - възстановителни работи на свлачищен участък на път 

SFO 1471 /III-308/ Калугерово - Видраре - Джурово - /I-3/ от км 8+210 до км 8+360, 

с. Манаселска; 

27. Актуализиране на кадастралните и регулационни планове на селата; 
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28. Изграждане на мониментално пространство в пешеходната зона на града с пластика 

и възпоменателни плочи с исторически личности от общината, участвали в 

освободителните движения и борби на Правешкия край; 

29. Реконструкция и рехабилитация на площадните пространства в по - големите села в 

общината, поетапно; 
30. Текущи ремонти на улици в регулация в населените места на община Правец, на 

общинска пътна мрежа - ежегодно залагани в поименен списък на Община Правец за 

неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията 

на община Правец; 

31. Ще стимулираме инициативността и предприемчивостта на кметовете и кметските 

наместници и ще ги подкрепяме при реализирането на проекти, които са в интерес 

на местните общности. 

 

 

Наш приоритет продължава да бъде надграждане на постигнатото по райони, 

квартали и населени места! 

 
 

 ЕКОЛОГИЧНО РАВНОВЕСИЕ И ЧИСТОТА 

През следващите 4 години поддържането на чистотата, поддържането на зелените зони, 

грижите за екологичното равновесие в общината ще продължат да бъдат наш приоритет,  като 

мерките са насочени в: 

1. Подобряване организацията на сметосъбиране и сметоизвозване на битови 

отпадъци. Оптимизиране на  графика на организираното събиране, като в районите 

са включени всички улици, площади, паркинги, имоти намиращи се в 

застроителния регулационен план на населените места, имоти в строителните 

полигони и имоти извън строителните граници и махали на населените места в 

общината. Контрол върху броя и състоянието на съдовете за смет; 

2. Предотвратяване появата на нови локални и нерегламентирани сметища, изгаряне 

или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците ще се постигне 

чрез засилен контрол. В тази връзка ще се работи и за по-добра информираност на 

населението; 

3. Организиране почистването на замърсени територии образувани нерегламентирани 

сметища със собствени средства и доброволчески труд по време на кампании.  

4. Провеждане на кампании за предотвратяване образуването на отпадъци, насочени 

за крайно оползотворяване с организациите за оползотворяване на отпадъци: от 

опаковки, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за 

употреба батерии и акумулатори;  

5. Ще продължи организирането и провеждането  на кампании за събиране на опасни 

отпадъци, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за 

употреба батерии и акумулатори; 

6. Един от приоритетите на общината е поддържането и обновяването на зелената 

система на общината – паркове, велоалея, междублокови пространства, площади  и 

други територии за обществено ползване; 

7. Ще продължаваме инициативите по образователните кампании и мероприятията 

свързани с околната среда с детските градини и училищата в общината; 

8. Във връзка с опазването на природата и развитието на туризма в общината ще се 

полагат постоянни грижи за създадените екопътеки и съоръженията към тях; 
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9. Пускане в работен режим на реконструираната Пречиствателна станция за отпадни 

води-Правец, с което значително ще се подобри качеството на водите, както и 

благосъстоянието и начина на живот на населението; 

10. Създаване на реални предпоставки за привличане на инвестиции в устойчивото 

развитие на общината, съчетано с опазването на околната среда и управлението на 

отпадъците. Използване на възможности на национални и международни програми 

за финансиране на дейността по околната среда; 

11. Предприемане на действия за предотвратяване риска от природни бедствия – 

наводнения, свлачища и др.; 

12. Подобряване управлението на водните ресурси на територията на общината; 

13. Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета с прилагане на 

механизмите за ефективен контрол предвидени в българското законодателство. 

Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната 

кастрация и регистрация; 

14. Организиране и провеждане на информационни кампании и мероприятия с 

екологична насоченост; 

15. Участие във вземането на решения на регионалните сдружения за управление на 

отпадъците; 

16. Община Правец ще продължи сътрудничество с общините от Регионалното 

сдружение за управление на отпадъците (РСУО), относно изпълнението на проект 

за „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-регион Ботевград“; 

17. Разработване и прилагане на екологично ориентирани проекти, самостоятелно или 

в партнъорство със съседни общини. 

 

 

 БАЛАНСИРАНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

През мандат 2019-2023г. ще се работи за подобряване качеството на живот на жителите 

на общината чрез социална политика, насочена към развитие на модерна, ефективна система 

от социални услуги, която поставя в своя център потребителя, отговаряща на нуждите на 

общността, осигуряваща равен достъп и непрекъснато подобряваща своето качество.  

Приоритетите на социалната политика и основните дейности ще бъдат в следните 

направления: 

1.  Предоставяне на условия на социално-икономическа интеграция на уязвими групи 

на територията на община Правец чрез  подобряване достъпа до образование, здравеопазване, 

трудова заетост чрез: 

-  осигуряване на заетост на уязвимите групи и интегриране в трудовия процес чрез 

реализиране на проекти по Оперативни, Национални и други програми; 

-  подобряване качеството на предоставяната услуга Център за социална рехабилитация 

и интеграция за деца и лица; 

-  кандидатстване по програми за финансиране в социалния сектор и разработване на 

нови социални услуги, като се търси усилено партнъорство с НПО. 

 

2. Грижа за възрастните и хората с увреждания чрез: 

-  подкрепа на съществуващите клубове на възрастни и хора с увреждания и стимулиране 

обогатяването на тяхната дейност; 

-  подобряване на условията на живот и повишаване на качеството на предоставените 

услуги в Център за настаняване от семеен тип за стари хора и Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания-Правец и ЗЖ-Видраре; 

-  развитие на рехабилитационните услуги в ДЦПЛУ-Правец; 
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- популяризиране и реализиране на личната помощ с цел достигане на услугата „личен 

асистент“ до всяко правоимащо лице в общината; 

- проучване на възможностите за разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с умственна 

изостаналост и/или ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания. 
 

3. Подкрепа и помощ на деца в риск и техните семейства чрез: 

-  подобряване качеството на грижа в  Центъра  за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания; 

-  продължаване дейността на Център за семейно консултиране и подкрепа чрез 

предоставяне на интегрирани здравни, социални и образователни услуги  на деца в 

риск и техните семейства; 

-  гарантиране на устойчивост на интегрираните услуги за ранно детско развитие, 

насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи и техните семейства, както 

и бъдещи родители с цел подобряване  на достъпа до здравна грижа, формиране на 

родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната 

готовност на децата за включване в образователната система; 

-  развиване на приемната грижа като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск. 
 

4. Подкрепа на хората с ниски доходи и възрастните хора чрез: 

-  продължаване дейността на Домашен социален патронаж, поддържане и развитие  

на материалната база и разширяване на обхвата на услугата; 

-  осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се чрез реализиране на проект „Обществена 

трапезария“; 

- подпомагането на социално слаби граждани с еднократни финансови помощи. 

 

5.Подобряване на професионалните умения на специалистите в социалната сфера чрез 

обучения, квалификации, обмяна на опит. 

 

 КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 

 

ОБРАЗОВАНИЕ  

Основна цел за мандат 2019-2023г. в сферата на образованието ще бъде осигуряването 

на съвременни и сигурни условия за обучение в образователните заведения на територията на 

общината и равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик. Ще продължи политиката за подобряване на материалната база и обновяване на 

сградния фонд в училищата и детските градини в общината. 

Предвиждаме следните дейности: 

1. Доизграждане на образователна среда за: 

- разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и 

успешна реализация и социализация; 

- по-високо качество и по-добър достъп до образование; 

- ранна превенция на обучителни затруднения; 

- включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности; 

2. Създаване на сигурна среда за развитие на децата и учениците чрез: 

- постепенно въвеждане на видеонаблюдение в детските градини и училищата; 

- подобряване на пропусквателния режим и системите за контрол; 

- координиране и реализиране на програми за превенция на агресията и зависимостите; 

- равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование; 

-  осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура около общинските 

образователни институции. 
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3. Преодоляване на проблемите с безпричинните отсъствия и отпадането от училище 

чрез: 

- целенасочено финансиране чрез работа по проекти на училищни дейности, насочени 

към превенция на отпадането от училище на деца и ученици в риск от отпадане; 

- работа за осъществяването обхвата на подлежащите на обучение деца, основно от 

ромски произход; 

- осигуряване на възможност за преодоляване на трудностите при подготовката за 

училище на деца от предучилищна възраст и обучението на ученици в училище и  

предотвратяване изоставането; 

- стимулиране на желанието за участие в образователния процес чрез осигуряване на 

възможност за занимания по интереси. 

4. Създаване на благоприятна среда за развитие на заложбите на учениците чрез: 

- създаване на условия за развитие на извънкласните форми на обучение за подобряване 

на ключовите компетентности на учениците и постигане на по-добри образователни 

резултати; 

- осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване 

на способностите и уменията на всяко дете и ученик. 

- насърчаване на творческите способности на учениците и подкрепа за талантливите 

деца; 

- подкрепа участието на децата в общински, регионални, национални и международни 

конкурси, състезания, фестивали и др. 

 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ 

Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Правец и на 

условията за успех на всеки млад човек е една от основните задачи, стоящи пред 

ръководството на Община Правец. Идеите ни са насочени към инвестиране в младежта и  

мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на общината. 

За постигане на целта ще бъдат предприети следните действия: 

- подкрепа на младежките организации в общината; 

- поддържане на съществуващите Младежките клубове в селата на общината и 

насърчаване на младите хора от малките населени места да се включват в различни 

младежки инициативи, в обществения и културен живот на населеното място; 

- подпомагане реализирането на младежките обмени, доброволчество и други дейности в 

сферата на младежта и обмяната на идеи и разширяване светогледа; 

- повишаване имиджа на младежките организации сред обществеността и създаването на 

устойчиви форми на сътрудничество между училищата и младежките организации на 

територията на общината; 

- създаване на условия за спорт и младежка активност във всяко населено място на 

община Правец; 

- Продължаване на тенденцията за обновяване и модернизация на спортната материална 

база в училищата и детските градини; 

- Продължаване на тенденцията за изграждане на спортни площадки за различни видове 

спорт и основен ремонт на съществуващи спортни съоръжения. Община Правец е 

изготвила проект за основен ремонт на басейна в сградата на училището в гр.Правец; 

-  подпомагане дейността на спортните клубове в общината  и оказване на съдействие за 

разработване и изпълнение на проекти за обогатяване на дейността им и подпомагане 

на работата с деца. 
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 КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ – ЕФЕКТИВНО И РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

НАЛИЧНИЯ РЕСУРС В ТЕЗИ ОБЛАСТИ. 

1. Провеждане на традиционни и нови културни прояви; 

2. Ежегодно провеждане на Общинския събор на народното творчество, като се 

обогати и разшири тематиката и участието; 

3. Подпомагане популяризирането на ежегодния фестивал „ Моцартови празници“ 

Правец; 

4. Целево подпомагане на културните институции на територията на общината; 

5. Разработване и приемане на Стратегия за развитие на туризма; 

6. Актуализиране и популяризиране на интегрирани туристически маршрути, 

включващи различни обекти на територията на община Правец; 

7. Поставяне на указателни табели за всички туристически обекти поотделно, еко 

маркировки, по които да се ориентират туристите и гостите на града; 

8. Ще продължим обновяването, модернизирането и разширяването в Музейния 

комплекс с родната къща на Тодор Живков в Правец чрез подобряване на 

вертикалната планировка, съпътстващата инфраструктура и изграждане на 

Информационен център.  

 

 ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ; 

1. Разширяване мрежата от изградено видеонаблюдение; 

2. Работа с младежите и учащите от Местната комисия за борба с 

противообществените прояви за превенция срещу употребата на наркотични 

вещества, хулигански прояви и агресия. 

3. Подобряване на контрола по прилагането на Наредба №1 за спазване на 

обществения ред, както и другите наредби на ОбС Правец, гарантиращи 

спокойствието и правовия ред в общността. Нова организация на звеното по 

обществен ред, обходи, актуализация на маршрути, разписване на правила за 

реагиране и отсраняване на нередности; 

4. Поддръжка на знаковото стопанство и пътната маркировка. 

 

 ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, КАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ В РАБОТАТА НА 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Осигуряване на административни услуги на гражданите и бизнеса по електронен път; 

улесняване работата на служителите в администрацията чрез използване на информационните 

технологии, с цел намаляване обема на обмен на документи на хартиен носител; създаване на 

възможности за по-голяма прозрачност в отношенията администрация-потребител, 

намаляване времето и разходите за получаване на услуги и увеличаване на каналите за достъп 

до тях, като направленията са: 

1. Поддържане на ефективна организационна структура, обвързана с приоритетите и 

целите на управлението; 

2. Подобряване на управленските и работните процеси в администрацията; 

3. Оптимизиране и развитие на различни форми за предоставяне на информация и 

услуги на гражданите; 

4. Архивиране на картотечните регистри на населението и преминаване изцяло към 

поддържането на техния електронен еквивалент; 

5. Качествено управление на общинския архив;  

6. Актуализиране на регулационни планове, именоване на улици в населените места, 

изнесени приемни за граждани; 

7. Обвързаност на услугите, предоставяни в рамките на администрацията; 
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8. Нови принципи за работа на Консултативния съвет към кмета на общината и 

работата на обществените съвети към кметовете и кметските наместници в 

населените места на община Правец; 

9. Откритост и достъпност на дейността на общинска администрация Правец. 
 

 

23.01.2020г. 

гр. Правец 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 
ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА 

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, 

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Правец, 2019 г. 
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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1 Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет на Община 

Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

Чл.2 Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, 

неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с Общинската 

администрация за осъществяване на местното самоуправление. 

 

Чл.3 (1) Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват съгласно 

Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, действащото българско 

законодателство и разпоредбите на този правилник. 

 (2) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на 

общината при условия и по ред, определени от закона, като осъществява своите правомощия 

при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие, 

гарантиране и закрила интересите на жителите на Община Правец. 

 (3) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във 

връзка с осъществяването на дейности в сферата на общинското имущество, общинските 

предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация, устройството 

и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, 

здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, 

опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, 

поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието 

на спорта, отдиха и туризма, защита при бедствия и на други дейности, определени със закон; 

 

Чл.4 Общинският съвет на Община Правец се състои от 13 (тринадесет) съветника и изпълнява 

своите функции от полагането на клетвата по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация до конституирането на новоизбрания общински съвет. 

 

Чл.5 (1) Общинският съвет:  

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове (с мнозинство 

повече от половината от общия брой на съветниците); 

2. одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация по 

предложение на кмета на общината (с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците); 

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет (с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците); 

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 

действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския 

бюджет по предложение на кмета на общината (с мнозинство повече от половината от 

присъстващите съветници); 

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема 

отчета за изпълнението му (с поименно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците); 

6. определя размера на местните такси (с поименно гласуване, с мнозинство повече 

от половината от общия брой на съветниците); 

7. определя условията и реда за пътуване по обществения градски транспорт на 
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общината (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници).; 

 

8. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства 

(с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците); 

9. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски 

дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи,( с 

поименно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците); 

10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени 

заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или 

емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по 

ред, определени със закон,( с поименно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците); 

11. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни 

изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за 

устройство на територията (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които 

отразяват и европейските политики за развитие на местните общности (с мнозинство повече от 

половината от присъстващите съветници); 

13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на 

територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и 

другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната 

инфраструктура (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за 

управлението на дарено имущество (с поименно гласуване, с мнозинство повече от половината 

от присъстващите съветници); 

15. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната 

и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите 

на общината в тях (с поименно гласуване, с мнозинство повече от половината от присъстващите 

съветници); 

16. създава кметства при условия и по ред, определени със закон (с мнозинство 

повече от половината от общия брой на съветниците); 

17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи 

територията и границите на общината (с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците); 

18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, 

инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско 

значение (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

19. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства и кметски 

наместници по въпроси от своята компетентност (с мнозинство повече от половината от 

присъстващите съветници); 

20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на 

населението по въпроси от своята компетентност (с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците); 

21. одобрява символ и печат на общината (с мнозинство повече от половината от 

присъстващите съветници); 

22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани (с 

мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

23. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 

компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и 
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неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по 

предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител; (с мнозинство 

повече от половината от присъстващите съветници); 

24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него 

актове (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

25. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на 

общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече 

от три месеца (с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците); 

26. приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници за 

едно заседание (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници). 

 (2) В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

(3) По въпроси, неуредени в този правилник, Общинският съвет приема отделни 

решения. 

 

Чл.6 (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник. 

(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на 

гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. 

(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет 

от Общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на 

общинските съветници. 

 

 

Глава втора 

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

 
 

Чл.7 Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и 

се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. 

 

Чл.8 (1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите 

общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на Общинския съвет. 

(2) Общинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметства, полагат 

предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва 

клетвена декларация. 

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на 

кметство се съхранява в архива на Общинския съвет. 

Чл.9 Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само 

разисквания по избора на председател на Общинския съвет. 

 

Чл.10 На първото си заседание Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване 

председател на Общинския съвет. 

 

Чл.11 (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.10 се избира комисия от общински 

съветници. 
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(2) Комисията утвърждава образец на интегрална бюлетина и плик, подпечатани с печата 

на общината. 

 

Чл.12  Всеки общински съветник, партия или коалиция, представени в Общинския съвет, могат 

да издигат кандидатури за председател. 
 

Чл.13 (1) Изборът на председател се извършва с бюлетината по утвърдения образец с имената 

на издигнатите кандидати. 

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с отбелязано името на 

предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна. 

(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина по утвърдения образец 

с отбелязано едно име за определен кандидат. 

(4) Недействителни са бюлетините, когато: 

1. са намерени в избирателната кутия без плик; 

2. ако в бюлетина е отбелязано името на  повече от един кандидат; 

3. върху нея са дописани думи и знаци; 

4. не е  по установения образец; 

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. 

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия 

брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, 

изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много 

гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете 

на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде 

избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание. 
 

Чл.14 (1) Общинският съвет може да избере един или повече заместник-председатели на 

съвета по предложение на отделните групи общински съветници или по предложение на 

общински съветник. 

(2) Заместник-председател на Общинския съвет се избира с явно гласуване с 

мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. 
 

Чл.15 (1) Пълномощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват предсрочно при: 

1. подаване на оставка; 

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като 

председател за повече от три месеца  с решение на общинския съвет, взето по реда на чл.10 

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда 

или гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общински 

съвет. 

 (3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общинския 

съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, 

или на следващото заседание. 
 

Чл.16 Пълномощията на заместник-председател на Общинския съвет се прекратяват 

предсрочно: 

1. при подаване на оставка; 
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2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като 

заместник-председател за повече от три месеца с решение на общински съвет; 

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

4. с решение на Общинския съвет по реда на чл.14, ал.2, по искане на 1/3 от 

общинските съветници. 

 

Чл.17 При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, 

както и при обсъждане на дейността му, заседанието се председателства от заместник-

председател или общински съветник, избрани с мнозинство повече от половината от общия 

брой на общински съветници. 

 

Глава трета 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

 

Чл.18 (1) Председателят на Общинския съвет: 

1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им; 

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните 

материали според тяхната компетентност; 

3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на 

групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации 

и граждани; 

4. подпомага съветниците в тяхната дейност; 

5. представлява Общинския съвет пред външни лица и организации; 

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове; 

7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и 

на общинските съветници; 

8. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на 

Общинския съвет; 

9. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите 

лица с право на съвещателен глас и гражданите; 

10. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, 

приети от Общинския съвет; 

11. нарежда нормативните актове, приети от Общинския съвет, да бъдат доведени до 

знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната 

интернет страница на общината;  

12. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по 

населени места; 

13. следи за спазване на този правилник; 

14. уведомява писмено или устно /в същото или следващото заседание/ общинските 

съветници за изпълнението от страна на кмета на Община Правец на приетите актове от 

Общинския съвет, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, или при запитване от страна на 

общински съветник; 

15. след предоставяне от страна на кмета на Община Правец на административните 

актове, договори и техните изменения и допълнения, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.18 от 

ЗМСМА, председателят на Общинския съвет предоставя копие  от тях на хартиен или магнитен 

носител на общинските съветници на първото следващо заседание на Общинския съвет; 

16. предоставя на общинските съветници копие  на хартиен или магнитен носител от  

Програма за управление на кмета на Община Правец за срока на мандата, съгласно чл.44, ал.5 
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от ЗМСМА, на първото следващо заседание след предоставянето й на Общинския съвет. 

17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, 

Общинския съвет и този правилник. 

(2) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до 

негови лични и/или имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права 

линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен 

включително. В този случай заседанието на Общинския съвет се ръководи от заместник-

председател или общински съветник, избран с мнозинство повече от половината от 

присъстващите общинските съветници. 

 (3) Председателят на Общинския съвет, за времето на отсъствието му се замества от 

заместник-председател или общински съветник, избран с мнозинство повече от половината от 

общия брой на общинските съветници. 
 

Чл.19 (1) Общинският съвет определя възнаграждението на председателя в зависимост от 

определената продължителност на работното му време, като размерът на възнаграждението при 

намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, 

определена от Общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския 

съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината, а 

необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на средствата, 

предвидени за Общинския съвет, а при необходимост и със съответната му актуализация. 

(2) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение 

освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото положение. 

 (3) Председателят на общинския съвет има право на: 

 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по 

реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на 

Закона за здравното осигуряване; 

 2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни 

трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда. 
 

Чл.20 (1) Заместник-председателят на Общинския съвет: 

1. участва в председателски съвет; 

2. участва в срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на 

групите общински съветници, с представители на политически партии, общински организации и 

граждани съвместно с председателя на Общинския съвет. 

(2) Заместник-председателят на Общинския съвет има право на допълнително 

възнаграждение, когато изпълнява задълженията на председател, което се определя с решение 

на Общинския съвет за всеки конкретен случай. 
 

Чл.21 Председателският съвет подпомага дейността на председателя на Общинския съвет, като: 

1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за работата 

на Общинския съвет; 

2. провежда политически консултации във връзка с дейността на Общинския съвет; 

3. предлага състав на делегации за международни контакти; 

4. разглежда, разпределя и внася по компетентност в комисиите на Общинският 

съвет по реда на постъпването им сигнали, жалби, предложения и др., регистрирани в 

деловодството на Община Правец, като в същото се води отделен регистър на Общинския съвет 

за входяща и изходяща поща. 
 

Чл.22 Председателският съвет се формира от: 
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1. председателя на Общинския съвет; 

2. заместник-председател или заместник-председатели; 

3. председателите на постоянните комисии; 

4. ръководителите на групи общински съветници. 
 

Глава четвърта 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

Чл.23 Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по 

чл.32, ал.1 от ЗМСМА. 

Чл.24  (1) Общинският съветник има право: 

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета; 

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет 

разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения; 

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на 

съвета; 

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря устно или писмено на 

следващото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет реши друго; 

5. да получава съдействие от държавни органи, от Общинска администрация 

Правец, стопански и обществени организации, както и да му предоставят сведения и документи, 

които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват 

класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. 

(2) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинския съветник 

ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж.  

(3) Общинския съветник получава възнаграждение за :  

1. участието си в заседанията на Общинския съвет; 

2. участието си в заседанията на комисиите при Общинския съвет, в които е избран; 

 (4) Общото възнаграждение на общинския съветник по ал.3, т.1. и т.2, за един месец не 

може да надвишава 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация 

за съответния месец. Конкретният размер на възнагражденията се определят с решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските 

съветници.   

(5) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други 

разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на средствата, предвидени за Общинския 

съвет. 
 

Чл.25 Общинският съветник не може: 

1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, 

контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на 

търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие; 

2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - 

членка на Европейския съюз; 

3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или 

контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е 

общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински 

предприятия. 

 

Чл.26 Общинският съветник е длъжен: 
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1. да присъства на заседанията на Общинския съвет и комисиите, в които е избран, и 

да участва в решаването на разглежданите въпроси; 

2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията 

на Общинския съвет; 

3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността 

на Общинския съвет и Общинската администрация; 

4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното 

самоуправление; 

5. да се подписва в присъствен списък на всяко заседание на Общинския съвет и на 

неговите комисии; 

6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи 

на обсъждане материали; 

7. да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и 

неговите комисии; 

8. да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на 

съвета по уважителни причини.  

 

Чл.27 (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно: 

1. при поставяне под запрещение; 

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна 

длъжност; 

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската 

избирателна комисия; 

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или 

кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-

кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация; 

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за 

неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, 

отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания 

на общинския съвет през годината; 

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради 

заболяване за повече от 6 месеца; 

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна 

на постоянния му адрес извън територията на общината; 

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване 

на общината; 

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или 

контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски 

пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или 

директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при 

заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - 

членка на Европейския съюз;  

10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА; 

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

12. при установяване на неизбираемост; 

13. при смърт. 

(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват служебно от общинската администрация 
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относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните 

органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването 

им. В случаите по ал.1, т.3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на 

Общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия. 

 

 

(3) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по 

ал.1, т.5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може 

да направи писмено възражения пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В 

тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема 

решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, 

общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява 

за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.  

(4) В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи 

обстоятелствата по ал.1, т.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия 

обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. 

(5) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите 

по ал. 4 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица 

или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, които са 

представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от 

Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на 

председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила. 

(6) Преди началото на първото заседание на Общинския съвет, което се провежда не по-

късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, 

председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по  

ал.3, а новоизбраният общински съветник полага клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. 

(7) Ако в срока по ал.6, председателят на Общинския съвет не свика заседание на съвета 

или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7–

дневен срок от изтичане срока по ал.6. При липса на кворум за провеждане на заседанието, 

новоизбраният общински съветник полага клетва пред областния управител в присъствието на 

представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани. 

 

Чл.28 Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден 

от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет. 

 

Глава пета 

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС 
 
 

Чл.29 (1) Общинският съветник по време на заседание няма право: 

1. да прекъсва изказващия се; 

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на 

гражданите; 

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието. 

(2) Общинският съвет  може да приеме правила за етично поведение на общинския 

съветник. 
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Чл.30 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на Общинския 

съвет, които се отнасят до негов частен интерес или до частен интерес на свързани с него лица по 

смисъла на § 1, т.15 от ЗПКОНПИ. 

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди 

Общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интерес и да 

не участва в обсъждането и гласуването на съответния въпрос. 

(3) Искане за разкриване на конфликт на интерес може да прави и всеки общински 

съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1. 

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интерес, Общинският съвет може да 

отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните 

обстоятелства. 

 

Чл.31 (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична 

изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо 

лице пред Общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес. 

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода. 

 

Чл.32 Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по 

повод изпълнение на служебните си задължения или да използва положението си на съветник с 

цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна вреда. 

 

Чл.33 Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на 

специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на 

последствията от свои или на другиго незаконни действия. 

 

Чл.З4 Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с 

безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на 

общността. 

 

Чл.35 Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна 

облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на 

общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, 

когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс. 

 

Чл.36 Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници следните 

дисциплинарни мерки: 

1. напомняне; 

2. забележка; 

3. порицание; 

4. отнемане на думата; 

5. отстраняване от заседание; 

 

Чл.37 Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на 

разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин. 

 

Чл.38 (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на 

същото заседание, но продължава да нарушава реда. 
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(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или 

колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха. 

 

Чл.39 Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или 

забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на 

заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл.31-чл.35 от този правилник, 

освен ако не подлежи на наказание по друг ред. 

 

Чл.40 Председателят на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който: 

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.36, т.1-т.3 от 

правилника дисциплинарни мерки; 

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки 

поканата на председателя да го прекрати. 

 

Чл.41 Председателят на Общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински 

съветник, който: 

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин; 

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време 

на заседание 

 

Чл.42 (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.41 от този правилник не 

получава възнаграждение за заседанието, от което е бил отстранен. 

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка 

“отстраняване от заседание” пред  председателския съвет  на Общинския съвет, който може да я 

потвърди, отмени или промени. 

 

Чл.43 (1) При отсъствие от заседание на Общинския съвет, на общинския съветник се удържа 

сума, равна на 100% от определеното по чл.24, ал.3, т.1 възнаграждение.  

(2) При отсъствие от заседание на комисия на общинския съветник се удържа сума, 

равна на 100% от определеното по чл.24, ал.3, т.2 възнаграждение. 

(3) Данните за удръжки по ал.1 и 2 се вземат от присъствения списък по чл.26, т.5.   

 

Глава шеста 

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 

 

Чл.44 (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна 

принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа.  

 (2) Всеки общински съветник може да участва само в една група. 

 (3) Всяка група се състои от най-малко от трима общински съветници. 

 (4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения 

минимум, тя преустановява своето съществуване. 

 

Чл.45 Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, 

местни, етнически, религиозни или професионални интереси. 

 

Чл.46 (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския съвет 

решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички 
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общински съветници от състава на групата. 

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се 

вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет. 

(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници 

и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при 

последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване. 

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по 

съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет. 

 

Чл.47 (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и 

задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този 

правилник. 

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до 

нейния ръководител и уведоми председателя на Общински съвет. 

 

Глава седма 

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

Чл.48 Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав 

техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от 

общия брой на съветниците. 

 

Чл.49 (1) Постоянните комисии на Общинския съвет са: 

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, в състав от 7 съветника; 

2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и 

благоустрояване, в състав от 7 съветника; 

3. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, 

вероизповедания, в състав от 7 съветника ; 

4. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество в състав от 3 съветника. 

 (2) Общинският съвет може с решение да извършва промени във вида, броя, състава и 

ръководствата на постоянните комисии. 

 

Чл.50 (1) Постоянните комисии имат за задача : 

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят 

предложения за решаване на проблемите; 

2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени 

за обсъждане и решаване; 

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет. 

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения, сигнали, жалби, 

предложения и др., разпределени им от председателя/заместник-председател на Общинския 

съвет или от член на Председателският съвет. Комисиите обективират предложения, препоръки 

и изготвят становища по тях, като същите се внасят и докладват от съответния председател на 

първото свикано и насрочено с дневен ред заседание за разглеждане. 

 

Чл.51 (1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни 
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комисии. Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. Председателят на 

общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия. 

(2) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни 

комисии. 

(3) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и 

личното желание на всеки общински съветник. 

 

Чл.52 (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като 

прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. 

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на Общинския съвет по 

предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна 

невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване на права или 

неизпълнение на произтичащи от този правилник задължения. 

 

Чл.53 (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с 

разпоредбите на този правилник. 

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи. 

 

Чл.54 (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-малко 

на една трета от членовете, или от председателя на Общинския съвет. 

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото 

заседание, но не по-късно от два дни преди деня на провеждането му чрез звеното по чл. 29а, ал.2 

от ЗМСМА. Уведомяването може да стане лично, по телефон, факс или електронна поща. Членовете 

на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от  

ЗМСМА. 

 

Чл.55  (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове. 

(2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневен ред и 

продължителността на заседанието си. 

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата 

за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки. 

(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от 

половината от присъстващите, с явно гласуване. 

 

Чл.56 (1) Предложения и проекти за решения от Общинска администрация се разглеждат в 

постоянните комисии на Общинския съвет ако са внесени от кмета на общината или от 

упълномощено от него лице с права, обективирани в съответната писмена форма, при спазване 

на изискванията на този Правилник. 

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят от кметове на кметства по 

въпроси, касаещи тяхното кметство, от кметски наместници, по въпроси касаещи съответното 

населено място и/или от кмета на общината, които са от компетентността на Общинския съвет 

за решаване. 

(3) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища 

в комисиите на Общинския съвет. 

(4) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси разпределени 
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за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на 

заседанието. Неявяването на вносителя не е пречка за разглеждане на поставените въпроси, проекти 

за решения и предложения. 

(5) Ако предложението и проекта за решение, включен в дневния ред на комисията, не се 

докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена 

да вземе становище по нея. 

 

Чл.57  (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни 

заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове. 

 

(2) Гражданите могат да участват в заседания на комисиите и да се изказват по въпроси, 

които са включени в дневния ред на комисията. 

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни 

да спазват установения ред и да заемат специално определени за тях места. 

 

Чл.58 Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал или населено място 

на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответния 

квартал или населено място. 

 

Чл.59 (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на 

общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват 

в заседанията с право на съвещателен глас.  

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни 

институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната 

компетентност или се засягат техни права и интереси. 

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка 

с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на 

гражданите. 

 

Чл.60 (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват 

всички приети становища. 

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола. 

 

Чл.61 (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или 

повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите 

на комисия. 

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на 

председателя на Общинския съвет. 

 

Чл.62 Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на Общинския съвет от 

председателя на постоянната комисия или от определен от него член. 

 

Чл.63 (1) Временна комисия се образува по конкретен повод или отделни въпроси изложени в 

жалби, предложения и сигнали от граждани, юридически лица и др., както и за провеждане на 

анкети. 

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия, 
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доколкото не затрудняват нейната работа с оглед спецификата на конкретния повод или на поставения 

въпрос. 

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред 

Общинския съвет. 

 

Чл.64 (1) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и 

препоръки, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересувани лица. 

           (2) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат 

външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет 

критерии и условия. 

 

 

Глава осма 

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

 

Чл.65 (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с 

групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на 

мандата си. 

(2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като 

определя темите и датите на заседанията по шестмесечни планове. 

(3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място 

в общината. 

 

Чл.66 (1) Общинският съвет провежда редовни заседания в ден и час, определени от 

Председателя на Общинския съвет. 

(2) Заседанията на Общинския съвет се провеждат в сградата на Общинска 

администрация - гр.Правец или на друго място на територията на общината или извън нея по 

решение на председателския съвет. 

 

Чл.67 (1) Заседанията на Общинския съвет се провеждат съобразно приетия план. Когато важни 

обстоятелства налагат промени в него, председателят на Общинския съвет уведомява съветниците 

чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА. 

(2) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на Общинския съвет информира 

обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото на 

провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, на 

официалната Интернет страница на общината и/или по друг подходящ начин. 

 

Чл.68 (1) В изпълнение на приетите планове, председателят на Общинския съвет подпомаган от 

председателския съвет, подготвя проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на редовното 

заседание. 

(2) В дневния ред могат да бъдат включени материали, по които са приети становища на 

комисиите на Общинския съвет. 

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет, председателят 

на съвета включва отделна точка "изказвания, питания, становища и  предложения на граждани" и 
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определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание. 

(4) В изпълнение на ал.3 и чл.21, т.4 от Правилника, Председателският съвет включва в 

проекта за дневен ред на Общинския съвет постъпилите и разгледани от съответните комисии 

по компетентност сигнали, жалби, предложения и др. Цитираните се докладват от председателя 

на съответната комисия на основание чл.50, ал.2 от Правилника. 

 

Чл.69 (1) Кметът на общината, председателят или заместник-председателят на Общинския 

съвет, група съветници или общински съветник, могат да предлагат за включване на неотложни 

въпроси, въпроси с обществено значение или сигнали, жалби, предложения и др. в дневният ред 

след срока на чл.68, ал.1, ако са регистрирани в деловодството. 

 

 

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: 

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени 

аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на 

решение; 

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената 

процедура. 

(3) В изпълнение на ал.1 и ал.2 за включване в дневния ред, Общинският съвет взема 

решение с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. 

 

Чл.70 (1) При събития, за които се налага свикване на Общинския съвет, освен редовните 

заседания по чл.66, ал.1, председателят насрочва извънредно заседание. 

(2) Общинският съвет се свиква на извънредно заседание: 

1. по инициатива на председателя на общинския съвет; 

2. по искане на 1/3 от общинските съветници; 

3. по искане на 1/5 от избирателите в Община Правец; 

4. по искане на областния управител. 

(3) В случаите по т.2 – т.4 на ал. 2 исканията следва да бъдат мотивирани, като се 

предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание в 7-дневен срок 

от внасяне на искането. 

(4) Ако след изтичане на срока по ал. 3 заседанието не бъде свикано от председателя, то 

се свиква от вносителя на искането и се провежда в седемдневен срок от дата на свикването. 

(5) Уведомяването на общинските съветници за извънредни заседания на Общинския 

съвет се извършва по телефон и на посочен от общинския съветник електронен адрес. 

 

Чл.71 (1) Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските 

съветници за заседанията. 

(2) Уведомяването на общинските съветници за заседанията се извършва по електронен 

път не по-късно от 3 дни преди деня на заседанието. Уведомлението съдържа дата, час, място и 

проект за дневен ред на заседанието. Уведомяването на общинските съветници за провеждане 

на заседанието на Общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, 

ал.2 от ЗМСМА.  

(3) Материали по конкретни точки (не повече от 1/3) от приетия дневен ред на 

съответното заседание, извън случаите на чл.69, ал.1 и 2 от Правилника, могат да се 
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предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.  

 

Чл.72 (1) Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на Общинския 

съвет. 

(2) При отсъствие на председателя на Общинския съвет, заседанията се откриват и 

ръководят от заместник-председателя.  

 

Чл.73 (1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от 

половината от общия брой на съветниците. 

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка 

почивка или прекъсване на заседанието. 

(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на 

кворума може да се извърши и в процеса на заседанието. 

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез 

поименно прочитане на имената им от председателя. 

Чл.74 (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред. 

            (2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се депозират, когато 

са в писмен вид, преди началото на заседанието, а в останалите случаи - на самото заседание, 

преди приемане от страна на общинските съветници на проекта за дневен ред. 

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в 

гласувания дневен ред. 

 

Чл.75  (1) Заседанията на Общинския съвет са открити. 

             (2) По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях 

да бъдат закрити. 

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят председателят, заместник-

председател на Общинския съвет, ръководители на групи общински съветници - от името на 

съответната група, или от общински съветник. 

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно 

резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито. 

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично. 

 

Чл.76  (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

(2) Председателят на Общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на 

граждани, представители на неправителствени организации и на медиите. 

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и медиите са длъжни да 

спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места. 

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво 

състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към лица в залата, се 

отстраняват от заседанието. 

 

Чл.77 (1) Откритите заседания на Общинския съвет могат да бъдат заснемани, предавани пряко 

или да бъдат излъчвани репортажи по електронните средства за масово осведомяване по тяхно 

предварително заявено искане или по покана на  председателя, след решение на Общинския 
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съвет. 

(2) В случай, че не бъде прието решение по ал.1, с което се разрешава заснемане на 

заседанието, камерите и фотоапаратите се допускат само в началото на заседанието до 

приемане на дневния ред – за протоколни кадри и снимки, след което в залата остават само 

желаещите журналисти без оператори и фоторепортери. 

 

Чл.78  (1) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници. 

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя. 

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка. 

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда  на 

изказващите се в зависимост от поредността на заявките. 

 

(5) Председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, а при 

тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях заместник, когато я поискат в рамките 

на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група. 

(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите 

общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. 

Изказванията са до 5 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група. 

 

Чл.79 (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за 

реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот. 

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за 

провеждане на заседанията, предвиден в този правилник,  или съдържат предложения за 

изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за: 

1. прекратяване на заседанието; 

2. отлагане на заседанието; 

3. прекратяване на разискванията; 

4. отлагане на разискванията; 

5. отлагане на гласуването. 

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга 

същността на главния въпрос. 

 

Чл.80 (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го 

предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му се отнема думата. 

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път  по един и 

същи въпрос. 

 

Чл.81 (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред 

като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути. 

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по 

предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това. 

 

Чл.82 (1) Общинският съветник има право на реплика. 

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави 

веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути. 
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(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики. 

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на 

отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите. 

 

Чл.83 (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 5 минути, когато в изказване 

на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на заседанието. 

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен 

вот в рамките на 2 минути след гласуването. 

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който 

при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал. 

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на двама общински 

съветници. 

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване 

на процедурни въпроси. 

 

Чл.84 След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява разискванията за 

приключени. 

 

Чл.85 Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, 

който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда. 

 

Чл.86 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да 

присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

(2) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината 

по негово искане. 

(3) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и 

кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните 

кметства или населени места. 

 

Чл.87 (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от 

компетентността на Общинския съвет, кмета на общината, кметските наместници или 

Общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките 

на определеното по чл.68, ал.3 от този правилник време. 

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути. 

 

Чл.88 (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на същото 

заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор. 

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или 

проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание. 

(3) Председателят на Общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от 

характера и съдържанието на поставения въпрос. 

 

Чл.89 (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или важни причини 

налагат, председателят на Общинския съвет може да прекъсва заседанието за определено време. 

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от  20 минути 
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веднъж на заседание.  

(3) Председателят прекъсва заседанието след като това бъде поискано и определя 

продължителността на прекъсването не може да бъде по-малко от 10 минути. Прекъсване на 

заседанието не се иска по-рано от 1 час след започването му. Интервалът между две прекъсвания 

не може да е по-малък от 1 час. 

 

Чл.90 (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение Общинския съвет по 

предложение на председателя на общинския съвет или н общински съветници. 

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието отлагането му, първо 

се гласува предложението за прекратяване на заседанието. 

 

Чл.91 (1) Гласуването е лично. Гласува се “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Гласуването 

се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на  група съветници 

общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде  тайно. 

(2) Явното гласуване се извършва по един от следните начини :  

1. чрез вдигане на ръка; 

2. чрез  отговор    “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  при поименно извикване 

по азбучен ред; 

3. саморъчно подписване. 

(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец. 

 

Чл.92 (1) Предложение за гласуване по чл.91, ал.2, т.3 или за тайно гласуване може да бъде 

направено от една трета от общия брой на съветниците или от една от групите общински 

съветници. 

(2) Предложението се поставя на гласуване без изказвания. Изслушва се по един общински 

съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение. 

 

Чл.93 От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания. 

 

Чл.94 (1) Гласуването се извършва по следния ред: 

1. предложения за отхвърляне; 

2. предложения за отлагане на следващо заседание; 

3. предложения за заместване; 

4. предложения за поправки; 

5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки; 

6. предложения за допълнения; 

7. основното предложение. 

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по 

реда на постъпването им. 

 

Чл.95 Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от 

присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго. 

 

Чл.96  (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага. 

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага 

след приключването му, председателят на Общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. 

Резултатът от повторното гласуване е окончателен. 
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Чл.97 (1) По време на заседанието на Общинския съвет се води подробен протокол от служител 

в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА. Протокола се подписва от протоколчика и председателя на 

Общинския съвет най-късно в 7-дневен срок от заседанието. 

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на 

комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към 

тях. 

 

Чл.98 Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на 

грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от Общинския съвет 

на следващото заседание. 

 

Чл.99 Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на 

председателя на Общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват 

пред Общинския съвет на следващото заседание. 

Глава девета 

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

Чл.100 (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, 

се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на 

общината се внася от кмета на общината. 

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на 

проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение. 

 

Чл.101 (1) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между постоянните 

комисии.  

(2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки 

проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии. 

(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят 

председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. 

Той се произнася по направените възражения в същия срок. 

 

Чл.102 (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 2 дни от 

предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят своето становище на 

председателя на Общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на 

проекта за решение. 

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на Общинския съвет от 

водещите комисии в деня на заседанието. 

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, 

допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проекторешението се разглежда 

и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия. 

 

Чл.103 (1) Проектите за решения, заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с 

мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските 

съветници по реда на чл.71, ал.1 от този правилник. А в случаите на чл.70, ал.1 и чл.71, ал.2 от 

този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани. 
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(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша 

становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, 

на които той е бил разпределен. 

 

Чл.104 Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на 

заседанието. 

 

Чл.105 Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския съвет 

решения до кмета на общината и Областния управител в 7-дневен срок от приемането им, освен 

ако в закон не е предвидено друго. 

 

Чл.106 (1) Общинският съвет със свое решение може да създаде обществен съвет, който да 

подпомага работата му по конкретни въпроси и утвърждава правила за работата му. 

 

(2) Общинският съвет със свое решение може да създава работни групи във връзка с 

осъществяване на своите правомощия или в изпълнение на конкретни задачи, произтичащи от 

нормативни актове или от негови решения. 

(3) В решението за съставяне на обществен съвет/работна група Общинският съвет 

определят техният ръководител и състав, редът на осъществяване на дейността им, техните функции 

и задачи. 

(4) Експертите / консултантите работят на обществени начала. 

(5) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите могат да получат 

възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от Общинския съвет, в зависимост от 

обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината.  

(6) Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на Общинския 

съвет. 

(7) Информация за състава на обществения съвет/работната група и резултатите от тяхната 

работа се предоставя на официалната страница на общината в Интернет.  

 

Чл.107 (1) Общинският съвет може да организира обществени обсъждания относно проекти за 

решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е 

гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по 

проекти за решения. 

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема 

решение за организиране на обществени обсъждания, с което определя предмета, формите, 

датата, мястото, продължителността и процедурните правила за провеждането им . 

(3) Председателят на Общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА 

уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни, електронни медии или 

официалната Интернет страница на общината решението по ал.2 най-малко 10 дни преди 

датата на обсъждането. 

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите 

се съставя протокол, който се внася за разглеждане в Общинския съвет , заедно с проекта за 

решение и становищата на постоянните комисии. 

 

Чл.108 (1) Общинският съвет приема решение, с което определя предмета, формите, датата, 
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мястото и процедурните правила за провеждане на обществени обсъждания, предвидени в 

специални закони. 

(2) Оповестяването се извършва по реда на ал.3, а съставянето на протоколи за 

проведените обсъждания – по реда на ал.4 от предходния член. 

 

Чл.109 Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи 

общински съветници. 

 

Чл.110 (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и  се разпределя за 

становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и 

бюджет. 

(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите 

са длъжни да се произнесат в срок от 2 дни от разпределянето му. 

 

 

 

Чл.111 (1) Текстът на нормативните актове на Общинския съвет, както и приемането им по 

надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на Общинския съвет след текста 

на акта. 

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в 

общинския архив. 

(3)Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на Общинския съвет и 

се заверява от секретаря на общината. 

 

Чл.112 Нормативните и общите ненормативни актове на Общинския съвет се разгласяват чрез 

официалната страница на общината в Интернет, местните печатни издания  или по друг 

подходящ начин. 

 

Чл.113 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти 

годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито 

заседание и се разгласява на населението на общината.  

(2) Отчетът включва и упражнявания текущ и последващ контрол върху изпълнението на 

приетите от Общинския съвет актове.  

(3) Отчетът се публикува във местен вестник и/или в официалната Интернет страницата 

на общината. 

 

Чл.114 (1) Председателят на Общинския съвет, неговият заместник и общинските съветници са 

длъжни да приемат граждани и представители на техните организации, и да изслушват 

предложения и молби по въпроси от местно значение; 

(2) Приемането се провежда в определени дни и часове, с възможност за гражданите да 

се ползват от правото си и в извънработно време. 

 
 

Глава десета 

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
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Чл.115 (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени 

в изпълнение на актовете на общинския съвет.   

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. 

 

Чл.116 Общинският съветник може да отправя питания до кмета чрез председателя на 

Общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, 

и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и 

да не съдържа обвинения и лични нападки. 

 

Чл.117 (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако Общинският съвет 

реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, 

когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това. 

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от 

едно заседание. 

 

Чл.118 (1) Председателят на Общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на 

всяко заседание. 

(2) Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането  в 3-

дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, 

на което трябва да отговори. 

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник 

отсъства от заседанието. 

Чл.119 Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди  получаването 

на отговор, за което председателят на Общинския съвет уведомява  кмета на общината и 

съобщава в началото на заседанието. 

 

Чл.120 (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 минути, а кметът да 

отговори  в рамките на 5 минути. 

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. 

Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето 

отношение към отговора. 

 

Чл.121 (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на 

заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането. 

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола. 

 

Чл.122 (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието. 

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва 

отговора на кмета. 

 

Чл.123 (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено. 

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, 

председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок  

несъответствията. 
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Чл.124 Общинският съвет провежда обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на 6 

месеца. 

 

Чл.125 (1) Кметът на общината организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и 

внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно, Отчетът обхваща 

решенията на Общинския съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно 

изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното 

изпълнение. 

(2) Кметът на общината изпраща на Общинския съвет административните актове, както 

и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от 

съвета, в законоустановения срок. 

(3) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за 

срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните 

цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на 

общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в 

срок до 30 април на следващата година. 

 

Чл.126 (1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или 

нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове 

пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите 

административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.  

(2) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на 

председателя на Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му. 

(3) Председателят на Общинският съвет разпределя на водещата комисия постъпилото 

от кмета на общината оспорване на решение на съвета в тридневен срок от получаването им и 

възлага изготвяне на становище. 

(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет 

в 14-дневен срок от получаването му. 

(5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния 

административен съд от кмета на общината, съответно от Областния управител, в 7-дневен срок 

от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок Общинският съвет не се произнесе по него. 

(6) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за 

ново обсъждане акт. 

(7) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в 

закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници. 

 

Чл.127 (1) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на 

общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването 

им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, 

издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд. 

(2) Решенията на Общинския съвет по ал.1 се приемат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците. 

 

Глава единадесета 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

Чл.128 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да 

присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен 

глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник. 

(2) Кметът на общината подписва и внася в Общинския съвет проекти на решения за 

разглеждане в заседания на постоянните комисии, съгласно чл.50, ал.2  от Правилника. 

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се разглеждат от постоянните 

комисии, съгласно чл.50, ал.2 от Правилника. 

 

Чл.129 Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския съвет чрез 

кметовете на кметства, кметските наместници и Общинската администрация, като се отчита 

пред същия, на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА. 

 

Чл.130 (1)Кметът на общината определя длъжностни лица от Общинската администрация и 

подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на 

Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на 

гражданите до тях в рамките на работното време. 

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на Общинския съвет, се 

осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на 

Общинския съвет. 

 

Чл.131 Секретарят на общината отговаря за разгласяването и обнародването на актовете на 

общинския съвет и за довеждането им да знанието на населението. 

 

Чл.132 (1) Кметът на общината уведомява писмено Общинския съвет за времето на отпуск или 

отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на 

отсъствието му. 

(2) Председателят на Общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за 

времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества. 

 

Чл.133 (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на 

общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по 

предложение на кмета на общината. 

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с  правата по 

трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са  изключителна 

компетентност на други органи. 

 

Чл.134 (1) Общинският съвет одобрява структурата и общата численост на Общинската 

администрация и  определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от 

общинския  бюджет по предложение на кмета на общината. 

(2) Общинският съвет може да създава служби на Общинската администрация в отделни 

кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя 

функциите им. 

 

Чл.135 (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на Общинския 

съвет се подпомага и осигурява от Общинската администрация. 
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(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на 

Общинския съвет, като определя в Устройствения правилник на Общинската администрация 

задълженията на нейните служители.  

(3) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността 

на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на 

общината. 

 

Чл.136 (1) В структурата на Общинската администрация се създава самостоятелно звено, което 

подпомага и осигурява работата на Общинския съвет и на неговите комисии. 

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават съгласно разпоредбите 

на ЗМСМА. 

 

Чл.137 Звеното по чл.29а(2) от ЗМСМА: 

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии 

2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за 

заседания на съвета и неговите комисии; 

3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията 

на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет и становищата на 

комисиите; 

4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записван за изказвания, 

преброяването и отчитането на резултатите от преброяването; 

5. изпълнява и други функции, определени в Устройствения правилник на 

Общинската администрация или възложени му от председател Общинския съвет. 

 

Чл.138 Общинският съвет може да възлага на кметовете на кметства допълнителни функции 

извън тези по чл.46 от ЗМСМА.  

 

Чл.139 (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на 

Общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния 

ред, които се отнасят до съответните населени места. 

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване  в проекта за 

дневен ред на заседанието на Общинския съвет на въпроси, касаещи тяхното населено място 

и/или чрез кмета на общината, съгласно чл.21, т.4 и чл.74, ал.2  от Правилника. 

 

Чл.140 Общинският съвет определя пълномощията на кметските наместници. 

 

Чл. 141 (1) Пълномощията на кмета на общината или на кметовете на кметства се прекратяват 

предсрочно на предвидените в чл.42, ал.1 от ЗМСМА основания с решение на Общинската 

избирателна комисия. 

(2) Когато пълномощията на кмета на общината или на кметство са прекратени 

предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, 

съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от 

заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността 

кмет на общината се избира по предложение на общински съветник. 

(3) Решенията на Общинския съвет по ал.2 се приемат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците. 
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(4) Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-

малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет 

избира кмет на общината или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира 

заместник-кмет или общински съветник. 

 

Глава дванадесета  

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. 

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА 

 

Чл.142 За решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес, Община 

Правец може свободно да се сдружава на доброволен принцип. 

 

Чл.143 (1) За защита на общи интереси и развитие на местното самоуправление, Община 

Правец може да участва в международни, национални и регионални сдружения и 

неправителствени организации /НПО/ с идеална цел. 

(2) Представителите на Община Правец в сдруженията по ал.1 се определят с решение на 

Общинския съвет, с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. 

 

Чл.144 (1) Международните връзки на Общинския съвет се организират от председателя на 

Общинския съвет, подпомаган от Председателският съвет. 

 

(2) Предложение за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и при 

приемане на чужди делегации, се обсъждат от Председателския съвет. Решенията се взимат от 

Общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

(3) Необходимите средства във връзка с ал.2 се осигуряват от общинския бюджет, в 

рамките на средствата, предвидени за Общинския съвет, а при необходимост и със съответната 

му актуализация. 

 

Чл.145 (1) Проектът за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на 

Общинския съвет, съобразно материята и предмета на договаряне. Председателят на 

съответната комисия внася на заседание становище по него. 

(2) Становище по проекта за договор внася и кмета на общината, когато предложението 

е направено от него. 

 

Чл.146 Правилата по тази глава от Правилника се прилагат и при сдружаване на Община 

Правец с общини, членуващи в международни сдружения на местни власти, находящи се в 

страната и чужбина. 

 

 

 
Глава тринадесета 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
 

§ 1 Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация се приема на основание чл.21, ал.3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация. 
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Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА,приет с Решение 

№22/31.01.2020 г. 

 

 

§ 2 Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация е приет с Решение № 22/31.01.2020 г. на 

Общинския съвет на Община Правец и отменя Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА, приет с 

Решение № 251/05.10.2018 г. на Общинския съвет на Община Правец. 
 

§ 3 Този Правилник влиза в сила от датата на публикуването му по реда на чл. 18, ал. 1, т.11. 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

                 СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ:           

                                                        /ЦВЕТЕЛИНА ВЛАДИМИРОВА/ 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 2019 г. 

 

 

№ РЕШЕНИЕ ОТЧЕТ 

1 Дневен ред – 16.01.2019 г.  

2 1. Определя Г-н Румен Гунински – кмет на община Правец, за представител на 

Община Правец в Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

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

насрочено на 28.01.2019 година, от 14.00 часа, град София, бул. „Витоша“ № 6.  

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

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- София, насрочено на 28.01.2019 година, кмета на 

община Правец да гласува по следния начин:  

2.1 По т.1 – Одобряване на текста и приемане на решение за сключване на 

допълнително споразумение №1 към сключения на 16.03.2016 г. договор № 92-00-1 за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и 

предоставяне на ВиК услуги, както и упълномощаване на Председателя на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ ВиК“ ЕООД- София, 

да подпише Допълнително споразумение №1 към сключения на 16.03.2016 г. договор № 

92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на Вик системи и съоръжения и 

предоставяне на ВиК услуги- да гласува „ЗА” Одобряване на текста и приемане на 

допълнително споразумение №1 към сключения на 16.03.2016 г. горе цитиран Договор, 

както и упълномощаване Председателя на ВиК на обособената територия да подпише 

Допълнителното споразумение №1. 

2.2  По т.2 – Вземане на решение за приемане на ВиК системите и съоръженията 

на територията на Община Правец, които не са предадени на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”-ЕООД София 

до 31.12.2014г. или са новоизградени и въведени в експлоатация след 01.01.2015 г., а 

именно: 

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

- Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. „Север”, гр. Правец, община 

Правец; 

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

Правец до съществуващ напорен резервоар за питейни води в терена на 

ПСПВ гр. Правец в ПИ №027088, м. „Рътта”, землището на гр. Правец; 

- Помпена станция за питейна вода – с. Своде, община Правец, 
да гласува „ЗА” приемане на ВиК системите и съоръженията на територията на Община 

Правец, които не са предадени на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”-ЕООД София до 31.12.2014г. или са 

новоизградени и въведени в експлоатация след 01.01.2015 г. 

2.3  По т.3 – Други- да гласува по своя преценка в защита на интереса на Община Правец. 

ДА 

3 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране по проект „Красива 

България” към Министерство на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване 

на социалната инфраструктура”, към Министерство на труда и социалната политика с 

проектно предложение за  "Игрище за минифутбол - доставка и монтаж на изкуствена 

настилка и поставяеми съоръжения", находящ се в  УПИ I-Училище, кв.101, по плана на гр. 

Правец на обща стойност 90911 лв./деветдесет хиляди деветстотин и единадесет лева /. 

2. Дава съгласие Община Правец да участва в съфинансиране на проектното 

предложение по т.1 с 55% от стойността му в размер на 50001лв./петдесет хиляди и един 

лева / в съответствие с изискванията на финансиращият орган.  

3. Дава съгласие средствата за съфинансиране на проекта да бъдат осигурени от 

собствени бюджетни средства на ОбщинаПравец  и  да бъдат отразени в параграф §61-00 

„Трансфери между бюджетни сметки”, подпараграф §61-02 „Предоставени трансфери 

между бюджетни сметки”. 

ДА 



4. Дава съгласие Община Правец да не променя предназначението на обекта , предмет 

на инвестицията минимум 5 години след изпълнението на  проекта и се ангажира с 

осигуряване и поддръжката му след приключване на дейностите по проекта. 

4 Дневен ред – 31.01.2019 г.  

5 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 Ц.В.М от с. Видраре  - в размер на 400 лв. 

- на Р.Н.И. от гр.Правец    - в размер на 300 лв. 

ДА 

6 1.Приема бюджета на Община Правец за 2019 г., както следва, съгласно Приложение 

№1, което е неразделна част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея: 

 

 ПО ПРИХОДА - 16 420 009 лв. 

1.1. Приходи с държавен характер - 7 500 840 лв. 

 В т.ч.:   

 - обща субсидия за Държавно - делегирани дейности 

- преходен остатък 

- 

- 

6 206 526 лв. 

1 294 314 лв. 

1.2. Приходи с общински характер - 8 919 169 лв. 

 В т.ч.:   

 - данъчни приходи - 777 000 лв. 

 - неданъчни приходи - 1 403 500 лв. 

 - целева субсидия за капиталови разходи - 1 017 100 лв. 

 - трансфер за местни дейности - 831 400 лв. 

 - дългосрочни заеми от банки в страната - 1 500 000 лв. 

 -погасени дългосрочни заеми от банки в страната  -75 000 лв. 

 - преходен остатък  3 465 169 лв. 

 

2. ПО РАЗХОДА - 16 420 009 лв. 

 В т.ч.:   

 - държавни дейности - 7 500 840 лв. 

 - общински дейности 

- общински приходи за дофинансиране на държавни 

дейности 

- 

- 

8 719 169 лв. 

200 000 лв. 

2.Приема инвестиционната програма за 2019 г. /поименен списък по обекти видове 

разходи и източници на финансиране/ в размер на 7 321 975 лв.- Приложение №2, което е 

неразделна част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея. 

3.На основание чл.90, ал.1 от ЗДБРБ за 2019 г. определя представителни разходи за кмета 

в размер на 2 % от разходите по пар. 10-00 „Издръжка” за дейност „Общинска 

администрация”. 

4.От средствата, разчетени в §10-00 “Издръжка”, да се изплаща % от действителните 

транспортни разноски на лицата и длъжностите в бюджетната сфера, които имат право, 

съгласно чл.36, ал.1, и 2  от ПМС №344/21.12.2018 г. по утвърден списък от Общинския 

съвет, както следва: 

4.1.В размер на 100 % за лицата работещи в дейностите финансирани от общинските 

бюджети - Приложение №3, което е неразделна част от настоящата докладна и неразделна 

част от решението по нея. 

5.Съгласно чл.37, ал.1 - ал.3 от ПМС №344/21.12.2018 г.определя средства за социално-

битово и културно обслужване в размер на 3% от плановите средства за работна заплата. 

6.На основание чл.59, ал.2 от ЗФВС, определя средства в размер на 40 000 лв., разчетени 

във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, като субсидия за дейност, 

която да се разпределя от Общинска администрация на Община Правец в съответствие със 

спортния календар на клубовете за 2019 г. 

6.1.Упълномощава Кмета на община Правец да договори условията за ползване на 

средствата по т.6. 

ДА 



7.Определя численост на персонала и средства за работни заплати за 2019 г. на местни и 

делегирани от държавата дейности, неприлагащи системи на делегирани бюджети, както и 

дейности дофинансирани от местни приходи, съгласно Приложение №4 което е неразделна 

част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея. 

8.Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности „ определя средства в 

размер на 5 000 лв., за закупуване на ковчези за починали жители на Община Правец с 

постоянен адрес. 

9.Разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните 

приоритети: 

9.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размер на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови 

възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

9.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 

 за трудови разходи; 

 за покриване на просрочени задължения от минали години;  

 за разход по проекти финансирани със средства от ЕС;  

 за разходи свързани с дейности, за които се събират такси; 

 за хранителни продукти; 

 неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и 

неотложни текущи ремонти. 

10.Приема преходния остатък по бюджета на общината към 31.12.2018 г. за делегираните 

от държавата и местни дейности в размер на 4 759 483 лв., като Делегирани дейности 1 294 

314 лв. и Местни дейности 3 465 169 лв. За делегираните дейности реализираните в края на 

годината икономии от средствата остават като преходен остатък и се използват през 2019 г. 

за същите дейности, включително и за инвестиционни разходи. 

11.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2019 г. в размер на 12 173 лв. 

12.Определя субсидия за ремонтни дейности и подпомагане самодейността на 

читалищата под формата на дофинансиране в размер на 55 000 лв., която да бъде 

предоставена след надлежно оформени и представени разходооправдателни документи. 

13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2019 г.в размер на 468 874 лв.  

14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2019 като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 

могат да надвишават 5 115 000 лв.  

15.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

15.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност 

15.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите 

15.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни 

разходи 

16.Възлага на кмета на Община Правец: 

16.1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

16.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

16.3.Да информира общинския съвет в случай на отклонения на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи 

16.4.Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечни отчети и 

обяснителните записки към тях 

16.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и МФ 

17.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 



финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми,включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския 

бюджет 

17.1.за всеки отделен случай кметът определя или договаря срока на погасяването на 

заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по късно от края на 

2019 г. 

17.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 

по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ 

17.3.при всички останали случаи, при възникване на потребност от временни безлихвени 

заеми, кметът внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет 

18.Упълномощава кмета на Община Правец: 

18.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при 

условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности в определените им размери, както и на местни дейности и се спазват относимите за 

общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в 

края на годината. 

18.2.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на 

Европейски съюз и на други донори по национални програми по национални програми и от 

други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие 

19.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране 

и съфинансиране на общински програми и проекти. 

7 1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както следва: 

В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ”, се добавя към: 

 

III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи. 

Землище на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030 

  № 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 047059 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 0.537 АЧОС №2127-

II/ 25.04.2017 

2 047131 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 1.000 АЧОС №2128 - 

II/ 25.04.2017 

3 054011 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.454 АЧОС №2306 - 

II/ 30.10.2017 

4 054013 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.223 АЧОС №2307 - 

II/ 30.10.2017 

5 054066 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 1.533 АЧОС №2516 - 

II/ 08.05.2018 

6 054076 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.260 АЧОС №2518 - 

II/ 08.05.2018 

7 054077 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.205 АЧОС №2519 - 

II/ 08.05.2018 

8 056067 гр. Правец ЦЕРЕТО Нива VII 0.500 АЧОС №2129 - 

II/ 25.04.2017 

9 057052 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.419 АЧОС №2308 - 

II/ 30.10.2017 

10 061066 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 1.250 АЧОС №2309 - 

II/ 30.10.2017 

ДА 



11 061067 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 0.566 АЧОС №2310 - 

II/ 30.10.2017 

12 067012 гр. Правец БУЧНИК Нива VI 7.285 АЧОС №2311 - 

II/ 30.10.2017 

13 069070 гр. Правец ДОЛНО 

ПОЛЕНЕ 

Нива IX 1.210 АЧОС №2130 - 

II/ 25.04.2017 

14 070049 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VI 0.509 АЧОС №885 - 

II/ 14.01.2013 

15 071082 гр. Правец ПОЛЕНЕ Овощна 

градина 

VII 1.244 АЧОС №2520 - 

II/ 08.05.2018 

16 071083 гр. Правец ПОЛЕНЕ Овощна 

градина 

VII 1.046 АЧОС №2521 - 

II/ 08.05.2018 

17 071084 гр. Правец ПОЛЕНЕ Овощна 

градина 

VII 1.223 АЧОС №2522 - 

II/ 08.05.2018 

18 071087 гр. Правец ПОЛЕНЕ Овощна 

градина 

VII 0.830 АЧОС №2523 - 

II/ 08.05.2018 

19 072041 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VI 0.736 АЧОС №2312 - 

II/ 30.10.2017 

20 072042 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VII 1.235 АЧОС №952 - 

II/ 15.04.2013 

21 075049 гр. Правец ПЕНОВ 

МЕКАШ 

Нива VII 2.243 АЧОС №2313 - 

II/ 30.10.2017 

22 076004 гр. Правец ГОЛЯМ ОРЕХ Нива VII 0.912 АЧОС №2131 - 

II/ 25.04.2017 

23 077013 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.663 АЧОС №2132 - 

II/ 25.04.2017 

24 077020 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.393 АЧОС №2515 - 

II/ 08.05.2018 

25 077022 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.750 АЧОС №2133 - 

II/ 25.04.2017 

26 094031 гр. Правец ТОШИНСКИ 

РЪТ 

 

Нива VI 0.814 АЧОС №886 - 

II/ 14.01.2013 

27 095043 гр. Правец РАВНИЯ ЛЪК Нива VI 0.717 АЧОС №2524 - 

II/ 08.05.2018 

            28.757   

 

Землище на с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807 

 № 

по 

ре

д 

Имот № Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000278 с. Разлив КУЛИНОТО 
Нива 

VI 6.705 АЧОС №2342 - 

II/ 17.10.2018 

2 000286 с. Разлив ЦЕРАКА 
Нива 

VI 1.833 АЧОС №2297 - 

II/ 30.10.2017 

3 000345 с. Разлив ГРАДИНИТЕ 
Нива 

VII 0.591 АЧОС №2298 - 

II/ 30.10.2017 

4 000347 с. Разлив ТРАПА Изоставена 

нива 

VII 5.646 АЧОС №2299 - 

II/ 30.10.2017 

5 005045 с. Разлив СИРАКОВСКА 
Нива 

VII 1.503 АЧОС №884 - 

II/ 14.01.2013 

6 009010 с. Разлив КУЛИНОТО 
Нива 

VI 6.122 АЧОС №1980 - 

II/ 03.11.2016 

7 020223 с. Разлив ГАЧОВСКОТО 
Нива 

X 1.990 АЧОС №2305 - 

II/ 30.10.2017 



8 041092 с. Разлив ПЕТРОВИЦА 
Нива 

VII 0.220 АЧОС №2300 - 

II/ 30.10.2017 

9 044027 с. Разлив БРАНИЩЕТО 
Нива 

V 0.488 АЧОС №2301 - 

II/ 30.10.2017 

10 044040 с. Разлив БРАНИЩЕТО 
Нива 

V 0.231 АЧОС №2302 - 

II/ 30.10.2017 

11 051003 с. Разлив БАЦОВСКОТО 
Нива 

VII 0.460 АЧОС №3180 - 

II/ 26.10.2018 

12 055072 с. Разлив МАРИЙНОТО 
Нива 

VI 0.274 АЧОС №2304 - 

II/ 30.10.2017 

            26.063   

        
Землище на с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044 

  № 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност 

НТП 

Кат. Площ, 

дка 

АОС 

№/дата 

1 000540 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна 

площ 

V 1.162 2253 - II/ 

29.09.2017 

2 000563 с. Правешка 

Лакавица 

ДЕЛИЙСКО 

ТРЪНЕ 

Др.посевна 

площ 

V 0.811 2254 - II/ 

29.09.2017 

3 000564 с. Правешка 

Лакавица 

НЕНЧОВО ТРЪНЕ Др.посевна 

площ 

V 1.401 2255 - II/ 

29.09.2017 

4 001521 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна 

площ 

V 0.302 2256 - II/ 

29.09.2017 

5 001522 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна 

площ 

V 0.629 2257 - II/ 

29.09.2017 

6 006022 с. Правешка 

Лакавица 

БАРЛЯК 
Нива 

VI 1.201 1347 - II/ 

19.03.2015 

            5.506   

         

Землище на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585 

 № 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС 

№/дата 

1 013026 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп. 

нива 

VI 1.501 2246 - II/ 

26.09.2017 

2 013037 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп. 

нива 

VI 16.703 2589 - II/ 

21.05.2018 

3 013115 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп. 

нива 

VI 3.756 2247 - II/ 

26.09.2017 

4 047304 с. Калугерово РЪТЛАК

А 

Тр. насждения VI 3.653 2248 - II/ 

26.09.2017 

            25.613   

    
 

   Землище на с. Своде ЕКАТТЕ 65872 

 

 № 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 003818 с. Своде ГОВЕЖДА 

ЛЪКА 

нива IX 1.663 АЧОС №1285 - 

II/ 16.01.2015 

2 003960 с. Своде ГОВЕЖДА 

ЛЪКА 

нива IX 3.155 АЧОС №2611 - 

II/ 22.05.2018 

3 004119 с. Своде БОРОВА 

ШУМА 

изоставена нива VI 30.673 АЧОС №2614 - 

II/ 22.05.2018 



4 004129 с. Своде БОРОВА 

ШУМА 

изоставена нива VI 1.634 АЧОС №3184 - 

II/ 26.10.2018 

5 004135 с. Своде БОРОВА 

ШУМА 

изоставена нива VI 32.880 АЧОС №3183 - 

II/ 26.10.2018 

            70.005   

Землище на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 51211 

  № 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000189 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

VI 2.386 АЧОС №1168 - II/ 

28.03.2014 

2 000259 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

VI 0.640 АЧОС №2074 - II/ 

20.03.2017 

3 000318 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

VI 6.992 АЧОС №2076 - II/ 

20.03.2017 

4 000475 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

V 3.180 АЧОС №1169 - II/ 

28.03.2014 

5 021006 с. Осиковска 

Лакавица 

ШУТИЛИЦА овощна 

градина 

IX 2.817 АЧОС №2535 - II/ 

09.05.2018 

6 021007 с. Осиковска 

Лакавица 

ШУТИЛИЦА овощна 

градина 

IX 1.541 АЧОС №2536 - II/ 

09.05.2018 

7 021008 с. Осиковска 

Лакавица 

ШУТИЛИЦА овощна 

градина 

IX 1.479 АЧОС №2537 - II/ 

09.05.2018 

8 021009 с. Осиковска 

Лакавица 

ШУТИЛИЦА овощна 

градина 

IX 2.027 АЧОС №2538 - II/ 

09.05.2018 

9 042027 с. Осиковска 

Лакавица 

СТАЕВСКОТО Посевна 

площ 

 

VI 1.501 АЧОС №721 - II/ 

25.06.2012 

10 042028 с. Осиковска 

Лакавица 

СТАЕВСКОТО Посевна 

площ 

IX 1.800 АЧОС №722 - II/ 

25.06.2012 

11 042034 с. Осиковска 

Лакавица 

СТАЕВСКОТО Посевна 

площ 

IX 2.211 АЧОС №723 - II/ 

25.06.2012 

12 049014 с. Осиковска 

Лакавица 

ЦВЕТКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VI 1.000 АЧОС №2078 - II/ 

20.03.2017 

13 056010 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VI 0.900 АЧОС №2079 - II/ 

20.03.2017 

14 057069 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VIII 3.992 АЧОС №1813 - II/ 

13.06.2016 

15 060006 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна 

площ 

VI 0.849 АЧОС №2081 - II/ 

20.03.2017 

16 060030 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна 

площ 

VI 0.842 АЧОС №2082 - II/ 

20.03.2017 

17 066022 с. Осиковска 

Лакавица 

БУСОРИЦА Посевна 

площ 

VI 3.624 АЧОС №2084 - II/ 

20.03.2017 

            37.781   

        
Землище на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170 

  № 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 106019 с. Осиковица ТЪРНОВЕЦ нива VII 1.719 АЧОС №2436 - 

II/ 22.03.2018 

2 106020 с. Осиковица ТЪРНОВЕЦ нива VII 0.756 АЧОС №3242 - 

II/ 28.11.2018 



3 121016 с. Осиковица МАРКОВЦИ Нива VI 4.800 АЧОС №2159 - 

II/ 03.05.2017 

4 121022 с. Осиковица МАРКОВЦИ Нива VI 1.000 АЧОС №2160 - 

II/ 03.05.2017 

5 125008 с. Осиковица ТРЕПЕТЛИКИТЕ Нива VII 1.232 АЧОС №2314 - 

II/ 30.10.2017 

6 128032 с. Осиковица ДОЛНИ 

БЛЕСКАВИ 

ЛЪКИ 

Нива VI 0.503 АЧОС №2453 - 

II/ 13.04.2018 

7 132032 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Нива VI 1.400 АЧОС №2161 - 

II/ 03.05.2017 

8 135016 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Нива VI 2.847 АЧОС №1259  - 

II/ 18.07.2014 

9 135064 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Нива VI 2.900 АЧОС №1261  - 

II/ 18.07.2014 

10 135065 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Нива VI 2.900 АЧОС №1262  - 

II/ 18.07.2014 

11 151068 с. Осиковица ГЛАВУРИЦА-2 Нива VI 12.000 АЧОС №488 - II/ 

08.03.2011 

12 159073 с. Осиковица КРЪСТОВА 

МОГИЛА 

Нива VI 0.500 АЧОС №3187 - 

II/ 26.10.2018 

13 161020 с. Осиковица ДЪЛГА 

ЛИВАДА 

Нива VI 1.000 АЧОС №2162 - 

II/ 03.05.2017 

14 162020 с. Осиковица ГЛАСА-2 Нива VII 2.369 АЧОС №2163 - 

II/ 03.05.2017 

15 163011 с. Осиковица ГЛАСА -1 Нива VI 1.500 АЧОС №2164 - 

II/ 03.05.2017 

16 170004 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 0.610 АЧОС №1220 - 

II/ 11.04.2014 

17 170007 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 2.200 АЧОС №1221 - 

II/ 11.04.2014 

18 171027 с. Осиковица ПОД СЕЛОТО Нива V 2.000 АЧОС №1223 - 

II/ 11.04.2014 

19 171028 с. Осиковица ПОД СЕЛОТО Нива VI 0.500 АЧОС №1224 - 

II/ 11.04.2014 

20 174036 с. Осиковица ГОЛЕМИТЕ 

ЛИВАДИ 

Нива VII 2.011 АЧОС №1254 - 

II/ 18.07.2014 

21 176044 с. Осиковица БАРЕ - НИВИТЕ Нива V 1.172 АЧОС №1255 - 

II/ 18.07.2014 

22 176047 с. Осиковица БАРЕ - НИВИТЕ Нива V 1.500 АЧОС №1256 - 

II/ 18.07.2014 

23 176048 с. Осиковица БАРЕ – НИВИТЕ 

 

Нива V 2.300 АЧОС №1257 - 

II/ 18.07.2014 

24 178007 с. Осиковица КАДЕВИЦА - 2 Нива VI 1.500 АЧОС №1258 - 

II/ 18.07.2014 

25 179065 с. Осиковица КАДЕВИЦА - 1 Нива VI 5.879 АЧОС №1247 - 

II/ 18.07.2014 

26 179066 с. Осиковица КАДЕВИЦА - 1 Нива VII 7.803 АЧОС №1248 - 

II/ 18.07.2014 

27 179072 с. Осиковица КАДЕВИЦА - 1 Нива VI 0.500 АЧОС №1249 - 

II/ 18.07.2014 

28 183019 с. Осиковица ГОЛЯМА 

БУСОРИЦА 

Нива VI 2.457 АЧОС №1228 - 

II/ 11.04.2014 

29 183032 с. Осиковица ГОЛЯМА 

БУСОРИЦА 

 

Нива VII 5.002 АЧОС №1229 - 

II/ 11.04.2014 



30 191016 с. Осиковица САВОВ 

ЧИФЛИК 

Нива VI 7.124 АЧОС №2455 - 

II/ 13.04.2018 

31 194019 с. Осиковица КУШЛЬОВИЦА Нива VII 1.000 АЧОС №2166 - 

II/ 03.05.2017 

            80.984   

        

Землище на с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897 

  № 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, дка АОС №/дата 

1 014060 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 2.985 АЧОС №2083 - 

II/ 20.03.2017 

2 014062 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 0.712 АЧОС №2123 - 

II/ 25.04.2017 

3 023050 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.704 АЧОС №1310 - 

II/ 11.03.2015 

4 023059 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.377 АЧОС №1312 - 

II/ 11.03.2015 

5 028072 с. Джурово КАМИЛЧЕ Нива VII 1.664 АЧОС №2124 - 

II/ 25.04.2017 

6 035121 с. Джурово Умата нива VII 18.124 АЧОС №1156 - 

II/ 28.03.2014 

7 035122 с. Джурово Умата нива VII 3.230 АЧОС №1157 - 

II/ 28.03.2014 

8 035126 с. Джурово Умата нива VII 3.085 АЧОС №1158 - 

II/ 28.03.2014 

9 035135 с. Джурово Умата нива VII 2.312 АЧОС №1159 - 

II/ 28.03.2014 

10 035139 с. Джурово Умата нива VII 5.437 АЧОС №1160 - 

II/ 28.03.2014 

11 049160 с. Джурово Чифлика нива V 1.076 АЧОС №2125 - 

II/ 25.04.2017 

12 051001 с. Джурово Алдьовица нива VII 4.763 АЧОС №1299 - 

II/ 05.03.2015 

13 051007 с. Джурово Алдьовица нива VII 2.298 АЧОС №1300 - 

II/ 05.03.2015 

14 062048 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.901 АЧОС №1808 - 

II/ 13.06.2016 

15 062052 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.323 АЧОС №1809 - 

II/ 13.06.2016 

16 064001 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.884 АЧОС №1810 - 

II/ 13.06.2016 

17 064005 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.603 АЧОС №1811 - 

II/ 13.06.2016 

            55.478   

         

Землище на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 

 

 № 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 006022 с. Видраре ГОЛИЦАТА Нива VI 1.000 АЧОС №2260 - 

II/ 06.10.2017 

2 007026 с. Видраре Растевица Нива IV 3.779 АЧОС №333 - 

II/16.12.2010 



3 007038 с. Видраре Растевица Нива IV 7.409 АЧОС №334 - 

II/16.12.2010 

4 007052 с. Видраре Растевица Нива IV 2.797 АЧОС №330 - 

II/16.12.2010 

5 007055 с. Видраре Растевица Нива IV 25.296 АЧОС №2258- 

II/29.09.2017 

6 008026 с. Видраре Дълга Нива IV 5.302 АЧОС №782 - 

II/20.07.2012 

7 010001 с. Видраре Млаките Нива V 1.007 АЧОС №760 - 

II/11.07.2012 

8 010005 с. Видраре Млаките Нива V 1.257 АЧОС №761 - 

II/11.07.2012 

9 011023 с. Видраре Ливаде Нива V 1.010 АЧОС №763 - 

II/11.07.2012 

10 012059 с. Видраре Царченец Нива V 0.200 АЧОС №2261- 

II/29.09.2017 

11 013020 с. Видраре Ботуница Нива V 0.245 АЧОС №2262- 

II/29.09.2017 

12 013058 с. Видраре Ботуница Нива VII 1.349 АЧОС №764 - 

II/11.07.2012 

13 014003 с. Видраре Петруша Нива V 1.000 АЧОС №765 - 

II/11.07.2012 

14 014063 с. Видраре Петруша 

 

Нива V 1.802 АЧОС №766 - 

II/11.07.2012 

15 020004 с. Видраре Крушака Нива VII 0.752 АЧОС №767 - 

II/11.07.2012 

16 020007 с. Видраре Крушака Нива VII 1.567 АЧОС №768 - 

II/11.07.2012 

17 021022 с. Видраре Радионов рът Нива VII 3.797 АЧОС №769 - 

II/11.07.2012 

18 025100 с. Видраре Негърщица Нива V 1.027 АЧОС №770 - 

II/11.07.2012 

19 025118 с. Видраре Негърщица Нива V 3.403 АЧОС №771 - 

II/11.07.2012 

20 026017 с. Видраре ЛЪКАТА Нива V 3.501 АЧОС №2268 - 

II/ 06.10.2017 

21 026020 с. Видраре ЛЪКАТА Нива V 1.907 АЧОС №2269 - 

II/ 06.10.2017 

22 027018 с. Видраре КАМЪНЯКА Нива V 1.401 АЧОС №2278 - 

II/ 06.10.2017 

23 029003 с. Видраре ШУГЛЬОВОТ

О 

Нива V 8.346 АЧОС №1951-II/ 

07.10.2016 

24 029021 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Нива V 0.105 АЧОС №2264 - 

II/ 06.10.2017 

25 031008 с. Видраре ПРИСОЙКАТА нива V 3.264 АЧОС №2265 - 

II/ 06.10.2017 

26 035001 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.000 АЧОС №805 - II/ 

01.08.2012 

27 035025 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 0.893 АЧОС №2191 - 

II/ 09.06.2017 

28 035026 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 4.703 АЧОС №2192 - 

II/ 09.06.2017 

29 035029 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 5.002 АЧОС №2193 - 

II/ 09.06.2017 

30 035031 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 3.998 АЧОС №2199 - 

II/ 09.06.2017 



31 035061 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.199 АЧОС №2194 - 

II/ 09.06.2017 

32 035065 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 5.116 АЧОС №2195 - 

II/ 09.06.2017 

33 035077 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.004 АЧОС №2196 - 

II/ 09.06.2017 

34 035088 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.326 АЧОС №801 - II/ 

01.08.2012 

35 035094 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 3.005 АЧОС №3309 - 

II/ 14.01.2019 

36 035098 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.006 АЧОС №2198 - 

II/ 09.06.2017 

37 035102 с. Видраре БАСАРИН 

 

Нива VII 1.329 АЧОС №2197 - 

II/ 09.06.2017 

38 045004 с. Видраре БРАТАНОВ 

РЪТ 

Нива VII 8.169 АЧОС №577 - II/ 

08.06.2011 

39 066005 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна 

площ 

VIII 1.122 АЧОС №2270 - 

II/ 06.10.2017 

40 066045 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна 

площ 

VIII 4.015 АЧОС №1806-II/ 

13.06.2016 

41 066047 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна 

площ 

VIII 0.752 АЧОС №1807-II/ 

13.06.2016 

42 079017 с. Видраре БРЕГА Посевна 

площ 

VI 3.305 АЧОС №2271 - 

II/ 06.10.2017 

43 083120 с. Видраре ШУГЛЬОВОТ

О 

Овощна 

градина 

V 1.421 АЧОС №2266 - 

II/ 06.10.2017 

44 084068 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Изостав

ена нива 

V 0.690 АЧОС №2267 - 

II/ 06.10.2017 

      134.578  

         

Землище на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 

 № по 

ред 

Имот № Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000125 с. Равнище Мачковото овощна 

градина 

IV 0.749 АЧОС №3312 - 

ІІ/14.01.2019 

2 000126 с. Равнище Мачковото овощна 

градина 

IV 7.796 АЧОС №3313 - 

ІІ/14.01.2019 

3 016184 с. Равнище Саферов 

лък 

овощна 

градина 

IV 1.386 АЧОС №3314 - 

ІІ/14.01.2019 

4 066004 с. Равнище Банчова 

бахча 

нива VI 11.777 АЧОС №205 - 

II/20.08.2010 

5 066027 с. Равнище Банчова 

бахча 

нива VI 10.006 АЧОС №216 - 

II/20.08.2010 

6 066037 с. Равнище Банчова 

бахча 

нива VI 14.485 АЧОС №206 - 

II/20.08.2010 

      46.199  

    
 

   

Землище на с. Манаселска река ЕКАТТЕ 46961 

 № 

по 

ред 

Имот № Землище Местност НТП Кат. Площ, дка АОС №/дата 

1 012013 с. Манаселска 

река 

Полените нива VI 1.210 АЧОС № 938-II/ 

01.04.2013 

2 012015 с. Манаселска 

река 

Полените нива VI 1.614 АЧОС №2293 - 

ІІ/20.10.2017 



3 013017 с. Манаселска 

река 

Полените нива IX 2.998 АЧОС №2295 - 

ІІ/23.10.2017 

4 018002 с. Манаселска 

река 

Смърдан нива IX 4.001 АЧОС № 954-II/ 

26.04.2013 

5 018007 с. Манаселска 

река 

Смърдан нива VII 3.000 АЧОС № 955-II/ 

26.04.2013 

6 019027 с. Манаселска 

река 

Чульова 

бара 

Нива VI 0.600 АЧОС №2346  - 

ІІ/17.01.2018 

7 019036 с. Манаселска 

река 

Чульова 

бара 

Нива IX 3.681 АЧОС № 975-II/ 

26.04.2013 

8 020004 с. Манаселска 

река 

Чульов 

рът 

нива IX 4.675 АЧОС № 972-II/ 

26.04.2013 

9 020009 с. Манаселска 

река 

Чульов 

рът 

нива IX 2.998 АЧОС № 973-II/ 

26.04.2013 

10 020021 с. Манаселска 

река 

Чульов 

рът 

нива IX 1.734 АЧОС № 974-II/ 

26.04.2013 

11 021011 с. Манаселска 

река 

Ямата Нива 

 

IX 3.001 АЧОС № 962-II/ 

26.04.2013 

12 021018 с. Манаселска 

река 

Ямата нива IX 5.202 АЧОС № 963-II/ 

26.04.2013 

13 022008 с. Манаселска 

река 

Краварник

а 

нива IX 1.446 АЧОС № 969-II/ 

26.04.2013 

14 022017 с. Манаселска 

река 

Краварник

а 

нива IX 1.635 АЧОС № 970-II/ 

26.04.2013 

15 022022 с. Манаселска 

река 

Краварник

а 

нива IX 2.002 АЧОС № 971-II/ 

26.04.2013 

16 023005 с. Манаселска 

река 

Драгойца нива IX 1.500 АЧОС № 967-II/ 

26.04.2013 

17 023007 с. Манаселска 

река 

Драгойца нива IX 2.299 АЧОС № 968-II/ 

26.04.2013 

18 023009 с. Манаселска 

река 

Драгойца нива IX 3.401 АЧОС № 966-II/ 

26.04.2013 

19 024016 с. Манаселска 

река 

Дурашкот

о 

нива IX 1.831 АЧОС № 964-II/ 

26.04.2013 

20 024044 с. Манаселска 

река 

Дурашкот

о 

нива IX 1.914 АЧОС № 965-II/ 

26.04.2013 

      50.742  

 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се 

добавя: 

 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

38. АЧОС №3294- II/ 

07.01.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.132, с площ от 145,19 кв.м., по 

плана на новообразуваните имоти на махала „Дивчов рът”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

39.   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, 

40. АЧОС №3296- II/ 

07.01.2019 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIX – 1260, с урегулирана 

площ от 1678 кв. м., находящ се в кв. 2 по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска, 



41. АЧОС №3297- II/ 

07.01.2019 г. 

Поземлен имот №000588 с площ от 65 кв. м. в местността 

„Пърчашка” с начин на трайно ползване – друга селищна 

територия, находящ се в мах. „Маргинска”, землището на с. 

Разлив, община Правец, област Софийска. 
 

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

общински имот – частна общинска собственост, представляваш самостоятелно обособен 

обект (аптека), състоящ се от три помещения с обща площ от 35.40 (тридесет и пет цяло и 

четиридесет стотни) кв. м., находящ се на първия етаж в триетажна масивна 

Административна сграда на кметство с. Джурово, община Правец; актуван с акт за публична 

общинска собственост № 37 – І/01.09.2010 год., вписан в Службата по вписванията - гр. 

Ботевград към Агенциата по вписванията с вх. рег. № 1315 от 03.09.2010 г., № 75, том V, 

парт. 8243. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 88.50 лв. (осемдесет и осем лева и 

петдесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3 от Наредба № 5 на ОбС - 

Правец. 

2.2. Срок на отдаване –5 (пет) години;  

2.3. Предназначение на имота – за стопанска дейност; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от 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. 

ДА 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) VIII (осми) – За Комплексно обществено обслужване (КОО) целият с урегулирана 

площ от 311 (триста и единадесет) кв.м., заедно с построената в него едноетажна масивна 

сграда със застроена площ от (ЗП) 85.60 (осемдесет и пет цяло и шестдесет стотни) кв.м., 

находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3235 - II/23.11.2018 год., вписан 

в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 4577 от 

29.11.2018 год., под № 2 том XIX. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 35 160.00 лв. (тридесет и пет хиляди сто 

и шестдесет лева) без ДДС, в т. ч. земя - 13 680 .00 (тринадесет хиляди шестстотин и 

осемдесет лева) без ДДС, и сграда – 21 480. 00 (двадесет и една хиляди четиристотин и 

осемдесет лева) без ДДС, 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. 

ДА 

10 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц.И.Т с постоянен адрес: област 

Софийска, община Правец, гр. Правец, ……., представляващ 41/865 (четиридесет и едно 

към осемстотин шестдесет и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII 

– 1519 (осемнадесети отреден за имот планоснимачен номер хиляда петстотин и 

деветнадесети) целият с урегулирана площ от 865 (осемстотин шестдесет и пет) кв.м. с 

неуредени регулационни сметки за 41 (четиридесет и един) кв.м. придаваеми от Поземлен 

имот №6680 (шест шест осем нула), находящ се в кв. 95 (деветдесет и пет) по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС) №3231 – II/23.11.2018 година, вписан в Служба по 

ДА 



вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 4687 от 11.12.2018 

год., под № 89, том XIX. 

2. Определя цена в размер 841.00 лв. (осемстотин четиридесет и един 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. 

11 1.  Дава съгласие да се предостави на П.И.Ц,  И.Р.С, М.Х.Д и В.Х.С., собственици на ПИ 

пл. №6528 по Кадастралния план на гр. Правец от 2002 г. с площ от 1506 кв. м., както 

следва: 

- предвиденият УПИ VI-6528, кв. 170 с площ от 830 кв. м., по ПУП – ПР на гр. 

Правец от 2008 г.; 

- 514/547 (петстотин и четиринадесет към петстотин четиридесет и седем) идеални 

части от УПИ VI-6511, целият с урегулирана площ от 547 (петстотин четиридесет и седем) 

кв.м., кв.169 по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с АЧОС №2225- II/21.07.2017 година, вписан с вх. рег. №2366 от 

27.07.2017 г, под №142, том IX, парт. 50629. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да издаде заповед по чл. 16, ал.6 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 

ДА 

12 1. Определя списъци на общински пасища, мери, пасища с храсти и ливади на 

територията на община Правец, за индивидуално ползване по землища и категории, 

(кампания по разпределение 2019 година по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ), както следва:  

 

 землище гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030 - пасища, мери и ливади    

       

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 023003  ГР.ПРАВЕЦ БАЧИЯТА Пасище, мера VI 18.804 

2 023004  ГР.ПРАВЕЦ БАЧИЯТА Пасище, мера VI 28.131 

3 023013  ГР.ПРАВЕЦ БАЧИЯТА Пасище, мера VI 6.060 

4 024009  ГР.ПРАВЕЦ КУНЧОВСКИ ДОЛ Пасище, мера VI 20.763 

5 024010  ГР.ПРАВЕЦ КУНЧОВСКИ ДОЛ Пасище, мера VI 4.285 

6 031004  ГР.ПРАВЕЦ ГРАДЕШНИЦА Пасище, мера V 1.319 

7 031005  ГР.ПРАВЕЦ ГРАДЕШНИЦА Пасище с храсти V 1.448 

8 031016  ГР.ПРАВЕЦ ГРАДЕШНИЦА Пасище, мера V 0.890 

9 038017  ГР.ПРАВЕЦ РАВНИЯ ЛАК Ливада VII 4.589 

10 038027  ГР.ПРАВЕЦ БОНЧОВСКОТО Ливада VII 1.309 

11 038033  ГР.ПРАВЕЦ РАВНИЯ ЛАК Ливада VII 2.320 

12 038038  ГР.ПРАВЕЦ БОНЧОВСКОТО Ливада VII 1.825 

13 038041  ГР.ПРАВЕЦ БОНЧОВСКОТО Ливада VII 1.113 

14 038042  ГР.ПРАВЕЦ БОНЧОВСКОТО Ливада VII 1.279 

15 042020  ГР.ПРАВЕЦ РАЧКОВОТО Пасище, мера IX 4.231 

16 043007  ГР.ПРАВЕЦ ТРАПА Пасище, мера VI 2.082 

17 043009  ГР.ПРАВЕЦ ТРАПА Пасище, мера VI 4.825 

18 046021  ГР.ПРАВЕЦ ПАМЕТНИКА Пасище с храсти V 2.022 

19 047025  ГР.ПРАВЕЦ ПАВЛОВА ЛИВАДА Ливада V 1.395 

20 047119  ГР.ПРАВЕЦ ВОЙЧОВА ЛИВАДА Пасище, мера V 1.934 

21 048019  ГР.ПРАВЕЦ МАНАСТИРА Пасище, мера IX 11.757 

22 049024  ГР.ПРАВЕЦ ЕЛЕНКОВ РЪТ Пасище, мера IX 135.404 

ДА 



23 049025  ГР.ПРАВЕЦ ЕЛЕНКОВ РЪТ Пасище, мера IX 9.002 

24 049028  ГР.ПРАВЕЦ ЕЛЕНКОВ РЪТ Пасище, мера IX 10.225 

            277.012 

       

землище .с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807- пасища, мери и ливади   

       

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 000055 С. РАЗЛИВ БОРОЩИЦА Пасище, мера X 22.961 

2 000197 С. РАЗЛИВ МОРОВСКОТО Пасище, мера VI 7.087 

3 000200 С. РАЗЛИВ БАРАТА Ливада VI 0.389 

4 000216 С. РАЗЛИВ МАРИЙНОТО Пасище, мера VI 2.143 

5 000299 С. РАЗЛИВ ЦЕРАКА Пасище, мера VI 6.406 

6 000304 С. РАЗЛИВ ДЖАНОВСКА Ливада VI 3.051 

7 000313 С. РАЗЛИВ БАРАТА Ливада   3.055 

8 000316 С. РАЗЛИВ БАРАТА Ливада VI 0.527 

9 000470 С. РАЗЛИВ СИРАКОВСКА Пасище, мера VII 5.689 

10 000556 С. РАЗЛИВ БОНОВСКА Ливада VI 0.620 

11 020066 С. РАЗЛИВ ТОРИЩЕТО Ливада V 0.839 

12 020350 С. РАЗЛИВ ТОРИЩЕТО Ливада V 2.121 

            54.888 

       

 

землище с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044 - пасища, мери и ливади 

       

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 000033 с. Правешка 

Лакавица 

ТРЕСКОВЕЦ Използв. ливада VI 0.524 

2 000047 с. Правешка 

Лакавица 

ТРЕСКОВЕЦ Използв. ливада VI 1.245 

3 000194 с. Правешка 

Лакавица 

КОЛИБИЩЕ Използв. ливада VI 0.826 

4 000526 с. Правешка 

Лакавица 

ОТВЪДНА ЛИВАДА Използв. ливада VIII 3.275 

5 000712 с. Правешка 

Лакавица 

ЙОТОВИЧИНОТО Използв. ливада IX 1.040 

6 000740 с. Правешка 

Лакавица 

СТРЕЗОВЕЦ Използв. ливада IX 4.192 

7 001233 с. Правешка 

Лакавица 

СТЕПАНОВОТО Използв. ливада VI 0.691 

8 001381 с. Правешка 

Лакавица 

БАЛТЬОВА СТРАНА Пасище, мера IX 7.135 

9 001401 с. Правешка 

Лакавица 

ГРОЕВОТО Използв. ливада VII 1.475 

10 001402 с. Правешка 

Лакавица 

ГРОЕВОТО Използв. ливада VII 1.010 

11 001474 с. Правешка 

Лакавица 

ТРЕСКОВЕЦ Използв. ливада VI 0.801 

12 001580 с. Правешка 

Лакавица 

КАМЕНИЦА Пасище, мера IX 1.675 



13 001616 с. Правешка 

Лакавица 

СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Използв. ливада VI 0.574 

14 001668 с. Правешка 

Лакавица 

ВИСОКОТО Пасище, мера IX 30.875 

15 001673 с. Правешка 

Лакавица 

ВИСОКОТО Пасище, мера IX 25.330 

16 001690 с. Правешка 

Лакавица 

ВИСОКОТО Пасище, мера IX 13.344 

17 001784 с. Правешка 

Лакавица 

ГОРНО СЕЛИЩЕ 

 

Пасище, мера IX 8.484 

18 001823 с. Правешка 

Лакавица 

БАЛТЬОВА СТРАНА Пасище с храсти IX 6.730 

19 002082 с. Правешка 

Лакавица 

ПРИ ДОМА Пасище, мера V 1.607 

20 002472 с. Правешка 

Лакавица 

ПРИ ДОМА Пасище с храсти IX 54.731 

            165.564 

       

землище с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585 - пасища, мери и ливади  

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 008007 с. Калугерово АРТТА Използв. ливада VI 1.000 

2 008010 с. Калугерово АРТТА Използв. ливада VI 4.190 

3 011047 с. Калугерово ГРАМАДАТА Използв. ливада VI 2.500 

4 011053 с. Калугерово ГРАМАДАТА Използв. ливада VI 9.135 

5 030032 с. Калугерово ГОРНИ РУДАРЕЦ Използв. ливада VI 1.216 

6 030034 с. Калугерово ГОРНИ РУДАРЕЦ Използв. ливада VI 0.771 

7 030035 с. Калугерово ГОРНИ РУДАРЕЦ Използв. ливада IX 1.349 

8 031023 с. Калугерово НИНОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Пасище, мера IX 0.590 

9 031028 с. Калугерово НИНОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Пасище, мера IX 2.271 

10 031078 с. Калугерово ДАСКАЛИЦА Пасище, мера IX 3.918 

11 032088 с. Калугерово КРУШАКА Използв. ливада VI 2.666 

12 032098 с. Калугерово КРУШАКА Пасище, мера VI 0.983 

13 032101 с. Калугерово КРУШАКА Използв. ливада VI 0.706 

14 033029 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 1.167 

15 033031 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 0.785 

16 033033 с. Калугерово ВЕНЕЦА Пасище, мера IX 2.046 

17 033038 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада IX 1.640 

18 033092 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 4.010 

19 033094 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 1.887 

20 033096 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 1.095 

21 033099 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 1.036 

22 033100 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 3.738 

23 033102 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 4.086 

24 033105 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 2.450 

25 033106 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 1.788 



26 033110 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 4.788 

27 033130 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 2.013 

28 033135 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 6.025 

29 033137 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 3.055 

30 033138 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 6.936 

31 034003 с. Калугерово ЛЪКАТА Използв. ливада V 0.920 

32 034005 с. Калугерово ОБАНОВА ЛЪКА Използв. ливада V 3.162 

33 034006 с. Калугерово ОБАНОВА ЛЪКА Пасище, мера V 0.684 

34 034020 с. Калугерово ЛИКОВЦИ Използв. ливада IX 1.198 

35 034024 с. Калугерово ЦЕРАКА Пасище, мера IX 10.363 

36 034026 с. Калугерово ЛИКОВЦИ Пасище, мера IX 11.861 

37 034027 с. Калугерово ЛИКОВЦИ Пасище, мера IX 5.351 

38 034036 с. Калугерово ЛИКОВЦИ Пасище, мера IX 0.759 

39 035034 с. Калугерово ПЕТЕЛЯ Пасище, мера IX 18.910 

40 035036 с. Калугерово ПЕТЕЛЯ Пасище, мера IX 4.444 

41 035040 с. Калугерово ПЕТЕЛЯ Пасище, мера IX 8.614 

42 035042 с. Калугерово ФРЪЗКОВОТО Пасище, мера IX 1.312 

43 035049 с. Калугерово ФРЪЗКОВОТО Пасище, мера IX 4.428 

44 035050 с. Калугерово ФРЪЗКОВОТО Пасище, мера IX 28.042 

45 035055 с. Калугерово НИНОВ ТРАП Пасище, мера IX 4.466 

46 035086 с. Калугерово БРЕГА Пасище, мера IX 8.254 

47 036128 с. Калугерово МОГИЛАТА Използв. ливада VI 0.954 

48 036129 с. Калугерово МОГИЛАТА Използв. ливада VI 4.924 

49 037145 с. Калугерово ПРЕКА САДИНА Пасище, мера VI 1.247 

50 037256 с. Калугерово МЕКА ПОЛЯНА Използв. ливада VI 1.496 

51 039152 с. Калугерово ЛЪКАТА Използв. ливада V 1.462 

52 039178 с. Калугерово МАЛА ГЛАВА Пасище, мера VII 5.770 

53 039181 с. Калугерово БЯЛАТА КАЛ Пасище, мера VII 1.703 

54 039186 с. Калугерово БЯЛАТА КАЛ Пасище, мера VII 1.269 

55 039187 с. Калугерово БЯЛАТА КАЛ Пасище, мера VII 3.031 

56 039192 с. Калугерово МАЛА ГЛАВА Пасище, мера VIII 4.163 

57 039205 с. Калугерово РУДАРЕЦ Използв. ливада IX 2.864 

58 039226 с. Калугерово ЛЪКАТА Използв. ливада V 0.516 

59 040123 с. Калугерово ГОРНА ПОЛИЦА Пасище, мера VI 4.353 

60 041039 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 12.165 

61 041042 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 2.859 

62 041047 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 1.032 

63 041060 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 3.380 

64 041065 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 1.243 

65 041139 с. Калугерово КАМЕН ДОЛ Пасище, мера IX 4.411 

66 041142 с. Калугерово КАМЕН ДОЛ Пасище, мера IX 2.041 

67 041145 с. Калугерово КАМЕН ДОЛ Пасище, мера IX 2.531 

68 041152 с. Калугерово КАМЕН ДОЛ Пасище, мера IX 1.328 

69 041185 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 5.303 

70 041191 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 2.526 

71 041193 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 3.555 



72 041195 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 6.160 

73 041196 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 6.304 

74 041208 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 4.901 

75 041211 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 2.880 

76 041212 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 1.171 

77 041221 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 5.841 

78 041225 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 3.048 

79 042066 с. Калугерово НОВАЧКА МОГИЛА Пасище, мера IX 1.289 

80 042068 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Пасище, мера IX 1.838 

81 042069 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Пасище, мера IX 2.154 

82 042074 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Използв. ливада IX 1.910 

83 042076 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Използв. ливада IX 2.600 

84 042078 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Използв. ливада IX 2.111 

85 042214 с. Калугерово ВРАТНИКА Използв. ливада IX 7.324 

86 045119 с. Калугерово ГАБРИКА Използв. ливада IX 7.194 

87 045162 с. Калугерово ИМАНЕТО Пасище, мера IX 5.421 

88 045167 с. Калугерово ИМАНЕТО Пасище, мера IX 3.315 

89 045197 с. Калугерово ТРАПА Пасище, мера IX 1.404 

90 045230 с. Калугерово ПРЕСЛОПА Пасище, мера IX 4.045 

91 045297 с. Калугерово КРЪСТЬОВОТО Използв. ливада VII 4.144 

92 045382 с. Калугерово ПРИ КЛАДЕНЕЦА Пасище, мера IX 2.733 

93 047015 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 3.595 

94 047016 с. Калугерово МАЛА ГЛАВА Пасище, мера VI 0.667 

95 047017 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 1.137 

96 047018 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 1.322 

97 047042 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Използв. ливада VIII 1.545 

98 047044 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Използв. ливада VIII 1.376 

99 047051 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 2.434 

100 047058 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 1.788 

101 047069 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 0.586 

102 047097 с. Калугерово СВЕТИ ИЛИЯ Използв. ливада VI 1.753 

103 047107 с. Калугерово СВЕТИ ИЛИЯ Използв. ливада VI 1.559 

104 047112 с. Калугерово СРЕДОРАТА Използв. ливада VI 6.641 

105 047113 с. Калугерово СРЕДОРАТА Използв. ливада VI 1.346 

106 047151 с. Калугерово СРЕДОРАТА Пасище, мера VI 2.461 

107 047171 с. Калугерово КАЛЬОВОТО Пасище, мера VI 5.497 

108 047174 с. Калугерово КАЛЬОВОТО Пасище, мера VI 1.543 

109 047219 с. Калугерово КАЛЬОВОТО Използв. ливада VI 1.499 

110 047223 с. Калугерово КАЛЬОВОТО Използв. ливада VI 6.001 

111 047248 с. Калугерово ЯСНА ПОЛЯНА Използв. ливада VI 1.210 

112 047305 с. Калугерово РЪТЛАКА Пасище, мера VI 2.360 

113 048022 с. Калугерово КАРДАШИЦА Използв. ливада VI 1.739 

114 050026 с. Калугерово ЛУДОВЕЦ Пасище, мера IX 1.070 

115 050027 с. Калугерово ЛУДОВЕЦ Пасище, мера IX 1.097 

116 050093 с. Калугерово ГОРНИ СТАЕВ 

ТРАП 

Пасище, мера IX 1.429 



117 050094 с. Калугерово ГОРНИ СТАЕВ 

ТРАП 

Пасище, мера IX 2.495 

118 050149 с. Калугерово БОЙЧОВО ТРЪНЕ Използв. ливада VI 1.809 

119 050153 с. Калугерово БОЙЧОВО ТРЪНЕ Използв. ливада VI 0.681 

120 050154 с. Калугерово БОЙЧОВО ТРЪНЕ Използв. ливада VI 1.448 

121 050156 с. Калугерово БОЙЧОВО ТРЪНЕ Използв. ливада VI 0.374 

122 050246 с. Калугерово ДЪЛГАТА САДИНА Използв. ливада VI 2.091 

123 051009 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 2.428 

124 051010 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 3.585 

125 051012 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 1.783 

126 051014 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 15.175 

127 051015 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 0.970 

128 051016 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 0.895 

129 051017 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 2.028 

130 051077 с. Калугерово ТРЪНЕТО Използв. ливада VI 5.848 

131 051080 с. Калугерово ТРЪНЕТО Пасище, мера VI 0.877 

132 053047 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 6.350 

133 053079 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 1.570 

134 053081 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 2.545 

135 053082 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 0.905 

136 053086 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 2.617 

137 053088 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 3.214 

138 053149 с. Калугерово ВЛАДИЦИТЕ Използв. ливада VI 1.746 

139 054095 с. Калугерово МЪРДЖОВЕЦ Използв. ливада VI 4.236 

140 054104 с. Калугерово МЪРДЖОВЕЦ Използв. ливада VI 2.969 

141 054111 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 7.252 

142 054112 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 0.395 

143 054113 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 0.429 

144 054114 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 0.875 

145 054117 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 2.344 

146 054118 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 2.342 

147 054122 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 1.617 

148 054127 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 1.571 

149 054134 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 3.068 

150 054207 с. Калугерово ПРИСОЕТО Пасище, мера VI 21.251 

            507.959 

       

землище с. Своде, ЕКАТТЕ 65872 - пасища, мери и ливади 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 000167 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 4.803 

2 000221 с. Своде БАРАТА Пасище, мера VI 0.662 

3 000237 с. Своде ВИСОКА МОГИЛА Използв. ливада VI 0.606 

4 000242 с. Своде ШИПКОВОТО Използв. ливада VI 0.885 



5 000254 с. Своде БАРАТА Използв. ливада VI 2.898 

6 000297 с. Своде РАДИОТО Използв. ливада VI 2.762 

7 000301 с. Своде ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VI 2.240 

8 000363 с. Своде ПРИ ГРОБИЩЕТО Използв. ливада VI 2.071 

9 000383 с. Своде ПУКЕЛА Използв. ливада VI 0.797 

10 000400 с. Своде ТАНОВ ЛАК Използв. ливада IX 1.721 

11 000415 с. Своде ТАНОВ ЛАК Използв. ливада IX 1.831 

12 000435 с. Своде ТАНОВ ЛАК Пасище, мера V 1.345 

13 000468 с. Своде ЛАКОВОТО Използв. ливада VI 2.381 

14 000525 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада IX 1.889 

15 000536 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада IX 1.558 

16 000539 с. Своде САДИНАТА Ливада IX 0.461 

17 000543 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада IX 0.867 

18 000549 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада IX 2.674 

19 000551 с. Своде САДИНАТА Ливада IX 0.201 

20 000576 с. Своде КОЙЧОВ ТОК Използв. ливада VI 3.579 

21 000672 с. Своде ВОЙЧОВОТО Използв. ливада IX 3.571 

22 000709 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 2.489 

23 000710 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 4.609 

24 000711 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 1.583 

25 000713 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 2.270 

26 000715 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада IX 3.569 

27 000716 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада VI 2.497 

28 000717 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада IX 1.652 

29 000723 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 5.205 

30 000724 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 2.794 

31 000962 с. Своде ГАЛОФ Пасище, мера VI 1.947 

32 000976 с. Своде ГАЛОФ Пасище, мера VI 3.107 

33 000978 с. Своде ГАЛОФ Пасище, мера VI 3.108 

34 000997 с. Своде ГАЛОФ Пасище, мера V 3.443 

35 001076 с. Своде ЛЪКАТА Използв. ливада VI 2.615 

36 001182 с. Своде ГЮТАНАТА Използв. ливада VI 2.002 

37 001191 с. Своде ГЮТАНАТА Пасище, мера VII 1.429 

38 001192 с. Своде ПЛАДНИЩЕТО Пасище, мера VII 1.445 

39 001200 с. Своде ПРИ ОБРОКА Пасище, мера VII 1.850 

40 001231 с. Своде ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада VII 0.461 

41 001237 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 4.878 

42 001240 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 1.552 

43 001248 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 5.070 

44 001249 с. Своде КИСЕЛИЦАТА Пасище, мера VII 7.067 

45 001250 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 3.927 

46 001257 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 1.351 

47 001301 с. Своде ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VII 1.274 

48 001305 с. Своде ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VII 2.253 

49 001307 с. Своде ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VII 6.316 

50 001316 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 4.022 



51 001317 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 0.867 

52 001318 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 0.991 

53 001319 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 6.056 

54 001320 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 3.302 

55 001322 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 4.992 

56 001323 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 4.078 

57 001324 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 4.154 

58 001325 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 1.641 

59 001327 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 24.220 

60 001328 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 2.783 

61 001332 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 2.541 

62 001333 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 1.556 

63 001335 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 2.094 

64 001339 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 1.640 

65 001340 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 2.033 

66 001341 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 2.528 

67 001342 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.947 

68 001347 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.403 

69 001349 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.641 

70 001353 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.770 

71 001354 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.679 

72 001355 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.833 

73 001356 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.756 

74 001358 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 7.304 

75 001359 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.394 

76 001360 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 3.373 

77 001361 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 4.724 

78 001362 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 4.188 

79 001367 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 0.981 

80 001368 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 3.300 

81 001369 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.562 

82 001370 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.559 

83 001371 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 3.855 

84 001372 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 0.839 

85 001377 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.718 

86 001396 с. Своде ОБЛЕГА Използв. ливада VII 0.734 

87 001397 с. Своде ОБЛЕГА Използв. ливада VII 0.734 

88 001445 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.647 

89 001447 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.078 

90 001448 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.775 

91 001452 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 2.573 

92 001460 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.206 

93 001462 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.826 

94 001463 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 2.474 

95 001464 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 2.837 

96 001465 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.398 



97 001467 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.362 

98 001469 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 2.743 

99 001489 с. Своде ГОЛЕЦ Използв. ливада VIII 3.060 

100 001598 с. Своде САДИНАТА Пасище, мера IX 35.008 

101 001609 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.364 

102 001611 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.088 

103 001612 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 1.696 

104 001613 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.710 

105 001614 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.573 

106 001615 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.543 

107 001616 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 11.294 

108 001648 с. Своде ТРЕБЕЖА Пасище, мера IX 7.091 

109 001649 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 1.874 

110 001651 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 6.499 

111 001652 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 11.005 

112 001654 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 1.059 

113 001660 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 3.721 

114 001661 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 2.067 

115 001662 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 1.812 

116 001665 с. Своде ГРАМАДАТА Използв. ливада IX 2.067 

117 001706 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 3.862 

118 001709 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 6.040 

119 001755 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 0.831 

120 001781 с. Своде БАРАТА Пасище, мера VI 0.660 

121 001792 с. Своде КОЙЧОВ ТОК Използв. ливада VI 0.497 

122 001812 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 1.924 

123 001813 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 1.125 

124 001814 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 2.316 

125 001816 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.954 

126 001817 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.274 

127 001819 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Ливада VII 0.326 

128 001820 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 0.832 

129 001821 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.153 

130 001830 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 0.833 

131 001832 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 0.511 

132 001834 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 3.168 

133 001845 с. Своде ПРИ ДОМА Използв. ливада VI 4.429 

134 001849 с. Своде ВОЕВ ДОЛ Използв. ливада IX 2.648 

135 001942 с. Своде АНДРОВОТО Използв. ливада VI 2.368 

136 003001 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище, мера IX 11.836 

137 003005 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище с храсти IX 3.527 

138 003013 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище с храсти IX 27.037 

139 003014 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище, мера IX 17.552 

140 003026 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Използв. ливада IX 15.158 

141 003237 с. Своде ТРЕБЕЖА Пасище, мера IX 10.276 

142 003239 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 8.083 



143 003241 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 18.051 

144 003243 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 12.681 

145 003249 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 5.425 

146 003251 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 3.776 

147 003267 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 29.035 

148 003269 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 1.690 

149 003601 с. Своде ВИСОКА МОГИЛА Пасище, мера VI 4.862 

150 003691 с. Своде МОГИЛАТА Използв. ливада IX 18.618 

151 003696 с. Своде СЛАМНИКА Използв. ливада IX 12.629 

152 003699 с. Своде СЛАМНИКА Използв. ливада IX 0.852 

153 003704 с. Своде ПЕТКОВОТО Пасище, мера IX 25.909 

154 003753 с. Своде МИХОВСКОТО Използв. ливада IX 2.924 

155 003776 с. Своде КОЛИБИЩЕТО Използв. ливада IX 10.230 

156 003779 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Използв. ливада IX 11.450 

157 003786 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Използв. ливада IX 1.495 

158 003813 с. Своде КРУШАКА Пасище, мера IX 11.346 

159 003814 с. Своде КРУШАКА Пасище, мера IX 10.350 

160 003815 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада IX 11.919 

161 003819 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада IX 7.920 

162 003820 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище, мера IX 16.244 

163 003821 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище, мера IX 11.327 

164 003822 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище с храсти IX 12.907 

165 003823 с. Своде БУРНЬОВИЦА Пасище с храсти IX 24.644 

166 003824 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 6.725 

167 003826 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 10.320 

168 003831 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 17.824 

169 003832 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище, мера IX 27.610 

170 003833 с. Своде ПЕТКОВОТО Пасище, мера IX 2.810 

171 003834 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище с храсти IX 16.730 

172 003843 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 14.077 

173 003844 с. Своде КРУШАКА Пасище, мера IX 6.163 

174 003847 с. Своде ВОЙЧОВОТО Използв. ливада IX 0.590 

175 003851 с. Своде ДОЛЧИНИТЕ Използв. ливада IX 4.237 

176 003854 с. Своде МИЦОВОТО Пасище, мера IX 7.777 

177 003934 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 17.817 

178 004122 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище, мера VI 58.861 

179 004246 с. Своде МИКОВОТО Използв. ливада VI 5.211 

180 004253 с. Своде ПЛОЧАТА Използв. ливада VI 6.633 

181 004326 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Пасище, мера IX 8.958 

182 004328 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Пасище, мера VI 2.360 

183 004329 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Пасище, мера VI 2.815 

184 004366 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Пасище, мера VI 3.509 

185 004376 с. Своде КОЙЧОВ ТОК Пасище, мера VI 6.081 

186 004460 с. Своде БАРАТА Пасище, мера VI 7.645 

187 004696 с. Своде ГОЛЕЦ Пасище, мера IX 23.674 

188 004697 с. Своде ГОЛЕЦ Използв. ливада IX 7.638 



189 004699 с. Своде ГОЛЕЦ Пасище, мера IX 9.932 

190 005145 с. Своде ГОЛИЯ ВРЪХ Пасище, мера VII 18.286 

191 005159 с. Своде БАКОВА МОГИЛА Пасище, мера IX 44.253 

192 005168 с. Своде ВЕНЧАРСКОТО Пасище, мера VII 10.018 

193 005283 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 8.445 

194 005284 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 1.921 

195 005285 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 6.685 

196 005286 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 2.289 

197 005289 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 8.672 

198 005304 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 13.254 

199 005305 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 12.339 

200 005308 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера VI 4.312 

201 005309 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера VI 1.952 

202 005329 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 22.666 

203 005330 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 8.508 

204 005336 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 0.905 

205 005340 с. Своде БАКОВА МОГИЛА Пасище, мера IX 9.410 

206 005342 с. Своде ВЕНЧАРСКОТО Пасище, мера IX 5.225 

207 005368 с. Своде БАКОВА МОГИЛА Пасище, мера IX 14.744 

208 005371 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 5.804 

209 005408 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище с храсти IX 12.794 

210 005409 с. Своде ГРАМАДАТА Пасище, мера IX 48.501 

            1302.291 

       

 

землище с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211 - пасища, мери и ливади 

       

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 000201 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Използв. ливада VI 5.029 

2 000283 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Използв. ливада VI 2.574 

3 000310 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище, мера VI 0.723 

4 000311 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище, мера VI 0.597 

5 000456 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище, мера VI 2.368 

6 000563 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище, мера VI 1.690 

7 000613 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище, мера VIII 14.692 

8 000615 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Използв. ливада VI 1.372 

9 000623 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище, мера VIII 11.779 



10 000624 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище с храсти VIII 19.011 

11 000725 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище, мера VI 1.245 

12 000780 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Използв. ливада VIII 2.675 

13 000937 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище, мера V 2.360 

14 011001 с. Осиковска 

Лакавица 

СЕЧКОВЦИ Използв. ливада IX 10.339 

15 011002 с. Осиковска 

Лакавица 

СЕЧКОВЦИ Използв. ливада IX 1.940 

16 011012 с. Осиковска 

Лакавица 

СЕЧКОВЦИ Използв. ливада IX 15.839 

17 011013 с. Осиковска 

Лакавица 

СЕЧКОВЦИ Използв. ливада IX 5.214 

18 013001 с. Осиковска 

Лакавица 

ЕЗЕРОТО Използв. ливада IX 3.856 

19 013004 с. Осиковска 

Лакавица 

ЕЗЕРОТО Използв. ливада IX 1.142 

20 021059 с. Осиковска 

Лакавица 

КРЪСТОВЦИ Използв. ливада VI 1.485 

21 021069 с. Осиковска 

Лакавица 

КРЪСТОВ РЪТ Използв. ливада VI 8.621 

22 022071 с. Осиковска 

Лакавица 

БОНОВСКОТО Използв. ливада VI 0.512 

23 022103 с. Осиковска 

Лакавица 

БОНОВСКОТО Използв. ливада VI 2.735 

24 023003 с. Осиковска 

Лакавица 

ГЕШОВСКО 

 

Използв. ливада VI 0.876 

25 023011 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада V 1.066 

26 023012 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада V 1.217 

27 023024 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада V 1.631 

28 023025 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 1.312 

29 023026 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 0.443 

30 023027 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 1.608 

31 023028 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 1.738 

32 023029 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 2.873 

33 023030 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 0.536 

34 024044 с. Осиковска 

Лакавица 

РАЧОВЦИ Използв. ливада VI 0.572 

35 024078 с. Осиковска 

Лакавица 

РАЧОВЦИ Използв. ливада VI 1.249 

36 024079 с. Осиковска 

Лакавица 

РАЧОВЦИ Използв. ливада VI 1.715 

37 025072 с. Осиковска 

Лакавица 

НАНКОВ СЛОГ Използв. ливада V 0.536 



38 027003 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 1.287 

39 027008 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 1.214 

40 027021 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 1.334 

41 027022 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 1.964 

42 027024 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 0.901 

43 027025 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада V 0.647 

44 027030 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 0.824 

45 027031 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 3.431 

46 028003 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ ВОДЕНИЦАТА Използв. ливада V 1.420 

47 028040 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪКАТА Използв. ливада V 0.695 

48 028043 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЕШКАТА Използв. ливада V 0.719 

49 031001 с. Осиковска 

Лакавица 

СТОЯНОВА 

МОГИЛА 

Използв. ливада VI 1.680 

50 036024 с. Осиковска 

Лакавица 

НАЙДЕНОВО Използв. ливада VI 3.488 

51 036032 с. Осиковска 

Лакавица 

НАЙДЕНОВО Използв. ливада VI 1.464 

52 038070 с. Осиковска 

Лакавица 

РАВЕНИК Използв. ливада VIII 2.652 

53 039002 с. Осиковска 

Лакавица 

ВЕЛЬОВОТО Използв. ливада VIII 0.954 

54 039008 с. Осиковска 

Лакавица 

ВЕЛЬОВОТО Използв. ливада VIII 0.674 

            160.518 

       

землище с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170 - пасища, мери и ливади  

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 000073 с. Осиковица ГЛАСА -1 Пасище, мера VIII 3.511 

2 000097 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Пасище, мера VII 21.981 

3 000120 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 23.422 

4 000148 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 3.498 

5 000150 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 3.023 

6 001018 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 2.144 

7 001019 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 2.793 

8 001080 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 8.816 

9 001082 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 9.288 

10 002009 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Ливада VI 1.673 

11 004037 с. Осиковица КРУШАРЕТЕ Ливада VI 28.834 

12 004049 с. Осиковица КРУШАРЕТЕ Ливада VI 3.261 



13 005091 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Ливада VIII 6.623 

14 005138 с. Осиковица НЕШОВЦИ Ливада VI 41.981 

15 006029 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 6.005 

16 007015 с. Осиковица БОСТАНА Ливада VI 0.897 

17 007039 с. Осиковица ВИТЬОВЦИ Ливада VI 1.221 

18 007042 с. Осиковица ВИТЬОВЦИ Ливада VIII 9.567 

19 007045 с. Осиковица ВИТЬОВЦИ Ливада VIII 2.784 

20 013015 с. Осиковица ВЪЛЧИНОВЦИ-13 Ливада VI 2.188 

21 014002 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Ливада V 3.411 

22 014007 с. Осиковица МАРКОВЦИ Ливада V 29.417 

23 015073 с. Осиковица БЕЛЧЕВЦИ Пасище, мера V 11.394 

24 016011 с. Осиковица ВЛАДОВЦИ Ливада VI 1.723 

25 016076 с. Осиковица ВЛАДОВЦИ Ливада VI 1.756 

26 016078 с. Осиковица ВЛАДОВЦИ Ливада VI 1.193 

27 021001 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 27.488 

28 021010 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 4.037 

29 021024 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 1.819 

30 021033 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VI 0.900 

31 021055 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 3.950 

32 021057 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 13.205 

33 021060 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VII 10.941 

34 021067 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VII 10.239 

35 021095 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VII 4.453 

36 021110 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VI 1.121 

37 022116 с. Осиковица ШОТОРИТЕ Ливада VII 0.506 

38 023001 с. Осиковица НЕДЕЛКОВЕЦ Ливада VII 3.510 

39 023019 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада VII 14.702 

40 023020 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада VII 4.182 

41 023028 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада V 20.773 

42 023140 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада VII 0.516 

43 023163 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада VIII 8.453 

44 023195 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада V 2.172 

45 023199 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада V 2.952 

46 023200 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада V 1.663 

47 025070 с. Осиковица ГРЕДАТА Ливада VI 2.722 

48 026039 с. Осиковица ЦЕКОВЦИ Ливада VI 1.777 

49 026049 с. Осиковица ЦЕКОВЦИ Ливада VI 8.155 

50 027072 с. Осиковица ВОЙНОВЦИ Ливада VI 12.071 

51 027086 с. Осиковица ВОЙНОВЦИ Ливада VI 13.687 

52 027118 с. Осиковица ТАБАЦИТЕ-

ПЕШОВЦИ 

Ливада VI 18.962 

53 027141 с. Осиковица ВОЙНОВЦИ 

 

Ливада VI 6.516 



54 027152 с. Осиковица ТАБАЦИТЕ-

ПЕШОВЦИ 

Ливада VI 60.027 

55 028041 с. Осиковица МАЛКА БУСОРИЦА Ливада VI 29.279 

56 028053 с. Осиковица ЧЕРКОВЦИ Ливада VI 6.315 

57 028061 с. Осиковица ЧЕРКОВЦИ Ливада VI 3.379 

58 028083 с. Осиковица МИЛИНЦИ-

ЧЕРКОВЦИ 

Ливада V 1.904 

59 028101 с. Осиковица МИЛИНЦИ-

ЧЕРКОВЦИ 

Ливада V 8.953 

60 028164 с. Осиковица ЧЕРКОВЦИ Ливада VI 3.816 

61 029011 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VI 2.299 

62 029012 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VI 1.677 

63 029017 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VII 7.773 

64 029061 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VII 2.281 

65 029164 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VII 6.870 

66 029168 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Пасище, мера VII 5.379 

67 033002 с. Осиковица ВЕЛЬОВЦИ-2 Ливада VIII 3.614 

68 034015 с. Осиковица ДАЧКОВЦИ Ливада VIII 3.918 

69 034021 с. Осиковица ДАЧКОВЦИ Ливада VII 11.904 

70 037023 с. Осиковица ГОСПОДАРИТЕ Ливада X 38.268 

71 039060 с. Осиковица ЯМАТА Ливада X 0.650 

72 039080 с. Осиковица ЯМАТА Ливада X 8.327 

73 039081 с. Осиковица ЯМАТА Ливада X 6.740 

74 040032 с. Осиковица ДЪЛГАТА УСОЙНА Ливада V 1.128 

75 042069 с. Осиковица ГОРНО ПОЛЕ Ливада VI 1.000 

76 043014 с. Осиковица ДОНЧОВОТО-ПРИ 

ЦИГАНИ 

Ливада VI 1.100 

77 100023 с. Осиковица ЛУКОВИЦА Ливада VI 3.310 

78 100024 с. Осиковица ЛУКОВИЦА Ливада VI 15.757 

79 100026 с. Осиковица ЛУКОВИЦА Ливада VI 23.485 

80 101032 с. Осиковица ПАВЛОВО ТЪРНЕ Пасище, мера VI 0.500 

81 105013 с. Осиковица ПЕТКО ПЕТРОВ Ливада VI 3.361 

82 105023 с. Осиковица ПЕТКО ПЕТРОВ Ливада VI 2.287 

83 117014 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 3.000 

84 117029 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 5.370 

85 117030 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 0.868 

86 117036 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 3.482 

87 119023 с. Осиковица НИНОВЦИ Ливада VII 18.700 

88 128030 с. Осиковица ДОЛНИ БЛЕСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада V 3.891 

89 130042 с. Осиковица ГОРНИ БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада VI 1.600 

90 130046 с. Осиковица ГОРНИ БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада V 0.970 

91 132023 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 4.121 

92 132025 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 15.024 

93 132026 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 1.998 

94 132027 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 19.874 

95 132028 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 2.726 

96 132034 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 3.576 

97 136021 с. Осиковица НАД БАЛИНИТЕ Ливада VI 10.379 

98 137017 с. Осиковица ИЦОВОТО Ливада VI 4.126 

99 138042 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VII 3.900 

100 138043 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 5.000 



101 138045 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 9.775 

102 138046 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 2.348 

103 138047 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 1.045 

104 138056 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VII 5.384 

105 146004 с. Осиковица ТАМБУРИЦА Пасище, мера X 2.000 

106 152035 с. Осиковица КУНИНОТО Ливада VI 3.999 

107 153074 с. Осиковица ГЛАВУРИЦА-1 Ливада VI 1.000 

108 161037 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 1.600 

109 161041 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 1.470 

110 161049 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 3.040 

111 161052 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 1.900 

112 161053 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 0.900 

113 163023 с. Осиковица ГЛАСА -1 Пасище, мера VIII 7.915 

114 164035 с. Осиковица СЪБЕНЕЦ Ливада VI 1.000 

115 166019 с. Осиковица СВИНОВО Пасище, мера VII 21.431 

116 167004 с. Осиковица ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада VI 2.121 

117 167011 с. Осиковица ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада VI 2.000 

118 172015 с. Осиковица ГРЪНЧАРИЦА Ливада VII 1.500 

119 172028 с. Осиковица ГРЪНЧАРИЦА Ливада VII 1.500 

120 174021 с. Осиковица ГОЛЕМИ ЛИВАДИ Ливада VII 1.029 

121 178011 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Ливада VI 3.326 

122 178015 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Ливада VI 4.936 

123 178016 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Ливада VI 1.298 

124 178026 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Пасище, мера VI 1.500 

125 178027 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Ливада VI 3.000 

126 182012 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 3.000 

127 182013 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 6.691 

128 182014 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 1.360 

129 182022 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 2.500 

130 182024 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 31.561 

131 186009 с. Осиковица ЖИЛАНСКО Ливада IV 2.557 

132 191009 с. Осиковица САВОВИЯ ЧИФЛИК Ливада VI 4.635 

133 192012 с. Осиковица ХАРМАНЯ Пасище, мера IV 4.000 

134 192042 с. Осиковица ХАРМАНЯ Ливада VI 1.766 

135 193025 с. Осиковица ГРЕДАТА Ливада VIII 1.204 

136 194007 с. Осиковица КУШЛЬОВИЦА Ливада VIII 2.500 

137 197005 с. Осиковица БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Пасище, мера VII 1.000 

138 197064 с. Осиковица БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Ливада VI 8.406 

139 197066 с. Осиковица БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Ливада VI 9.103 

140 197078 с. Осиковица БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Ливада IV 1.848 

141 202050 с. Осиковица БЕЛНОВИЩЕ Ливада VII 6.618 

142 202051 с. Осиковица БЕЛНОВИЩЕ Ливада VII 7.294 

143 202053 с. Осиковица БЕЛНОВИЩЕ Ливада VII 1.501 

144 202056 с. Осиковица БЕЛНОВИЩЕ Ливада VIII 3.104 

145 203026 с. Осиковица ДРЕНА Ливада VII 9.044 

146 204013 с. Осиковица БЕЛОВ Ливада VII 1.349 

            1005.840 

  

 

     



землище с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897 - пасища, мери и ливади  

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 002045 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 3.165 

2 002047 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 2.329 

3 002050 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 0.536 

4 002066 с. Джурово МЛАКАТА Пасище, мера V 2.113 

5 002083 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Пасище, мера V 8.191 

6 002085 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Пасище, мера V 14.205 

7 004100 с. Джурово БОЯДЖИЙСКОТО Използв. ливада VI 1.715 

8 004149 с. Джурово РЪТТА Използв. ливада VI 1.363 

9 004160 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Пасище, мера VIII 2.962 

10 005002 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 0.532 

11 005008 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 0.833 

12 005088 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 0.958 

13 005095 с. Джурово ПРИ ДОМА Използв. ливада VIII 1.307 

14 006010 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 1.474 

15 006016 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 1.203 

16 006017 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 1.403 

17 006025 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.535 

18 006028 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.673 

19 006029 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.647 

20 006030 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.572 

21 006067 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.558 

22 006077 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 1.110 

23 010050 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 5.193 

24 010051 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 2.501 

25 010052 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 2.120 

26 010075 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Пасище, мера VIII 3.830 

27 011027 с. Джурово САМОТСКА 

МОГИЛА 

Пасище, мера VIII 4.758 

28 011057 с. Джурово ФИЛЬОВОТО Пасище, мера VIII 3.129 

29 011080 с. Джурово САМОТСКА 

МОГИЛА 

Използв. ливада VIII 1.187 

30 011088 с. Джурово САМОТСКА 

МОГИЛА 

Използв. ливада VIII 0.715 

31 011134 с. Джурово РОГУЛЯ Използв. ливада VIII 1.971 

32 012028 с. Джурово ТРЕБЕЖА Използв. ливада V 0.699 

33 012081 с. Джурово ГАЙДАРСКОТО Използв. ливада V 0.781 

34 013002 с. Джурово ДЪРТЕНЕЦ Пасище, мера V 1.139 

35 013003 с. Джурово ПИШУРАТА Пасище, мера V 0.506 

36 013006 с. Джурово ПИШУРАТА Пасище, мера V 3.327 

37 013007 с. Джурово ПИШУРАТА Пасище, мера V 1.530 

38 013008 с. Джурово ПИШУРАТА Пасище, мера V 1.276 

39 013009 с. Джурово ДЪРТЕНЕЦ Пасище, мера V 5.104 

40 013017 с. Джурово ТРЕБЕЖА Пасище, мера V 5.080 

41 013018 с. Джурово ТРЕБЕЖА Пасище, мера V 1.601 

42 013031 с. Джурово ДЪРТЕНЕЦ Пасище, мера V 2.981 

43 014007 с. Джурово ЧУКАТА Използв. ливада VII 0.975 



44 014014 с. Джурово ЧУКАТА Пасище, мера VII 0.702 

45 014015 с. Джурово ЧУКАТА Пасище, мера VII 1.573 

46 014023 с. Джурово ЧУКАТА Пасище, мера VII 1.908 

47 014027 с. Джурово ЧУКАТА Пасище, мера VII 0.768 

48 014045 с. Джурово ЧУКАТА Използв. ливада VII 1.579 

49 014046 с. Джурово ТРАПА Използв. ливада VII 2.068 

50 014053 с. Джурово ЧУКАТА Използв. ливада VII 0.896 

51 014054 с. Джурово ЧУКАТА Използв. ливада VII 0.666 

52 014055 с. Джурово ШУМАКА Използв. ливада VII 2.647 

53 015017 с. Джурово ГАЛЬОВСКОТО Използв. ливада VII 1.760 

54 015119 с. Джурово УСОЙНАТА Пасище с храсти VII 13.626 

55 015121 с. Джурово АЛДЬОВИЦА Пасище, мера VII 2.398 

56 015122 с. Джурово АЛДЬОВИЦА Пасище с храсти VII 5.813 

57 015123 с. Джурово УСОЙНАТА Пасище, мера VII 8.283 

58 016002 с. Джурово ПРИСОЕТО Използв. ливада VII 0.964 

59 016017 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 1.307 

60 016029 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада VII 1.251 

61 016031 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада VII 0.914 

62 016057 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада VII 1.347 

63 016058 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада VII 3.037 

64 016069 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 0.659 

65 016072 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 1.448 

66 016073 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 0.885 

67 016075 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 1.941 

68 016078 с. Джурово ОБРОКА Пасище, мера VII 2.175 

69 016079 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 7.164 

70 016081 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 0.919 

71 016085 с. Джурово БАЧИЩЕТО Пасище, мера VII 2.539 

72 016086 с. Джурово БАЧИЩЕТО Пасище, мера VII 0.648 

73 016133 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада V 1.997 

74 016134 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада V 2.637 

75 017042 с. Джурово ЦЪРВУЛСКИ ТРАП Пасище, мера VII 3.847 

76 017054 с. Джурово ПЛЮЧАКА Пасище, мера VII 2.395 

77 017065 с. Джурово БАЧИЩЕТО Пасище, мера VII 3.297 

78 017066 с. Джурово БАЧИЩЕТО Пасище, мера VII 3.003 

79 018001 с. Джурово ЛЪКИТЕ Използв. ливада V 2.732 

80 018002 с. Джурово ЛЪКИТЕ Пасище, мера V 9.320 

81 018011 с. Джурово ЛЪКИТЕ Използв. ливада V 1.175 

82 018026 с. Джурово ПАДАЛОТО Използв. ливада V 1.029 

83 018041 с. Джурово ЛЪКИТЕ Използв. ливада V 0.937 

84 018052 с. Джурово АРМАНЯ Използв. ливада V 0.542 

85 019023 с. Джурово БИВОЛАРНИКА Пасище, мера V 8.692 

86 021063 с. Джурово ПРИСОЕТО Използв. ливада VIII 2.818 

87 021068 с. Джурово ПРИСОЕТО Използв. ливада VIII 0.592 

88 021069 с. Джурово ПРИСОЕТО Използв. ливада VIII 1.240 

89 021087 с. Джурово СВИНОВЕТЕ Пасище, мера VIII 3.377 

90 021088 с. Джурово СВИНОВЕТЕ Пасище, мера VIII 3.848 

91 023071 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Използв. ливада V 3.767 

92 023129 с. Джурово КЪЛБУЧАКА Използв. ливада V 1.157 

93 023140 с. Джурово ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК Пасище, мера V 2.196 

94 023141 с. Джурово ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК Пасище, мера V 4.672 

95 024002 с. Джурово ТУРСКИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 1.681 

96 024111 с. Джурово ТУРСКИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 1.973 

97 025007 с. Джурово МЛАКАТА Използв. ливада V 0.558 

98 025077 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 0.611 



99 025163 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 0.600 

100 025164 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 1.124 

101 025165 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 0.800 

102 025173 с. Джурово ПОПЕНЕЦ Използв. ливада V 0.660 

103 025175 с. Джурово ПОПЕНЕЦ Използв. ливада V 0.572 

104 025188 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 0.825 

105 025207 с. Джурово ВАДАТА Използв. ливада V 1.161 

106 025208 с. Джурово ВАДАТА Използв. ливада V 1.029 

107 026044 с. Джурово УТЯВЕЦ Пасище, мера V 5.627 

108 027098 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера VII 2.708 

109 027099 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера V 1.409 

110 027103 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера V 1.940 

111 027107 с. Джурово РЕКАТА Пасище, мера V 2.013 

112 027109 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера VII 1.598 

113 027112 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера VII 2.457 

114 028041 с. Джурово ВЛАДОВОТО Пасище, мера VII 3.736 

115 028054 с. Джурово КАМИЛЧЕ Използв. ливада VII 0.883 

116 028061 с. Джурово КАМИЛЧЕ Използв. ливада VII 1.198 

117 028154 с. Джурово МАДЖУЛИЦА Пасище, мера VII 1.067 

118 028156 с. Джурово МАДЖУЛИЦА Пасище, мера VII 6.706 

119 028159 с. Джурово МАДЖУЛИЦА Пасище, мера VII 24.510 

120 029007 с. Джурово ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Пасище, мера VII 3.357 

121 029012 с. Джурово ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Пасище, мера VII 1.080 

122 029013 с. Джурово ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Пасище, мера VII 1.001 

123 029022 с. Джурово ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Използв. ливада VII 0.874 

124 029024 с. Джурово ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Използв. ливада VII 4.893 

125 029029 с. Джурово ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Използв. ливада VII 1.212 

126 029046 с. Джурово СЕНЕКОВОТО Използв. ливада VII 1.399 

127 029052 с. Джурово СЕНЕКОВОТО Използв. ливада VII 6.532 

128 029059 с. Джурово КОНАРНИКА Пасище, мера VII 2.421 

129 030021 с. Джурово КУНЧОВСКОТО Използв. ливада VI 1.328 

130 030024 с. Джурово СРЯДОРАТА Използв. ливада VI 1.335 

131 032009 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VI 0.921 

132 032012 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VI 0.704 

133 032014 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VI 1.403 

134 032022 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VI 1.509 

135 032023 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VII 7.551 

136 032024 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VII 1.087 

137 032033 с. Джурово ГРОБИЩАТА Използв. ливада VII 1.193 

138 034016 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 3.526 

139 034017 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.060 

140 034027 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.915 

141 034029 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 6.073 

142 034032 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.909 

143 034033 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.130 

144 034038 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 0.953 

145 034052 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.054 

146 034054 с. Джурово РЪТТА Използв. ливада VII 1.971 

147 034057 с. Джурово РЪТТА Използв. ливада VII 1.611 



148 034067 с. Джурово ГРЪСТЕЛНИКА Използв. ливада VII 1.635 

149 035147 с. Джурово УМАТА Използв. ливада VII 8.927 

150 035148 с. Джурово ДОЦОВОТО Пасище, мера VII 1.979 

151 036035 с. Джурово ТЪРНЕВИЦА Пасище, мера VIII 1.083 

152 036036 с. Джурово ШОЛСКОТО Пасище, мера VIII 4.118 

153 055001 с. Джурово ЛЪКИТЕ Използв. ливада V 0.816 

            382.948 

       

землище с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 - пасища, мери и ливади  

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 022018 с. Видраре БАБА БРАТАЯ Пасище, мера X 27.622 

2 034006 с. Видраре ГОВЕДАРНИКА Пасище, мера VII 7.392 

3 034010 с. Видраре ГОВЕДАРНИКА Пасище, мера VII 1.735 

4 034014 с. Видраре ГОВЕДАРНИКА Пасище, мера VII 4.627 

5 051003 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 19.025 

6 051004 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VI 21.606 

7 051005 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 34.514 

8 051009 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 20.476 

9 051013 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 8.746 

10 051018 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 165.754 

11 051030 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VI 57.315 

12 052016 с. Видраре УСОЙНАТА Пасище, мера VIII 51.694 

13 052022 с. Видраре УСОЙНАТА Пасище, мера VIII 9.240 

14 052027 с. Видраре УСОЙНАТА Пасище, мера VIII 5.077 

15 053075 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 0.870 

16 053080 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 1.069 

17 053084 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 0.728 

18 053085 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 3.554 

19 053086 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 3.809 

20 053092 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 3.159 

21 053098 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 1.000 

22 053154 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 7.578 

23 053186 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 35.480 

24 053189 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 12.248 

25 053190 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 4.289 

26 053191 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 1.669 

27 053192 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 4.335 

28 053193 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 9.677 

29 053324 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 2.572 

30 053330 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 14.823 

31 054001 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 13.987 

32 054006 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 60.625 

33 054007 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 27.458 

34 054021 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 16.256 

35 054022 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 16.345 



36 054024 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 3.266 

37 054025 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 4.146 

38 054027 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.010 

39 054034 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 7.824 

40 054048 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 4.229 

41 054066 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 4.104 

42 054067 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 9.052 

43 054071 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 2.864 

44 054072 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 2.815 

45 054074 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 8.607 

46 055017 с. Видраре РАЗДОЛАТА Пасище, мера VIII 4.000 

47 055018 с. Видраре РАЗДОЛАТА Пасище, мера VIII 10.292 

48 055020 с. Видраре МЕТИЛЯ Пасище, мера VIII 5.760 

49 055021 с. Видраре МЕТИЛЯ Пасище, мера VIII 1.948 

50 055027 с. Видраре ПАНОВСКОТО Пасище, мера VIII 11.381 

51 055032 с. Видраре ПАНОВСКОТО Пасище, мера VIII 0.850 

52 055045 с. Видраре РАЗДОЛАТА Използв. ливада VIII 2.581 

53 055065 с. Видраре РАЗДОЛАТА Използв. ливада VIII 3.042 

54 055067 с. Видраре РАЗДОЛАТА Използв. ливада VIII 1.515 

55 055069 с. Видраре РЪТА Използв. ливада VIII 4.396 

56 055070 с. Видраре РЪТА Използв. ливада VIII 3.938 

57 055073 с. Видраре ГЕРГОВОТО Използв. ливада VIII 3.627 

58 055078 с. Видраре ЛУКОВИЦА Използв. ливада VIII 3.181 

59 056009 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 10.169 

60 056010 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 4.684 

61 056012 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 7.174 

62 056013 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 4.912 

63 056017 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 2.083 

64 056018 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 7.104 

65 056019 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 10.593 

66 056020 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 3.043 

67 056021 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 29.195 

68 056023 с. Видраре ВУЛОВОТО Пасище, мера VIII 3.479 

69 056024 с. Видраре ВУЛОВОТО Използв. ливада VIII 5.885 

70 056025 с. Видраре ВУЛОВОТО Използв. ливада VIII 5.246 

71 056043 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 5.838 

72 056044 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.630 

73 056045 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 2.534 

74 056064 с. Видраре ЧУКАТА Използв. ливада VIII 1.861 

75 056065 с. Видраре ЧУКАТА Използв. ливада VIII 1.868 

76 056067 с. Видраре ЧУКАТА Използв. ливада VIII 1.658 

77 056068 с. Видраре КРИВАТА НИВА Използв. ливада VIII 2.858 

78 056070 с. Видраре КРИВА НИВА Пасище, мера VIII 41.408 

79 056074 с. Видраре ГУРЛЬОВСКОТО Пасище, мера VIII 14.726 

80 056075 с. Видраре ГУРЛЬОВСКОТО Пасище, мера VIII 10.792 

81 056076 с. Видраре МАКУША Пасище, мера VIII 3.645 



82 056135 с. Видраре КРИВА НИВА Пасище, мера VIII 1.560 

83 056136 с. Видраре МАКУША Използв. ливада VIII 2.364 

84 056137 с. Видраре ДЛЪЖКОТО Пасище, мера VIII 3.526 

85 056138 с. Видраре ВУЛОВОТО Пасище, мера VIII 2.131 

86 057018 с. Видраре ПЕЛОВСКОТО Пасище, мера VIII 2.228 

87 057026 с. Видраре КЕСАРОВОТО Използв. ливада VIII 2.945 

88 057028 с. Видраре КЪЩАТА Използв. ливада VIII 1.621 

89 057029 с. Видраре КЪЩАТА Използв. ливада VIII 0.982 

90 057041 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 10.609 

91 057042 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 6.696 

92 057046 с. Видраре ГЪЗЕРТА Използв. ливада VIII 4.201 

93 057052 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 1.914 

94 057055 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 2.336 

95 057056 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 1.467 

96 057058 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 14.614 

97 057059 с. Видраре ЦЕРАКА Използв. ливада VIII 3.603 

98 057060 с. Видраре ЦЕРАКА Използв. ливада VIII 4.752 

99 057073 с. Видраре ГЪЗЕРТА Използв. ливада VIII 2.589 

100 057075 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 11.879 

101 057092 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 1.385 

102 057104 с. Видраре ЯМАТА Използв. ливада VIII 0.876 

103 057123 с. Видраре БИКОВЕЦ Използв. ливада VIII 0.651 

104 057198 с. Видраре МОГИЛАТА Използв. ливада VIII 1.113 

105 057201 с. Видраре ЛЕХИТЕ Използв. ливада VIII 0.711 

106 057202 с. Видраре ЛЕХИТЕ Използв. ливада VIII 0.967 

107 057214 с. Видраре МОГИЛАТА Използв. ливада VIII 1.563 

108 057215 с. Видраре МОГИЛАТА Използв. ливада VIII 1.563 

109 057231 с. Видраре ЦЕРАКА Използв. ливада VIII 3.608 

110 057232 с. Видраре ГЪЗЕРТА Използв. ливада VIII 2.000 

111 057266 с. Видраре КЕСАРОВОТО Използв. ливада VIII 1.147 

112 058043 с. Видраре ДУРАШКОТО Използв. ливада VIII 1.172 

113 058093 с. Видраре ВЕНЕЦА Използв. ливада VIII 2.455 

114 058102 с. Видраре МЕНГОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.573 

115 058103 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 1.705 

116 058106 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 2.157 

117 058110 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 1.099 

118 058112 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 1.057 

119 058114 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 2.394 

120 058115 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 0.748 

121 058116 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 1.670 

122 058118 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 5.291 

123 058119 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 3.138 

124 058120 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 2.361 

125 058121 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 2.307 

126 058122 с. Видраре ВУЛОВОТО Използв. ливада VIII 1.721 

127 058130 с. Видраре ЛОЗЯТА Използв. ливада VIII 2.391 



128 058131 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 1.963 

129 058132 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 3.120 

130 058133 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 3.119 

131 058134 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 2.636 

132 058136 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 3.105 

133 058138 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 3.145 

134 058143 с. Видраре ОБЛЕГА Използв. ливада VIII 2.950 

135 058144 с. Видраре ОБЛЕГА Използв. ливада VIII 4.200 

136 058146 с. Видраре ОБЛЕГА Използв. ливада VIII 0.966 

137 058157 с. Видраре МЕНГОВЕЦ Използв. ливада VIII 2.008 

138 058158 с. Видраре БРАНИЩЕТО Използв. ливада VIII 6.048 

139 058160 с. Видраре БРАНИЩЕТО Използв. ливада VIII 1.988 

140 058161 с. Видраре БРАНИЩЕТО Използв. ливада VIII 2.851 

141 058163 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 1.339 

142 058181 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 2.864 

143 059001 с. Видраре ПРИБОЯ Използв. ливада X 3.826 

144 059003 с. Видраре ПРИБОЯ Пасище, мера X 3.053 

145 059008 с. Видраре ЗАВРЪТ Пасище, мера X 2.713 

146 059010 с. Видраре ПРИБОЯ Пасище, мера X 5.400 

147 059015 с. Видраре ЗАВРЪТ Пасище, мера X 35.119 

148 059023 с. Видраре МАНАСТИРА Използв. ливада X 1.654 

149 059028 с. Видраре МОСТА Пасище, мера X 2.738 

150 059030 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 36.379 

151 059033 с. Видраре ПЕТКОВОТО Използв. ливада X 1.939 

152 059035 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 46.278 

153 059036 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера X 5.873 

154 059037 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VIII 1.783 

155 059038 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 74.646 

156 059040 с. Видраре СРЕДНО СЕЛИЩЕ Пасище, мера X 69.500 

157 059041 с. Видраре МАНАСТИРА Използв. ливада X 1.064 

158 059042 с. Видраре МАНАСТИРА Използв. ливада X 1.317 

159 059051 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 3.501 

160 059052 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 3.034 

161 059053 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 3.357 

162 059055 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 10.775 

163 059056 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.029 

164 059057 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 0.900 

165 059058 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 3.357 

166 059059 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.898 

167 059060 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 2.878 

168 059061 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.897 

169 059062 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 2.883 

170 059063 с. Видраре ОРАНА Пасище с храсти X 6.750 

171 059064 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 9.680 

172 059065 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.235 

173 059066 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.235 



174 059069 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 15.362 

175 059071 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 2.932 

176 059074 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 4.021 

177 059077 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 23.774 

178 060095 с. Видраре ЛИВАДЕ Пасище, мера V 16.241 

179 060097 с. Видраре ТУРСКА МЛАКА Пасище с храсти V 3.646 

180 060098 с. Видраре ЛИВАДЕ Пасище, мера V 16.582 

181 060102 с. Видраре МЛАКИТЕ Пасище с храсти V 29.562 

182 061023 с. Видраре ТРЪНЕТО Пасище, мера VIII 1.046 

183 061058 с. Видраре РЪТЛАКА Използв. ливада VIII 5.447 

184 061069 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 1.760 

185 061072 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 1.364 

186 061073 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 5.254 

187 061074 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 1.558 

188 061076 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 1.581 

189 061077 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VIII 4.401 

190 062003 с. Видраре СВИН ДОЛ Пасище с храсти VIII 7.848 

191 063054 с. Видраре ПЕШНАТА ЛЪКА Използв. ливада VII 0.734 

192 063057 с. Видраре ПЕШНАТА ЛЪКА Използв. ливада VII 1.123 

193 063064 с. Видраре ПЕШНАТА ЛЪКА Използв. ливада VII 2.504 

194 063084 с. Видраре ПЕШНАТА ЛЪКА Използв. ливада VII 0.707 

195 065030 с. Видраре ЛЪГА Използв. ливада VIII 1.825 

196 065032 с. Видраре ЛЪГА Пасище, мера VIII 2.160 

197 066036 с. Видраре ЛЪГА Използв. ливада VIII 1.472 

198 066041 с. Видраре ЛЪГА Използв. ливада VIII 6.901 

199 071001 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера IX 3.331 

200 071002 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера IX 25.693 

201 071003 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера V 24.131 

202 071004 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера V 19.992 

203 071019 с. Видраре ШЕЙРЕТСКО Използв. ливада IX 1.755 

204 071023 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Използв. ливада V 2.383 

205 072005 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера IX 22.175 

206 072010 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера VI 5.939 

207 072014 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 3.154 

208 072015 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 3.245 

209 072017 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 4.333 

210 072018 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 3.229 

211 072019 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 4.415 

212 072020 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 3.545 

213 072029 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера V 1.701 

214 072031 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера V 19.809 

215 072032 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера V 4.257 

216 072035 с. Видраре БЯЛАТА ЧЕШМА Използв. ливада V 3.905 

217 072036 с. Видраре ПЕТРУША Използв. ливада V 1.315 

218 072044 с. Видраре ГРЕДАТА Пасище, мера V 1.910 

219 072045 с. Видраре ГРЕДАТА Пасище, мера V 4.005 



220 072046 с. Видраре ГРЕДАТА Пасище, мера V 8.778 

221 072049 с. Видраре ГРЕДАТА Пасище, мера V 1.228 

222 072050 с. Видраре ГРЕДАТА Използв. ливада V 9.275 

223 072066 с. Видраре ГРЕДАТА Използв. ливада V 3.306 

224 072068 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера VIII 11.418 

225 072071 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера V 12.758 

226 074003 с. Видраре ПЕТРУША Пасище, мера V 30.490 

227 074005 с. Видраре ВОЛОВАРНИКА Пасище, мера IX 30.289 

228 075004 с. Видраре ПЕТРУША Пасище, мера X 15.753 

229 075005 с. Видраре ПЕТРУША Пасище, мера X 74.823 

230 075006 с. Видраре ПЕТРУША Пасище, мера X 2.400 

231 075022 с. Видраре ПЕТРУША Използв. ливада VII 9.800 

232 075023 с. Видраре ПЕТРУША Пасище с храсти VII 4.616 

233 075028 с. Видраре СРЯДОРАТА Пасище, мера V 8.668 

234 076022 с. Видраре ЦАРЧЕНЕЦ Използв. ливада V 1.579 

235 077009 с. Видраре КАМЪНЯКА Пасище, мера V 7.881 

236 078006 с. Видраре БАСАРИН Пасище, мера VII 1.973 

237 078007 с. Видраре КРУШИЛА Пасище, мера X 2.581 

238 078008 с. Видраре КРУШИЛА Пасище, мера IX 4.377 

239 078011 с. Видраре КРУШИЛА Пасище, мера X 1.440 

240 078013 с. Видраре КРУШИЛА Пасище, мера IX 12.813 

241 078019 с. Видраре ЗЛАТОВСКИ РЪТ Пасище, мера X 129.794 

242 078020 с. Видраре ЗЛАТОВСКИ РЪТ Пасище, мера IX 78.896 

243 078024 с. Видраре БАСАРИН Пасище, мера VII 5.811 

244 079003 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VIII 1.051 

245 079004 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VIII 1.552 

246 079008 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VIII 14.815 

247 079011 с. Видраре МАТКАТА Пасище, мера VI 5.056 

248 079012 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VI 4.739 

249 079013 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VI 7.053 

250 079014 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VI 4.043 

251 079015 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VI 1.504 

252 079020 с. Видраре ОБРОКА Пасище, мера VIII 3.748 

253 079021 с. Видраре МОСТА Пасище, мера V 53.726 

254 079028 с. Видраре РИЛНИК Пасище, мера VI 49.223 

255 079037 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 3.562 

256 079040 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 5.667 

257 079042 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 38.121 

258 079044 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 0.954 

259 079045 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 3.344 

260 079047 с. Видраре РАСТЕВИЦА Пасище, мера V 24.454 

261 079050 с. Видраре РАСТЕВИЦА Пасище, мера V 7.857 

262 079051 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 10.759 

263 079052 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 1.149 

264 079066 с. Видраре РАСТЕВИЦА Използв. ливада IV 1.798 

265 080014 с. Видраре СРЯДОРАТА Използв. ливада X 3.036 



266 080015 с. Видраре СРЯДОРАТА Използв. ливада X 1.392 

267 081015 с. Видраре БАСАРИН Пасище, мера VII 28.063 

268 081017 с. Видраре ГОЛЕМИ ДОЛ Пасище, мера VII 11.475 

269 081021 с. Видраре ГОЛЕМИ ДОЛ Пасище, мера VII 9.939 

270 082006 с. Видраре БРАТАНОВ РЪТ Пасище с храсти VII 3.168 

271 082007 с. Видраре БРАТАНОВ РЪТ Пасище с храсти VII 2.182 

272 082113 с. Видраре ЕСТЕВИЦА Използв. ливада VII 2.643 

273 082194 с. Видраре СТУБЕЛЯ Използв. ливада VII 4.669 

274 083001 с. Видраре КОСТУРСКА 

ДОЛЧИНА 

Пасище с храсти VII 3.752 

275 083003 с. Видраре КОСТУРСКА 

ДОЛЧИНА 

Пасище, мера VII 1.882 

276 083037 с. Видраре СТАНИНА ПОЛЯНА Пасище, мера VIII 1.385 

277 083059 с. Видраре ДИЧОСКОТО Използв. ливада VIII 0.787 

278 083136 с. Видраре УЗУНСКА 

ВОДЕНИЦА 

Пасище с храсти VI 4.070 

279 083137 с. Видраре УЗУНСКА 

ВОДЕНИЦА 

Пасище с храсти V 1.325 

280 083140 с. Видраре СТАНИНА ПОЛЯНА Използв. ливада VIII 0.804 

281 084043 с. Видраре ДИЧОВСКОТО Използв. ливада VIII 0.767 

282 084049 с. Видраре СТОЮВОТО Използв. ливада VIII 22.606 

            2626.894 

        

землище с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 - пасища, мери и ливади 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 000001 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Пасище, мера V 3.916 

2 000023 с. Равнище ГРЕДАТА Използв. ливада IV 1.183 

3 000037 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Използв. ливада IV 3.460 

4 000251 с. Равнище МАХ.ЧЕШИРСКА Използв. ливада VI 2.638 

5 000298 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Използв. ливада IV 2.163 

6 000308 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Пасище, мера IV 1.257 

7 000468 с. Равнище РАВНИЩЕ Използв. ливада V 2.099 

8 000484 с. Равнище РАВНИЩЕ Използв. ливада V 0.563 

9 000814 с. Равнище РАЙКОВА ЛИВАДА Използв. ливада IV 3.437 

10 000817 с. Равнище РАЙКОВА ЛИВАДА Използв. ливада IV 0.655 

11 000823 с. Равнище РАЙКОВА ЛИВАДА Използв. ливада IV 1.248 

12 000914 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада VI 1.393 

13 011025 с. Равнище РАСТЕВИЦА Пасище, мера IX 66.586 

14 011026 с. Равнище РАСТЕВИЦА Пасище, мера IX 5.657 

15 011027 с. Равнище ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 13.950 

16 011031 с. Равнище ГОЛИЦАТА Пасище с храсти VI 0.892 

17 011036 с. Равнище СВЕТА ПЕТКА Пасище, мера VI 33.618 

18 011037 с. Равнище ВУДОВА МОГИЛА Пасище, мера X 31.301 

19 011038 с. Равнище ВУДОВА МОГИЛА Пасище, мера X 11.985 

20 012131 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада III 6.455 

21 013017 с. Равнище САДИНАТА Използв. ливада V 1.745 

22 013018 с. Равнище САДИНАТА Използв. ливада V 0.574 

23 013038 с. Равнище КУРИНА МОГИЛА Пасище, мера VII 3.404 

24 013039 с. Равнище КУРИНА МОГИЛА Пасище, мера VII 3.051 

25 013080 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Използв. ливада V 1.442 

26 013088 с. Равнище СЕМКОВ ТРАП Пасище, мера V 2.828 



27 013094 с. Равнище НАНОВСКА 

МОГИЛА 

Пасище, мера V 6.137 

28 013095 с. Равнище НАНОВСКА 

МОГИЛА 

Пасище, мера V 15.957 

29 013097 с. Равнище КИТКАТА Пасище, мера V 5.219 

30 014014 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Пасище, мера VI 12.652 

31 014015 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Пасище, мера VI 2.144 

32 016005 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 2.079 

33 016021 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.104 

34 016028 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 1.101 

35 016031 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 1.476 

36 016037 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 0.828 

37 016041 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 1.138 

38 016045 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 0.944 

39 016046 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 0.652 

40 016068 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.996 

41 016070 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.468 

42 016076 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.778 

43 016087 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 1.629 

44 016089 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 1.070 

45 016092 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 5.387 

46 016142 с. Равнище СМЕСИТЕ Използв. ливада IV 1.377 

47 016144 с. Равнище СМЕСИТЕ Използв. ливада IV 2.617 

48 016153 с. Равнище СЕФЕРОВ ЛЪК Използв. ливада IV 1.237 

49 016154 с. Равнище СЕФЕРОВ ЛЪК Използв. ливада IV 0.836 

50 016168 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Пасище с храсти IV 1.965 

51 016171 с. Равнище БОБЧОВЕЦ Пасище, мера V 12.208 

52 016176 с. Равнище БОБЧОВЕЦ Пасище, мера V 10.420 

53 016182 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 1.170 

54 016196 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.546 

55 016197 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.883 

56 017007 с. Равнище ПОПИНА МОГИЛА Пасище, мера VIII 3.425 

57 017020 с. Равнище ИВАНЧОВЕЦ Използв. ливада IV 9.930 

58 022001 с. Равнище ВИТКОВСКОТО Използв. ливада VIII 22.504 

59 022016 с. Равнище ВИТКОВСКОТО Използв. ливада VIII 3.134 

60 025002 с. Равнище СРЯДОРАТА Използв. ливада VI 0.939 

61 061005 с. Равнище ГОРНА МУРТОВА 

ЛИВАДА 

Използв. ливада IV 1.013 

62 061017 с. Равнище ГОРНА МУРТОВА 

ЛИВАДА 

Използв. ливада IV 1.295 

63 075007 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада VI 2.035 

64 075012 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада VI 1.417 

            347.210 

 

землище с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 46961 - пасища, мери и ливади 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр. ползв. Кат. Площ, 

дка 

1 001005 с. Манаселска 

река 

ЯВОРА Пасище, мера IX 129.058 

2 001017 с. Манаселска 

река 

РУПЧОВИЦА Пасище, мера IX 11.626 



3 001020 с. Манаселска 

река 

РУПЧОВИЦА Пасище, мера IX 18.606 

4 001021 с. Манаселска 

река 

РУПЧОВИЦА Пасище, мера IX 10.518 

5 001031 с. Манаселска 

река 

РУПЧОВИЦА Пасище, мера VIII 45.255 

6 001058 с. Манаселска 

река 

СМОЛЕВИЦА Пасище, мера IX 97.719 

7 001077 с. Манаселска 

река 

СЯРКОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.144 

8 002001 с. Манаселска 

река 

ДРЯНА Използв. ливада IX 13.883 

9 002002 с. Манаселска 

река 

РУПЧОВИЦА Пасище с храсти IX 146.372 

10 002023 с. Манаселска 

река 

ЧУКАТА Използв. ливада VIII 1.417 

11 002024 с. Манаселска 

река 

ЧУКАРА Използв. ливада VIII 4.051 

12 002027 с. Манаселска 

река 

ЧУКАРА Използв. ливада VIII 1.406 

13 002029 с. Манаселска 

река 

ЧУКАРА Пасище, мера VIII 12.031 

14 002033 с. Манаселска 

река 

ТРАПА Използв. ливада VIII 1.255 

15 002034 с. Манаселска 

река 

ТРАПА Използв. ливада VIII 2.345 

16 002035 с. Манаселска 

река 

ТРАПА Използв. ливада VIII 2.475 

17 002036 с. Манаселска 

река 

ТРАПА Пасище, мера VIII 1.915 

18 002037 с. Манаселска 

река 

ТРАПА Използв. ливада VIII 1.673 

19 002038 с. Манаселска 

река 

ТРАПА Използв. ливада VIII 1.476 

20 002039 с. Манаселска 

река 

ТРАПА Използв. ливада VIII 1.389 

21 002056 с. Манаселска 

река 

БУДЖОВ ДОЛ Използв. ливада VIII 12.064 

22 002059 с. Манаселска 

река 

ОВЕСЕНИЩЕТО Използв. ливада VIII 34.024 

23 002061 с. Манаселска 

река 

ОВЕСЕНИЩЕТО Пасище, мера VIII 9.656 

24 002114 с. Манаселска 

река 

СВИНАКАРА Пасище, мера IX 15.125 

25 002119 с. Манаселска 

река 

СВИНАКАРА Пасище с храсти IX 16.074 

26 002146 с. Манаселска 

река 

РЪТЛАКА Използв. ливада IX 5.487 

27 002147 с. Манаселска 

река 

РЪТЛАКА Пасище, мера IX 3.207 

28 002149 с. Манаселска 

река 

РЪТЛАКА Пасище, мера IX 11.277 

29 002151 с. Манаселска 

река 

РЪТЛАКА Използв. ливада IX 2.099 

30 002155 с. Манаселска 

река 

ЛИВАДИТЕ Използв. ливада IX 4.789 



31 002156 с. Манаселска 

река 

ВЕТОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 1.345 

32 002160 с. Манаселска 

река 

САДИНАТА Използв. ливада IX 1.087 

33 002162 с. Манаселска 

река 

САДИНАТА Използв. ливада IX 4.702 

34 002165 с. Манаселска 

река 

САДИНАТА Използв. ливада IX 7.935 

35 002181 с. Манаселска 

река 

НИКОЛОВОТО Използв. ливада VIII 5.101 

36 002182 с. Манаселска 

река 

НИКОЛОВОТО Използв. ливада VIII 3.051 

37 002192 с. Манаселска 

река 

ПРИ ГРОБИЩАТА Използв. ливада VIII 4.092 

38 002200 с. Манаселска 

река 

ПРИ ГРОБИЩАТА Пасище, мера IX 5.397 

39 002201 с. Манаселска 

река 

ПРИ ГРОБИЩАТА Пасище, мера IX 3.617 

40 002215 с. Манаселска 

река 

НАД ДОНЧОВЦИ Пасище, мера VIII 6.394 

41 002216 с. Манаселска 

река 

ЧУЛЬОВСКОТО Пасище, мера VIII 38.384 

42 002226 с. Манаселска 

река 

ЛОЗЯТА 

 

Пасище, мера VIII 4.080 

43 002227 с. Манаселска 

река 

ЛОЗЯТА Пасище, мера VIII 4.115 

44 002235 с. Манаселска 

река 

КУПИТЕ Пасище, мера IX 1.934 

45 003005 с. Манаселска 

река 

ЕЗЕРОТО Пасище, мера X 34.245 

46 003011 с. Манаселска 

река 

ЕЗЕРОТО Пасище с храсти X 28.148 

47 003017 с. Манаселска 

река 

ГРАДИЩЕ Пасище, мера X 37.327 

48 003020 с. Манаселска 

река 

ГРАДИЩЕ Пасище, мера X 38.928 

49 003031 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Пасище, мера X 31.396 

50 003033 с. Манаселска 

река 

БАРАТА Използв. ливада X 3.919 

51 003035 с. Манаселска 

река 

БАРАТА Използв. ливада X 1.524 

52 003039 с. Манаселска 

река 

БАРАТА Пасище, мера X 4.656 

53 003068 с. Манаселска 

река 

БАРАТА Използв. ливада V 8.021 

54 003114 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 12.538 

55 003119 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 8.544 

56 003120 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 7.095 

57 003121 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 4.576 

58 003127 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 4.882 



59 003134 с. Манаселска 

река 

ГРАДЕЖА Използв. ливада X 0.730 

60 003138 с. Манаселска 

река 

ГЕРГОВОТО Използв. ливада X 3.644 

61 003139 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 3.069 

62 003140 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 4.419 

63 003141 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 2.118 

64 003142 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 0.932 

65 003143 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 1.113 

66 003144 с. Манаселска 

река 

ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 1.082 

67 003145 с. Манаселска 

река 

ОРЕХИТЕ Използв. ливада X 3.585 

68 003146 с. Манаселска 

река 

ОРЕХИТЕ Използв. ливада X 3.307 

69 003147 с. Манаселска 

река 

ОРЕХИТЕ Използв. ливада X 6.438 

70 003148 с. Манаселска 

река 

ОРЕХИТЕ Използв. ливада X 6.630 

71 004023 с. Манаселска 

река 

УСОЕТО Пасище, мера X 10.032 

72 004024 с. Манаселска 

река 

УСОЕТО Пасище, мера X 8.691 

73 004025 с. Манаселска 

река 

УСОЕТО Пасище, мера X 5.785 

74 004026 с. Манаселска 

река 

УСОЕТО Пасище, мера X 1.906 

75 004027 с. Манаселска 

река 

УСОЕТО Пасище, мера X 3.200 

76 004029 с. Манаселска 

река 

УСОЕТО Пасище, мера X 1.763 

77 004034 с. Манаселска 

река 

УСОЕТО Пасище, мера X 3.962 

78 004051 с. Манаселска 

река 

БАРКИТЕ Пасище, мера VI 1.774 

79 004052 с. Манаселска 

река 

БАРКИТЕ Пасище, мера VI 1.419 

80 004054 с. Манаселска 

река 

БАРКИТЕ Пасище, мера VI 1.675 

81 004062 с. Манаселска 

река 

ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера IX 14.716 

82 004063 с. Манаселска 

река 

ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера IX 8.894 

83 004065 с. Манаселска 

река 

ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера VI 31.361 

84 004087 с. Манаселска 

река 

ПРИ ДОМА Използв. ливада X 1.999 

85 004088 с. Манаселска 

река 

ПРИ ДОМА Използв. ливада X 1.165 

86 004121 с. Манаселска 

река 

ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 11.154 



87 004122 с. Манаселска 

река 

ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 3.747 

88 004123 с. Манаселска 

река 

ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 3.910 

89 004222 с. Манаселска 

река 

БРАНИЩЕТО Използв. ливада VI 1.555 

90 004223 с. Манаселска 

река 

БРАНИЩЕТО Пасище, мера VI 3.463 

91 004225 с. Манаселска 

река 

БРАНИЩЕТО Пасище, мера VI 0.904 

92 004226 с. Манаселска 

река 

БРАНИЩЕТО Пасище, мера VI 0.708 

93 004233 с. Манаселска 

река 

ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 0.739 

94 004254 с. Манаселска 

река 

ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 5.327 

95 006058 с. Манаселска 

река 

ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VI 1.358 

96 006059 с. Манаселска 

река 

ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VI 0.713 

97 006060 с. Манаселска 

река 

ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VI 2.824 

98 006106 с. Манаселска 

река 

ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 3.119 

99 006123 с. Манаселска 

река 

ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 1.715 

100 006156 с. Манаселска 

река 

УСОЙНАТА Използв. ливада VI 1.718 

101 006163 с. Манаселска 

река 

РЪТТА Използв. ливада VI 4.197 

102 006166 с. Манаселска 

река 

РЪТТА Използв. ливада VI 1.308 

103 006205 с. Манаселска 

река 

УСОЙНАТА Пасище, мера IX 8.014 

104 006208 с. Манаселска 

река 

ТУРСКИ РЪТ Пасище, мера IX 30.273 

105 006211 с. Манаселска 

река 

ВЪРБАЦИТЕ Пасище, мера VI 11.355 

106 006212 с. Манаселска 

река 

ВЪРБАЦИТЕ Пасище, мера VI 3.788 

107 006214 с. Манаселска 

река 

ВЪРБАЦИТЕ Пасище, мера VI 4.356 

108 006215 с. Манаселска 

река 

ЧУЛЬОВА БАРА Пасище с храсти IX 24.335 

109 006216 с. Манаселска 

река 

ЧУЛЬОВА БАРА Пасище с храсти IX 8.950 

110 006217 с. Манаселска 

река 

СТУДЕНКОВЕЦ Пасище с храсти IX 16.191 

111 006219 с. Манаселска 

река 

МЛАКАТА Използв. ливада IX 7.710 

112 006222 с. Манаселска 

река 

МЛАКАТА Използв. ливада IX 9.056 

113 006224 с. Манаселска 

река 

ЛИСКИТЕ Използв. ливада IX 3.681 

114 006226 с. Манаселска 

река 

ЛИСКИТЕ Пасище, мера IX 5.078 



115 006234 с. Манаселска 

река 

ПАВИТАКА Използв. ливада VI 2.279 

116 006251 с. Манаселска 

река 

ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 4.239 

117 006257 с. Манаселска 

река 

ФИЛЮВОТО Пасище, мера VI 3.771 

118 006258 с. Манаселска 

река 

ФИЛЮВОТО Пасище с храсти IX 3.047 

119 006259 с. Манаселска 

река 

ГУВНИЩЕ Пасище, мера VI 2.398 

120 006263 с. Манаселска 

река 

ФИЛЮВОТО Пасище, мера VI 3.434 

121 006266 с. Манаселска 

река 

ВУТЮВСКОТО Пасище, мера IX 30.318 

122 007018 с. Манаселска 

река 

ЛЪГА Използв. ливада IX 1.737 

123 007195 с. Манаселска 

река 

ГРЕДАТА Използв. ливада IX 2.749 

124 007201 с. Манаселска 

река 

ПУСТАЛЕТЕ Пасище, мера IX 1.999 

125 007209 с. Манаселска 

река 

ПРИСОЙКАТА Пасище, мера IX 2.851 

126 007217 с. Манаселска 

река 

ПЕНОВИ КРУШИ Използв. ливада IX 4.996 

127 007220 с. Манаселска 

река 

ЧАШКА Пасище, мера IX 6.370 

128 007221 с. Манаселска 

река 

ЧАШКА Пасище, мера IX 5.946 

129 007238 с. Манаселска 

река 

МЯШКОВЕЦ Използв. ливада VI 4.353 

130 007254 с. Манаселска 

река 

МЯШКОВЕЦ Използв. ливада VI 2.942 

131 007265 с. Манаселска 

река 

БОЯДЖИЙСКОТО Използв. ливада VI 1.696 

132 007266 с. Манаселска 

река 

ВЕДНОТО Използв. ливада VI 2.980 

133 007269 с. Манаселска 

река 

ЧУЛЬОВА БАРА Пасище, мера IX 3.716 

134 007272 с. Манаселска 

река 

КРАВАРНИКА Пасище с храсти IX 6.888 

135 007275 с. Манаселска 

река 

КАЧАМАЦИТЕ Пасище, мера IX 2.140 

136 007277 с. Манаселска 

река 

ПРИСОЙКАТА Пасище, мера IX 3.367 

137 007280 с. Манаселска 

река 

КРАВАРНИКА Използв. ливада IX 2.854 

138 008019 с. Манаселска 

река 

ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера IX 93.907 

139 008073 с. Манаселска 

река 

УСОЕТО Пасище с храсти IX 12.711 

140 008080 с. Манаселска 

река 

УСОЕТО Пасище, мера IX 45.850 

141 008088 с. Манаселска 

река 

ШУГЛЬОВОТО Пасище, мера IX 4.392 

142 008089 с. Манаселска 

река 

ШУГЛЬОВОТО Пасище, мера IX 1.405 



143 008095 с. Манаселска 

река 

ШУГЛЬОВОТО Използв. ливада IX 0.972 

144 008098 с. Манаселска 

река 

НАД ШУГЛЬОВОТО Използв. ливада IX 1.048 

145 008099 с. Манаселска 

река 

НАД ШУГЛЬОВОТО Използв. ливада IX 1.032 

146 008103 с. Манаселска 

река 

ЛЕХАТА Използв. ливада IX 3.175 

147 008105 с. Манаселска 

река 

ЗАКЪТА Пасище, мера IX 1.934 

148 008106 с. Манаселска 

река 

ЗАКЪТА Пасище, мера IX 3.784 

149 008107 с. Манаселска 

река 

ЗАКЪТА Пасище, мера IX 3.614 

150 008111 с. Манаселска 

река 

ЗАКЪТА Пасище, мера IX 2.772 

151 008112 с. Манаселска 

река 

ЗАКЪТА Пасище, мера IX 1.554 

152 008114 с. Манаселска 

река 

КРУШАКА Пасище, мера IX 4.380 

153 008116 с. Манаселска 

река 

ЗАКЪТА Пасище, мера IX 1.186 

154 008117 с. Манаселска 

река 

ЗАКЪТА Пасище, мера IX 1.336 

155 008118 с. Манаселска 

река 

РЪТТА Пасище, мера IX 3.950 

156 008120 с. Манаселска 

река 

ЗАКЪТА Пасище, мера IX 7.368 

157 008134 с. Манаселска 

река 

СВЕТА ПЕТКА Използв. ливада IX 3.010 

158 008151 с. Манаселска 

река 

ЦАНКОВСКОТО Пасище, мера IX 4.218 

159 008152 с. Манаселска 

река 

ЦАНКОВСКОТО Пасище, мера IX 5.186 

160 008154 с. Манаселска 

река 

БАРАТА Пасище, мера IX 2.283 

161 008164 с. Манаселска 

река 

ЧИРЯША Пасище, мера IX 1.825 

162 008165 с. Манаселска 

река 

ЧИРЯША Пасище, мера IX 4.015 

163 008166 с. Манаселска 

река 

ПОПОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 1.437 

164 008167 с. Манаселска 

река 

ПОПОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 1.748 

165 008169 с. Манаселска 

река 

ПИЩИВОТО Използв. ливада IX 10.333 

166 008183 с. Манаселска 

река 

ПОПОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 1.804 

167 008191 с. Манаселска 

река 

ПОПОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 2.509 

168 008239 с. Манаселска 

река 

ЧИРЯША Пасище, мера IX 60.184 

169 008242 с. Манаселска 

река 

ЧИРЯША Пасище с храсти IX 15.182 

170 008249 с. Манаселска 

река 

ЧИРЯША Пасище с храсти IX 67.442 



171 009013 с. Манаселска 

река 

ВОДЕНИЦАТА Използв. ливада V 3.137 

172 009059 с. Манаселска 

река 

ЛААНА Използв. ливада IX 6.777 

173 009093 с. Манаселска 

река 

ГАНИНСКОТО Използв. ливада V 1.429 

174 010054 с. Манаселска 

река 

ЛИПА Пасище, мера VIII 9.013 

175 010075 с. Манаселска 

река 

ЧУКЛЬОВОТО 

КРАИЩЕ 

Пасище, мера VIII 11.281 

176 016001 с. Манаселска 

река 

ФИЛЮВОТО Използв. ливада IX 1.667 

177 016035 с. Манаселска 

река 

ФИЛЮВОТО Използв. ливада IX 1.005 

            1772.029 

       

2. Списъкът на имотите за индивидуално ползване с категории да се обяви в сградите на 

общината и кметствата и на интернет страницата на общината в срок до 01 март 2019 г. 

13 Предоставя за възстановяване на наследниците на Ивана Донова Дачева, следните 

имоти в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:  

1. Поземлен имот №005160 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 2.320 

дка (два декара триста и двадесет кв. м.), местността „Над пътя” с начин на трайно ползване 

„ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02418/20.11.2018 год., попадащ 

изцяло в поземлен имот №005138 по КВС, целият с площ от 41,981 дка, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №1451 – II/16.09.2015 год. вписан с вх. рег. №2046 от 

23.09.2015, под №106, том VII, парт. 32118 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №005161 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 2.829 

дка (два декара осемстотин двадесет и девет кв. м.), местността „Ивановото” с начин на 

трайно ползване „ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02419/20.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №005138 по КВС, целият с 

площ от 41,981 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1451 – II/ 16.09.2015 

год. вписан с вх. рег. №2046 от 23.09.2015, под №106, том VII, парт. 32118 – земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №006082 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 1.449 

дка (един декар четиристотин четиридесет и девет кв. м.), местността „Лъката” с начин на 

трайно ползване „ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02420/20.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №006027 по КВС, целият с 

площ от 3,777 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3288 – II/ 03.01.2019 

год. вписан с вх. рег. №12 от 07.01.2019, под №11, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №116056 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 2,534 

дка (два декара петстотин тридесет и четири кв. м.), местността „Кръста” с начин на трайно 

ползване „нива”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02421/20.11.2018 год., 

попадащ изцяло в поземлен имот №116049 по КВС, целият с площ от 54,421 дка, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №3315 – II/ 21.01.2019 год. вписан с вх. рег. №131 от 

23.01.2019, под №101, том I– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

5. Поземлен имот №021097 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 2,985 

дка (два декара деветстотин осемдесет и пет кв. м.), местността „Тръпката” с начин на 

трайно ползване „ливада”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект 

№Ф02422/20.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №021057 по КВС, целият с 

площ от 13,205 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2711 – II/ 05.06.2018 

год. вписан с вх. рег. №2108 от 14.06.2018 г., под №22, том IX, парт. 57571 – земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Ц.Н.Г, наследник на 

Ивана Донова Дачева и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК 

 

ДА 



14 Предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Ветев Томов, следните имоти в 

землището на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец:  

1. Поземлен имот №070088 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0,354 дка 

(нула декара триста петдесет и четири кв. м.), местността „Дома” с начин на трайно 

ползване „овощна градина”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект 

№Ф02203/23.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №070034 по КВС, целият с 

площ от 1,298 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3290 – II/03.01.2019 год, 

вписан с вх. рег. №19 от 08.01.2019, под №16, том I,– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №070084 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0,369 дка 

(нула декара триста шестдесет и девет кв. м.), местността „Дома” с начин на трайно 

ползване „овощна градина”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект 

№Ф02202/23.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №070035 по КВС, целият с 

площ от 10,570 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3291 – II/03.01.2019 

год, вписан с вх. рег. №13 от 07.01.2019, под №12, том I,– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №070082 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0,311 дка 

(нула декара триста и единадесет кв. м.), местността „Дома” с начин на трайно ползване 

„овощна градина”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект №Ф02201/23.11.2018 год., 

попадащ изцяло в поземлен имот №070035 по КВС, целият с площ от 10,570 дка, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №3291 – II/03.01.2019 год, вписан с вх. рег. №13 от 

07.01.2019, под №12, том I,– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №070085 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0,166 дка 

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

ползване „овощна градина”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект 

№Ф02188/10.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №070035 по КВС, целият с 

площ от 10,570 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3291 – II/03.01.2019 

год, вписан с вх. рег. №13 от 07.01.2019, под №12, том I,– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

5. Поземлен имот №070087 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0,354 дка 

(нула декара триста петдесет и четири кв. м.), местността „Петкова къща” с начин на трайно 

ползване „пасище, мера”, категория VIII (осма), съгласно скица-проект №Ф02204/23.11.2018 

год., попадащ изцяло в поземлен имот №070009 по КВС, целият с площ от 1,303 дка, 

актуван с Акт за публична общинска собственост №1131 –I/03.01.2019 г., вписан с вх. рег. 

№16 от 07.01.2019, под №15, том I,– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

наследник на Иван Ветев Томов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на 

АПК. 

ДА 

15 Предоставя за възстановяване на наследниците на Мария Маринова Пешева, следните 

имоти в землището на с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897, община Правец:  

1. Поземлен имот №012126 по КВС в землището на с. Джурово, с площ от 0.819 дка 

(нула декара осемстотин и деветнадесет кв. м.), местността „Балабански облези” с начин на 

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

№Ф01248/05.12.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №012022 по КВС, целият с 

площ от 1,366 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1841 – II/ 24.06.2016 

год., вписан с вх. рег. №2201 от 27.07.2016, под №13, том IX, парт. 37375 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

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

наследник на Мария Маринова Пешева и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

ДА 

16 Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Витков Вутов, следните имоти 

в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:  

1. Поземлен имот №005094 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 0.271 дка 

(нула декара и двеста седемдесет и един кв. м.), местността „Ливадката” с начин на трайно 

ДА 



ползване „ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02427/05.12.2018 год., 

попадащ изцяло в поземлен имот №005056 по КВС, целият с площ от 1,143 дка, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №3292 – II/ 03.01.2019 год., вписан с вх. рег. №14 от 

07.01.2019, под №13, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2.  Поземлен имот №005096 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 1,494 дка 

(един декар четиристотин деветдесет и четири кв. м.), местността „Игнатовото” с начин на 

трайно ползване „ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02428/05.12.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №005061 по КВС, целият с 

площ от 1,635 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3293 – II/03.01.2019 

год., вписан с вх. рег. №15 от 07.01.2019, под №14, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

наследник на Васил Витков Вутов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на 

АПК. 

17 Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Николов Петков, следните 

имоти в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:  

1. Поземлен имот №030081 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 2,898 

дка (два декара осемстотин деветдесет и осем кв. м.), местността „При дома” с начин на 

трайно ползване „ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02431/12.12.2018 год., попадащ: 

- площ от 2,573 дка в поземлен имот №030077 по КВС, целият с площ от 3.118 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3298 – II/11.01.2019 год., вписан с вх. рег. 

№101 от 17.01.2019, под №77, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

- площ от 0,325 дка в поземлен имот №030078 по КВС, целият с площ от 2,120 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3299 – II/11.01.2019 год., вписан с вх. рег. 

№102 от 17.01.2019, под №80, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №212026 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 0,835 

дка (нула декара осемстотин тридесет и пет кв. м.), местността „При дома” с начин на 

трайно ползване „тр. насаждения”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02432/12.12.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №212017 по КВС, целият с 

площ от 15,917 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3302 – II/11.01.2019 г., 

вписан с вх. рег. №105 от 17.01.2019, под №82, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №212027 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 2,277 

дка (два декара двеста седемдесет и седем кв. м.), местността „При дома” с начин на трайно 

ползване „тр. насаждения”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02433/12.12.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №212017 по КВС, целият с 

площ от 15,917 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3302 – II/11.01.2019 г., 

вписан с вх. рег. №105 от 17.01.2019, под №82, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №212028 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 1,795 

дка (един декар седемстотин деветдесет и пет кв. м.), местността „Бенчовското” с начин на 

трайно ползване „тр. насаждения”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02434/12.12.2018 год., попадащ: 

-  площ от 1,404 дка в поземлен имот №212017 по КВС, целият с площ от 15,917 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3302 – II/11.01.2019 г., вписан с вх. рег. 

№105 от 17.01.2019, под №82, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; 

- площ от 0,229 дка в поземлен имот№030079 по КВС, целият с площ от 0,754 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3300 – II/11.01.2019 год., вписан с вх. рег. 

№103 от 17.01.2019, под №79, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

- площ от 0,162 дка в поземлен имот№030080 по КВС, целият с площ от 0,257 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3301 – II/11.01.2019 год., вписан с вх. рег. 

№104 от 17.01.2019, под №81, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ  

5. Поземлен имот №212029 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 2,027 

дка (два декара и двадесет и седем кв. м.), местността „При дома” с начин на трайно 

ползване „тр. насаждения”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02435/12.12.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №212017 по КВС, целият с 

площ от 15,917 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3302 – II/11.01.2019 г., 

вписан с вх. рег. №105 от 17.01.2019, под №82, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

ДА 



6. Поземлен имот №212030 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 2,047 

дка (два декара и четиридесет и седем кв. м.), местността „Тънки рът” с начин на трайно 

ползване „тр. насаждения”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02436/12.12.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №212017 по КВС, целият с 

площ от 15,917 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3302 – II/11.01.2019 г., 

вписан с вх. рег. №105 от 17.01.2019, под №82, том I – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Д.Н.М., 

наследник на Васил Николов Петков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда 

на АПК. 

18 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №4 за определянето на 

местните данъци в Община Правец съгласно приложението.(Приложение) 

ДА 

19 1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през 2018 година. 

(Пиложение) 

ДА 

20 Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на  прокарване  на Разпределителни 

газопроводи и Газопроводни отклонения, за обект „Газификация на гр.  Правец”, през 

следните поземлени имоти, собственост на община Правец,  както следва: 

  За подобект 1: Разпределителен газопровод /РГ/ за кв. 119, кв. 134 и кв. 143 по 

плана за регулация на  гр. Правец” трасето преминава през: 

 - пресича бул. „Трети март” при о.т. 1263 - с дължина 17,00 м.,- посредством 

хоризонтален сондаж, без да се нарушават съществуващите на място настилки и 

съоръжения. Позволява се изкоп единствено в зелената площ. 

 - преминава по полски път ПИ № 58030.0.983 по КВС за гр. Правец с дължина 

456,00м. в открит изкоп. 

   За подобект 2 ”Разпределителен газопровод /РГ/ от ул. „Стара река” по ул. „Хан 

Аспарух” и ул.  „Никола Янин” със седем броя газопроводни отклонения, налягане 5 bar и 

тръба Pe100 SDR11-ф50”. 

Трасето на Разпределителния газопровод преминава през : 

 -  в тротоара на улица „Стара река”  в  участъка от  о.т. 764- о.т.781 – о.т. 816, в 

открит изкоп;  

 - пресича кръстовището при о.т. 816 по плана на гр. Правец, до достигане на 

тротоара на ул. „ Хан Аспарух”, посредством хоризонтален сондаж, без да се нарушава 

асфалтовата настилка;   

 - в през част от  тротоара на улица „Хан Аспарух” в участъка от о.т. 816-о.т. 821-

о.т.830-841 в открит изкоп; 

 - в тротоара на  улица „Никола Янин”, в участъка от о.т. 841-о.т.870 по плана за 

регулация на гр. Правец  в открит изкоп; 

 Трасетата на Газопроводните отклонения преминават както следва: 

 - ГО 1 – през ул. „Стара река” – за УПИ  XIII-803, кв. 44 – с дължина 10.30 м. 

посредством хоризонтален сондаж, без да се нарушава асфалтовата настилка;   

     - ГО 2  – в тротоара на ул. „Хан Аспарух” – за УПИ  V-808 и УПИ I-809, кв. 45,– с 

дължина 2.80 м., в открит изкоп; 

 - ГО 3 – в тротоара на ул. „Хан Аспарух” – за УПИ  II-810, кв. 45 – с дължина 2.80 м. в 

открит изкоп; 

 - ГО 4 – през ул. „Никола Янин” – за УПИ  I-812, кв. 46 – с дължина 9.90 м. 

посредством хоризонтален сондаж, без да се нарушава асфалтовата настилка; 

 -  ГО 5 – в тротоара на ул. „Никола Янин” – за УПИ  III-810, кв. 45 – с дължина 2.10 м. 

в открит изкоп; 

 - ГО 6 – в тротоара на ул. „Никола Янин” – за УПИ  IV-811, кв. 45– с дължина 2.60 м. в 

открит изкоп; 

 - ГО 7 – през ул. „Никола Янин” – за УПИ  XIV-814a и УПИ XIII-1549, кв. 46 – с дължина 

8.70 м. посредством хоризонтален сондаж, без да се нарушава асфалтовата настилка; 

Обща дължина на Разпределителния газопровод е 220,00м. и седем газопроводни 

отклонения за захранване на отделни урегулирани поземлени имоти с обща дължина  от 

39,20 м. 

ДА 



  За подобект 3 ”Разпределителен газопровод от ул. „Васил Левски” по бул. „3-ти 

Март” по плана за регулация на гр. Правец с шест броя газопроводни отклонения и налягане 

5 бар.”  

    Трасето на Разпределителния газопровод преминава през : 

-  част през тротоара на бул. „Трети март” от о.т.1220 - о.т.488 в орктит изкоп; 

 - пресича улица с о.т. 488-о.т.452 посредством хоризонтален сондаж, без да се 

нарушава асфалтовата настилка; 

    -  в тротоара на бул. „Трети март”, в участъка на о.т 488 –о.т.492- о.т.493 -о.т.499- о.т. 

506 в открит ископ; 

- пресича улица с о.т. 506 - о.т.474 посредством хоризонтален сондаж, без да се 

нарушава асфалтовата настилка; 

     - в тротоара на  улица „Димитър Стойчев” о.т 514-о.т. 483-о.т 453 по плана за 

регулация на гр. Правец в открит изкоп; 

   Трасетата на Газопроводните отклонения преминават както следва: 

    - ГО 1  – в тротоара на УПИ  XVIII-1245, кв. 16 – с дължина 2.75 м. в открит изкоп 

   - ГО 2  – в тротоара на УПИ  XIX-1244, кв. 16, кв. 45 – с дължина 2.75 м. в открит 

изкоп 

    - ГО 3 – в тротоара на УПИ  XII За търговска и промишлена дейност, кв. 2 – с дължина 2.75 м. в 

открит изкоп 

    - ГО 4 – в тротоара на УПИ  XXVI -За промишлена търговска и ремонтна дейност, кв. 2 – с дължина 

2.75 м. в открит изкоп 

    - ГО 5 – през  улица „Димитър Стойчев”  -за УПИ  I-производствена търговска и складова дейност, 

кв.130 – с дължина 10.20 м. посредством хоризонтален сондаж, без да се нарушава 

асфалтовата настилка; 

   - ГО 6 – в тротоара на УПИ  VI-ЦСРИ ,  кв. 2– с дължина 2.00 м. в открит изкоп 

 

Обща дължина на Разпределителния газопровод е  475 м.  и шест броя газопроводни 

отклонения (ГО) за захранване на отделни урегулирани поземлени имоти с обща дължина 

23,20 м. 
 II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на Разпределители 

газопроводи и Газопроводни отклонения за обект „Газификация на гр. Правец”, с  

 - подобект 1: ”Разпределителен газопровод /РГ/ за кв. 119, кв. 134 и кв. 143 по плана за 

регулация на гр. Правец”; 

- подобект 2: ”Разпределителен газопровод /РГ/ от ул. „Стара река” по ул. „Хан 

Аспарух” и ул. „Никола Янин” със седем броя газопроводни отклонения, налягане 5 bar и 

тръба Pe100 SDR11-ф50”. 

- подобект 3: ”Разпределителен газопровод от ул. „Васил Левски” по бул. „3-ти Март” 

към защитени жилища гр. Правец с шест броя газопроводни отклонения и налягане 5 bar”   

 

в размер на 38649,60 лв. (Словом: тридесет и осем хиляди и шестстотин 

четиридесет и девет лева и шестдесет  стотинки), определена от комисия, назначена 

със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец съгласно приложения 

протокол от 22.01.2019 г.  

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

за устройство на територията за учредяване право на прокарване през поземлени имоти 

(ПИ), общинска собственост за Разпределители газопроводи и Газопроводни отклонения, за 

обект „Газификация на гр. Правец”, с  

 - подобект 1: ”Разпределителен газопровод /РГ/ за кв. 119, кв. 134 и кв. 143 по плана за 

регулация на гр. Правец”; 

- подобект 2: ”Разпределителен газопровод / РГ/ от ул. „Стара река” по ул. „Хан 

Аспарух” и ул. „Никола Янин” със седем броя газопроводни отклонения, налягане 5 bar и 

тръба Pe100 SDR11-ф50”. 

- подобект 3: ”Разпределителен газопровод от ул. „Васил Левски” по бул. „3-ти Март” към 

защитени жилища гр. Правец с шест броя газопроводни отклонения и налягане 5 bar.” 

21 Дава предварително съгласие за  преминаване на проектното трасе на газопровода и 

неговите технологични съоръжения през земи, общинска публична, общинска частна и 

стопанисвани от общината,  относно:  

ДА 



- Част от ПИ № 57.901, м. Кирик, землището на с. Калугерово, община Правец с НТП 

полски пътища, Общинска публична собственост, засегната площ от 91 кв.м., 

участващи по приложения проект в площадка ; 

- Част от ПИ № 5.900, м. Кирик, землището на с. Калугерово, община Правец с НТП 

полски пътища, Общинска публична собственост, засегната площ от 13 кв.м., 

участващи в сервитут по приложения проект. 

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

горното решение процедури. 

22 1.Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за 

второто полугодие на 2018 година. (Приложение) 

ДА 

23 1. Приема „Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община 

Правец за 2018 г.” (Приложение) 

ДА 

24 1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег, валидни за територията на община Правец както следва:  

1.1. дневна тарифа за един километър пробег   – 0.65 лв. 

1.2. нощна тарифа за един километър пробег   – 0.75 лв.  

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег, валидни за територията на община Правец както следва:  

4.1. дневна тарифа за един километър пробег   – 0.90 лв. 

4.2. нощна тарифа за един километър пробег   – 1.00 лв 

3. Възлага на Кмета на община Правец последващите съгласно Закона действия. 

ДА 

25 Дневен ред – 28.02.2019 г. 

 

 

26 1. Общински съвет на Община Правец упълномощава кмета на община Правец да 

подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

ДФ „Земеделие” в размер на 32 932,14 лв. (Тридесет и две хиляди деветстотин тридесет и 

два лева  и 14 ст.) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане по реда 

на чл.7, ал.2 - 8 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие" по  Споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № РД 50-31 от 19.04.2018 г., сключено между 

Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и СНЦ „Местна инициативна група Ябланица 

- Правец“. Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) месеца след 

изтичане на календарната 2019 година , определена за изпълнение на дейностите и 

разходите по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите 

местно развитие" по Заявление с № 19-19-2-02-23 от 02.05.2018 г. на СНЦ „МИГ Ябланица – 

Правец“, одобрени със Заповед № РД 09-128 от 08.02.2019 г. на заместник-министъра на 

земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020г. или 30 

юни 2019 година. 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Ябланица-Правец” да             

подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение 

№РД 50-31 от 19.04.2018 г. и да ги представи пред  Държавен фонд „Земеделие” .- 

Разплащателна агенция. 

Настоящото решение е прието на заседание на общински съвет Правец, проведено на 

28.02.2019г.,  Протокол № 3, т. 2 от дневния ред по доклад № 0800-26 / 22.02.2019 г. при 

кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.4 и 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 гласа „за”, 0 

„против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на общински съвет на 

Община Правец. 

 

ДА 

27 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както 

следва: 

В раздел III ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

ДА 



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 №12 от 31.01.2019 

г. на Общински съвет - Правец 

 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРОДАЖБА се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС №/ 

дата 

Описание на имота 

42 АЧОС №3316-

II/ 11.02.2019 г. 

Поземлен имот № 58030.112.40 (пет осем нула три нула точка 

едно едно две точка четири нула) с площ от 278 (двеста 

седемдесет и осем) кв.м., неурегулирана площ, находящ се в 

строителен полигон на махала „Скърнава”, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

43. АЧОС №3317-

II/ 11.02.2019 г. 

Поземлен имот № 58030.112.41 (пет осем нула три нула точка 

едно едно две точка четири едно) с площ от 199 (сто деветдесет и 

девет) кв.м., неурегулирана площ, находящ се в строителен 

полигон на махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

44. АЧОС №3319-

II/ 14.02.2019 г 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII (двадесет и втори) – За 

техническа инфраструктура с урегулирана площ от 637 

(шестстотин тридесет и седем) кв.м, с уредени регулационни 

сметки, находящ се в кв. 22 (двадесет и две) по действащия план 

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

45. АЧОС №3320-

II/ 14.02.2019 г 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIII (двадесет и трети) – За 

техническа инфраструктура с урегулирана площ от 468 

(четиристотин шестдесет и осем) кв.м, с уредени регулационни 

сметки, находящ се в кв. 22 (двадесет и две) по действащия план 

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

 

В раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ 

ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

 

№ по 

ред 

АОС №/ 

дата 

Описание на имота 

20. АЧОС №3318-

II/ 11.02.2019 г. 

928/1190 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII 

– За производствени и търговски дейности, целият с урегулирана 

площ от 1190 кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ 

се в кв. 15 по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, 

община Правец, област Софийска. 

 

Допълва раздел XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО 

УПРАВЛЕНИЕ. 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

1. АПОС №244-I/ 

17.02.2015 г. 

Част от триетажна масивна сграда – кметство, цялата със 

застроена площ от 430 кв.м и РЗП = 744 кв. м., за читалище, 

представляваща 4 (четири) броя помещения, с обща полезна площ 

от 85,10 (осемдесет и пет цяло и десет стотни) кв.м., находящи се 

на II (втори) етаж - от триетажна масивна сграда –Кметство и 



читалищен клуб- салон с обща полезна площ от 147,70 (сто 

четиридесет и седем цяло и седемдесет стотни) кв.м.,  находящо 

се на първия етаж от триетажна масивна сграда –Кметство, 

построена в УПИ XIV – Кметство, поща, здравна служба, 

читалищен клуб, магазини, ресторант, сладкарница, в кв. 16, по 

действащия план за регулация на с. Осиковска Лакавица, община 

Правец, област Софийска.  
 

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

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и 

ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, както следва: 

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

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

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

2. Определя 1 брой апартамент в гр. Правец, ж.к. „Север”, като ВЕДОМСТВЕНИ 

ЖИЛИЩА, както следва: 

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

3. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, 

както следва: 

3.1. бл. 110 - ап. 60, вх. Г, ет. 5 – АЧОС №1140/19.03.2014 г. ; 

3.2. бл. 401 - ап. 32, вх. В, ет.2 – АЧОС №0060/09.07.1997 г. 

ДА 

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

общински имот – частна общинска собственост, представляващ помещение №3 - частна 

общинска собственост, с площ от 9.00 кв.м (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, актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 0112 – II/02.08.1999 г., 

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

2664/13.11.2008  г., под № 157, том X, н.д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 45.00 лв. (четиридесет и пет лева) без 

ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

 2.2. Срок на отдаване –5 (пет) години;  

 2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност; 

 2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от 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. 

ДА 

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

недвижим имот, представляващ 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, актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1496 – 

II/16.02.2016 г. вписан с рег. № 299 от 16.02.2016 г., под № 197, том I, парт. 29235, 3896. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 65.00 лв. (шестдесет и пет лева) 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 

ДА 



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. 

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

недвижим имот, обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

офис № 52, частна общинска собственост, с площ от 50.85 (петдесет цяло осемдесет и пет 

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

построена в УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с акт 

за частна общинска собственост (АЧОС) № 122 – II/ 04.12.2008 г. вписан с рег. № 51 от 

22.01.2008 г., под № 33, том I, парт. 1012. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 101.70 лв. (сто и един лев и седемдесет 

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

 2.2. Срок на отдаване – 10 (десет) 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. 

ДА 

32 1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на фондация 

„ОБЕДИНЕНИ БАЛКАНСКИ ОБЩЕСТВА”, ЕИК 177225167,със седалище и адрес на 

управление: гр. Правец, ж.к. „Север”, бл. 103, вх. А, ет. 1, ап. 2, представляващ – Лазар 

Георгиев Василев, помещение – частна общинска собственост, представляващо офис № 5, с 

площ от 30.00 (тридесет) кв.м., находящо се на III (третия) етаж в Административно-

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

Правец, пл. „Тодор Живков” № 2, актуван с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 

0123 – II/1.05.2000 г. вписан с рег. № 108 от 19.02.2004 г., под № 113, том I, н.д.№ 138/04 г. 

парт. 59. 

2. Определя месечна наемна цена за имота по т. 1 в размер на 30.00 лв. (тридесет 

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

2.1. Върху цената по т. 2 се начислява ДДС в размер на 20%. 

2.3. Предназначение на имота – за дейност в обществена полза; 

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за 

сключване на договор за наем на имота по т. 1 от настоящото решение за срок от 5 (пет) 

години 

ДА 

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

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

№58030.109.132 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три две), с площ 

от 145.19 кв. м. (сто четиридесет и пет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), по 

плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3294 - II/ 

07.01.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 35 от 10.01.2019 год., под № 28, том I. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 1452.00 лв. (хиляда четиристотин 

петдесет и два лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена 

от независим оценител. 

 

ДА 



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. 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XXXII – 1260 (тридесет и втори отреден за имот планоснимачен номер хиляда двеста 

и шестдесет), целият с урегулирана площ от 648 (шестстотин четиридесет и осем) кв.м., 

находящ се в кв. 2 (две) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3295 - II/07.01.2019 год., вписан 

в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 34 от 

10.01.2019 год., под № 26 том I. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 9720.00 лв. (девет хиляди 

седемстотин и двадесет лева) без ДДС. 
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. 

ДА 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XXIX – 1260 (двадесет и девет отреден за имот планоснимачен номер хиляда двеста 

и шестдесет), целият с урегулирана площ от 1678 (хиляда шестстотин и седемдесет и осем) 

кв.м., находящ се в кв. 2 (две) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3296 - II/ 07.01.2019 год., 

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

33 от 10.01.2019 год., под № 27 том I. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 25170.00 лв. (двадесет и пет хиляди 

сто и седемдесет лева) без ДДС. 
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. 

Отменено 

с Реш. № 

91/2019 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 000588 

(нула, нула, нула, пет, осем, осем) с площ от 65 кв. м. (шестдесет и пет кв. м.), местността 

„Пърчашка” с начин на трайно ползване - друга селищна територия, находящ се в мах. 

„Маргинска”, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №3297 - II/11.01.2019 год., вписан в Служба по вписванията – 

гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 100 от 17.01.2019 год., под № 78 том 

I. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 975.00 лв. (деветстотин седемдесет и пет 

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. 

ДА 



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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището на с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000278 с. Разлив КУЛИНОТО Нива VI 6.705 АЧОС №2342 - 

II/ 17.01.2018 

2 000286 с. Разлив ЦЕРАКА Нива VI 1.833 АЧОС №2297 - 

II/ 30.10.2017 

3 000345 с. Разлив ГРАДИНИТЕ Нива VII 0.591 АЧОС №2298 - 

II/ 30.10.2017 

4 000347 с. Разлив ТРАПА Изоставена 

нива 

VII 5.646 АЧОС №2299 - 

II/ 30.10.2017 

5 005045 с. Разлив СИРАКОВСКА Нива VII 1.503 АЧОС №884 - 

II/ 14.01.2013 

6 009010 с. Разлив КУЛИНОТО Нива VI 6.122 АЧОС №1980 - 

II/ 03.11.2016 

7 020223 с. Разлив ГАЧОВСКОТО Нива X 1.990 АЧОС №2305 - 

II/ 30.10.2017 

8 041092 с. Разлив ПЕТРОВИЦА Нива VII 0.219 АЧОС №2300 - 

II/ 30.10.2017 

9 044027 с. Разлив БРАНИЩЕТО Нива V 0.488 АЧОС №2301 - 

II/ 30.10.2017 

10 044040 с. Разлив БРАНИЩЕТО Нива V 0.231 АЧОС №2302 - 

II/ 30.10.2017 

11 051003 с. Разлив БАЦОВСКОТО Нива VII 0.460 АЧОС №3180 - 

II/ 26.10.2018 

12 055072 с. Разлив МАРИЙНОТО Нива VI 0.274 АЧОС №2304 - 

II/ 30.10.2017 

            26.062   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар) без 

ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ 

от 26.062 дка (двадесет и шест декара и шестдесет и две кв.м.), начална тръжна годишна 

наемна цена в размер на 625.50 лв. (шестстотин двадесет и пет лева и петдесет стотинки) 

без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 

година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се 

извършва до сключването на договора за наем. 

 

ДА 



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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Своде, ЕКАТТЕ 65872, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 003960 с. Своде ГОВЕЖДА 

ЛЪКА 

нива IX 3.155 АЧОС №2611 - 

II/ 22.05.2018 

2 004119 с. Своде БОРОВА 

ШУМА 

изоставена 

нива 

VI 30.673 АЧОС №2614 - 

II/ 22.05.2018 

3 004129 с. Своде БОРОВА 

ШУМА 

изоставена 

нива 

VI 1.634 АЧОС №3184 - 

II/ 26.10.2018 

4 004135 с. Своде БОРОВА 

ШУМА 

изоставена 

нива 

VI 32.880 АЧОС №3183 - 

II/ 26.10.2018 

           68.342   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 68.342 дка (шестдесети осем декара триста четиридесет и два кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1640.21 лв. (хиляда шестстотин и 

четиридесет лева и двадесет и една стотинки) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

ДА 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец, както следва: 

 

 

ДА 



№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 106019 с. Осиковица ТЪРНОВЕЦ нива VII 1.719 АЧОС №2436 - 

II/ 22.03.2018 

2 106020 с. Осиковица ТЪРНОВЕЦ нива VII 0.756 АЧОС №3242 - 

II/ 28.11.2018 

3 121016 с. Осиковица МАРКОВЦИ Нива VI 4.800 АЧОС №2159 - 

II/ 03.05.2017 

4 121022 с. Осиковица МАРКОВЦИ Нива VI 1.000 АЧОС №2160 - 

II/ 03.05.2017 

5 125008 с. Осиковица ТРЕПЕТЛИКИТЕ Нива VII 1.232 АЧОС №2314 - 

II/ 30.10.2017 

6 128032 с. Осиковица ДОЛНИ 

БЛЕСКАВИ 

ЛЪКИ 

Нива VI 0.503 АЧОС №2453 - 

II/ 13.04.2018 

7 132032 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Нива VI 1.400 АЧОС №2161 - 

II/ 03.05.2017 

8 135016 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Нива VI 2.847 АЧОС №1259  - 

II/ 18.07.2014 

9 135064 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Нива VI 2.900 АЧОС №1261  - 

II/ 18.07.2014 

10 135065 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Нива VI 2.900 АЧОС №1262  - 

II/ 18.07.2014 

11 151068 с. Осиковица ГЛАВУРИЦА-2 Нива VI 12.000 АЧОС №488 - II/ 

08.03.2011 

12 159073 с. Осиковица КРЪСТОВА 

МОГИЛА 

Нива VI 0.500 АЧОС №3187 - 

II/ 26.10.2018 

13 161020 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Нива VI 1.000 АЧОС №2162 - 

II/ 03.05.2017 

14 162020 с. Осиковица ГЛАСА-2 Нива VII 2.369 АЧОС №2163 - 

II/ 03.05.2017 

15 163011 с. Осиковица ГЛАСА -1 Нива VI 1.500 АЧОС №2164 - 

II/ 03.05.2017 

16 170004 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 0.610 АЧОС №1220 - 

II/ 11.04.2014 

17 170007 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 2.200 АЧОС №1221 - 

II/ 11.04.2014 

18 171027 с. Осиковица ПОД СЕЛОТО Нива V 2.000 АЧОС №1223 - 

II/ 11.04.2014 

19 171028 с. Осиковица ПОД СЕЛОТО Нива VI 0.500 АЧОС №1224 - 

II/ 11.04.2014 

20 174036 с. Осиковица ГОЛЕМИТЕ 

ЛИВАДИ 

Нива VII 2.011 АЧОС №1254 - 

II/ 18.07.2014 

21 176044 с. Осиковица БАРЕ - НИВИТЕ Нива V 1.172 АЧОС №1255 - 

II/ 18.07.2014 

22 176047 с. Осиковица БАРЕ - НИВИТЕ Нива V 1.500 АЧОС №1256 - 

II/ 18.07.2014 

23 176048 с. Осиковица БАРЕ - НИВИТЕ Нива V 2.300 АЧОС №1257 - 

II/ 18.07.2014 

24 178007 с. Осиковица КАДЕВИЦА - 2 Нива VI 1.500 АЧОС №1258 - 

II/ 18.07.2014 

25 179065 с. Осиковица КАДЕВИЦА - 1 Нива VI 5.879 АЧОС №1247 - 

II/ 18.07.2014 

26 179066 с. Осиковица КАДЕВИЦА - 1 Нива VII 7.803 АЧОС №1248 - 

II/ 18.07.2014 



27 179072 с. Осиковица КАДЕВИЦА - 1 Нива VI 0.500 АЧОС №1249 - 

II/ 18.07.2014 

28 183019 с. Осиковица ГОЛЯМА 

БУСОРИЦА 

Нива VI 2.457 АЧОС №1228 - 

II/ 11.04.2014 

29 183032 с. Осиковица ГОЛЯМА 

БУСОРИЦА 

Нива VII 5.002 АЧОС №1229 - 

II/ 11.04.2014 

30 191016 с. Осиковица САВОВ ЧИФЛИК Нива VI 7.124 АЧОС №2455 - 

II/ 13.04.2018 

31 194019 с. Осиковица КУШЛЬОВИЦА Нива VII 1.000 АЧОС №2166 - 

II/ 03.05.2017 

            80.984   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 80,984 дка (осемдесет декара деветстотин осемдесет и четири кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1943.62 лв. (хиляда деветстотин 

четиридесет и три лева и шестдесет и две стотинки) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва: 

 

№  

по 

ред 

Имот № Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 007026 с. Видраре Растевица Нива IV 3.779 АЧОС №333 - II/ 

16.12.2010 

2 007038 с. Видраре Растевица Нива IV 7.409 АЧОС №334 - II/ 

16.12.2010 

3 007052 с. Видраре Растевица Нива IV 2.797 АЧОС №330 - II/ 

16.12.2010 

4 007055 с. Видраре Растевица Нива IV 25.296 АЧОС №2258- II/ 

29.09.2017 

5 008026 с. Видраре Дълга Нива IV 5.302 АЧОС №782 - II/ 

20.07.2012 

ДА 



6 010001 с. Видраре Млаките Нива V 1.007 АЧОС №760 - II/ 

11.07.2012 

7 010005 с. Видраре Млаките Нива V 1.257 АЧОС №761 - II/ 

11.07.2012 

8 011023 с. Видраре Ливаде Нива V 1.010 АЧОС №763 - II/ 

11.07.2012 

9 012059 с. Видраре Царченец Нива V 0.200 АЧОС №2261- 

II/29.09.2017 

10 013020 с. Видраре Ботуница Нива V 0.245 АЧОС №2262- II/ 

29.09.2017 

11 013058 с. Видраре Ботуница Нива VII 1.349 АЧОС №764 - II/ 

11.07.2012 

12 014003 с. Видраре Петруша Нива V 1.000 АЧОС №765 - II/ 

11.07.2012 

13 014063 с. Видраре Петруша Нива V 1.802 АЧОС №766 - II/ 

11.07.2012 

14 020004 с. Видраре Крушака Нива VII 0.752 АЧОС №767 - II/ 

11.07.2012 

15 020007 с. Видраре Крушака Нива VII 1.567 АЧОС №768 - II/ 

11.07.2012 

16 021022 с. Видраре Радионов рът Нива VII 3.797 АЧОС №769 - II/ 

11.07.2012 

17 025100 с. Видраре Негърщица Нива V 1.027 АЧОС №770 - II/ 

11.07.2012 

18 025118 с. Видраре Негърщица Нива V 3.403 АЧОС №771 - II/ 

11.07.2012 

      62.999  

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 62.999 дка (шестдесет и два декара деветстотин деветдесет и девет кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1512.00 лв. (хиляда петстотин и 

дванадесет лева) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани. 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 



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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот № Землище Местност НТП Кат. Площ. 

дка 

АОС №/дата 

1 035001 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.000 АЧОС №805 - II/ 

01.08.2012 

2 035025 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 0.893 АЧОС №2191 - II/ 

09.06.2017 

3 035026 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 4.703 АЧОС №2192 - II/ 

09.06.2017 

4 035029 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 5.002 АЧОС №2193 - II/ 

09.06.2017 

5 035031 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 3.998 АЧОС №2199 - II/ 

09.06.2017 

6 035061 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.199 АЧОС №2194 - II/ 

09.06.2017 

7 035065 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 5.116 АЧОС №2195 - II/ 

09.06.2017 

8 035077 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.004 АЧОС №2196 - II/ 

09.06.2017 

9 035088 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.326 АЧОС №801 - II/ 

01.08.2012 

10 035094 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 3.005 АЧОС №3309 - II/ 

14.01.2019 

11 035098 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.006 АЧОС №2198 - II/ 

09.06.2017 

12 035102 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.329 АЧОС №2197 - II/ 

09.06.2017 

            32.581   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 32,581 дка (тридесет и два декара петстотин осемдесет и един кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 781,95 лв. (седемстотин осемдесет и 

един лева и деветдесет и пет стотинки) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

 

ДА 



2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1. 066005 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна 

площ 

VIII 1.122 АЧОС №2270 - 

II/ 06.10.2017 

2. 066045 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна 

площ 

VIII 4.015 АЧОС №1806-

II/ 13.06.2016 

3. 066047 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна 

площ 

VIII 0.752 АЧОС №1807-

II/ 13.06.2016 

4. 079017 с. Видраре БРЕГА Посевна 

площ 

VI 3.305 АЧОС №2271 - 

II/ 06.10.2017 

            9.194   

 

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 9,194 дка (девет декара и сто деветдесет и четири кв. м.), начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 220.66 лв. (двеста и двадесет лева и шестдесет и шест 

стотинки) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

ДА 



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

земеделски имот – общинска собственост, представляващ обработваема земя, намиращ се в 

землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1. 045004 с. Видраре БРАТАНОВ РЪТ Нива VII 8.169 АЧОС №577 - 

II/ 08.06.2011 

      8.169  

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 8,169 дка (осем декара и сто шестдесет и девет кв. м.), начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 196,06 лв. (сто деветдесет и шест лева и шест стотинки) 

без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

 2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.3. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.4. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

ДА 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1.  006022 с. Видраре ГОЛИЦАТА Нива VI 1.000 АЧОС №2260 

- II/ 06.10.2017 

2.  026017 с. Видраре ЛЪКАТА Нива V 3.501 АЧОС №2268 

- II/ 06.10.2017 

3.  026020 с. Видраре ЛЪКАТА Нива V 1.907 АЧОС №2269 

- II/ 06.10.2017 

4.  027018 с. Видраре КАМЪНЯКА Нива V 1.401 АЧОС №2278 

- II/ 06.10.2017 

5.  029003 с. Видраре ШУГЛЬОВОТО Нива V 8.346 АЧОС №1951-

II/ 07.10.2016 

6.  029021 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Нива V 0.105 АЧОС №2264 

- II/ 06.10.2017 

ДА 



7.  031008 с. Видраре ПРИСОЙКАТА нива V 3.264 АЧОС №2265 

- II/ 06.10.2017 

8.  083120 с. Видраре ШУГЛЬОВОТО Овощна 

градина 

V 1.421 АЧОС №2266 

- II/ 06.10.2017 

            20.945   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 20,945 дка (двадесет декара и деветстотин четиридесет и пет кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 502.70 лв. (петстотин и два лева и 

седемдесет стотинки) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1. 

 

06600

4 

с. Равнище Банчова бахча нива VI 11.777 АЧОС №205 - 

II/20.08.2010 

2. 06602

7 

с. Равнище Банчова бахча нива VI 10.006 АЧОС №216 - 

II/20.08.2010 

3. 06603

7 

с. Равнище Банчова бахча нива VI 14.485 АЧОС №206 - 

II/20.08.2010 

            36.268   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 36.268 дка (тридесет и шест декара и двеста шестдесет и осем кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 870,43 лв. (осемстотин и седемдесет 

лева и четиридесет и три стотинки) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

 

ДА 



2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

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

отглеждане на овощни насаждения – сливи или ябълки, следните земеделски имоти, 

намиращи се в землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец: 
 Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ

, дка 

Лева/ 

дка от 1 

до 5 год. 

вкл.  

Лева/ 

дка от 6 

до 10 

год. вкл. 

АОС №/дата 

1 000125 с. Равнище Мачковото овощна 

градина 

IV 0.749 45,00 50,00 АЧОС №3312 

- ІІ/14.01.2019 

2 000126 с. Равнище Мачковото овощна 

градина 

IV 7.796 45,00 50,00 АЧОС №3313 

- ІІ/14.01.2019 

3 016184 с. Равнище Саферов 

лък  

овощна 

градина 

IV 1.386 45,00 50,00 АЧОС №3314 

- ІІ/14.01.2019 

     ОБЩО:       9.931 446.90 496.55   

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които са: 

2.1.1. Закупили тръжна документация за имотите по т.1 и са внесли в срок 

определения депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за 

имотите по т.1, представляваща 44,69 лв.  

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Не се разрешава кандидатстване за отделни имоти – кандидатите подават 

заявление за всички обявени имоти. 

2.3. Срок на отдаване – 10 (десет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 

година. 

2.4. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

Началната годишна наемна цена съгласно изготвена оценка от независим 

лицензиран оценител по периоди е: 

- от 1 ( първа) до 5 (пета) година – по 45.00 лв./дка. Начална тръжна годишна наемна цена в 

размер на 446.90 лв. без ДДС (необлагаем) 

- от 6 (шеста) до 10 (десет) година – по 50.00 лв./дка. Начална тръжна годишна наемна цена 

ДА 



в размер на 496.55 лв. без ДДС (необлагаем) 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да 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. 

4. В договора за отдаване под наем да се включи условие, че след изтичане срокът на 

договора, трайните насаждения остават собственост на Община Правец. 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 46961, община Правец, както следва: 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 012013 с. Манаселска река Полените нива VI 1.210 АЧОС № 938-

II/ 01.04.2013 

2 012015 с. Манаселска река Полените нива VI 1.614 АЧОС №2293 - 

ІІ/20.10.2017 

3 013017 с. Манаселска река Полените нива IX 2.998 АЧОС №2295 - 

ІІ/23.10.2017 

4 018002 с. Манаселска река Смърдан нива IX  4.001 АЧОС № 954-

II/ 26.04.2013 

5 018007 с. Манаселска река Смърдан нива VII 3.000 АЧОС № 955-

II/ 26.04.2013 

6 019027 с. Манаселска река Чульова бара Нива VI 0.600 АЧОС №2346  - 

ІІ/17.01.2018 

7 019036 с. Манаселска река Чульова бара Нива IX 3.681 АЧОС № 975-

II/ 26.04.2013 

8 020004 с. Манаселска река Чульов рът нива IX 4.675 АЧОС № 972-

II/ 26.04.2013 

9 020009 с. Манаселска река Чульов рът нива IX 2.998 АЧОС № 973-

II/ 26.04.2013 

10 020021 с. Манаселска река Чульов рът нива IX 1.734 АЧОС № 974-

II/ 26.04.2013 

11 021011 с. Манаселска река Ямата нива IX 3.001 АЧОС № 962-

II/ 26.04.2013 

12 021018 с. Манаселска река Ямата нива IX 5.202 АЧОС № 963-

II/ 26.04.2013 

13 022008 с. Манаселска река Краварника нива IX 1.446 АЧОС № 969-

II/ 26.04.2013 

14 022017 с. Манаселска река Краварника нива IX 1.635 АЧОС № 970-

II/ 26.04.2013 

15 022022 с. Манаселска река Краварника нива IX 2.002 АЧОС № 971-

II/ 26.04.2013 

16 023005 с. Манаселска река Драгойца нива IX 1.500 АЧОС № 967-

II/ 26.04.2013 

17 023007 с. Манаселска река Драгойца нива IX 2.299 АЧОС № 968-

II/ 26.04.2013 

18 023009 с. Манаселска река Драгойца нива IX 3.401 АЧОС № 966-

II/ 26.04.2013 

19 024016 с. Манаселска река Дурашкото нива IX 1.831 АЧОС № 964-

II/ 26.04.2013 

20 024044 с. Манаселска река Дурашкото нива IX 1.914 АЧОС № 965-

II/ 26.04.2013 

            50.742   

ДА 



с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 50.742 дка (петдесет декара и седемстотин четиридесет и два кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1217.81 лв. (хиляда двеста и 

седемнадесет лева и осемдесет и една стотинки) без ДДС (необлагаема). 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

48 1. Дава съгласие да се учреди възмездно и безсрочно право на строеж в полза на „ЧЕЗ 

Разпределение България” АД върху терен с площ от 20 (двадесет) кв.м., представляващ част 

от поземлен имот № 58030.110.228 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка две 

две осем) по плана на новообразуваните имоти на махала „Драганска”, гр. Правец, целият с 

площ 797 (седемстотин деветдесет и седем) кв.м. за изграждане на трафопост, актуван с Акт 

за частна общинска собственост (АЧОС) № 866 - II/15.11.2012 год., вписан в Службата по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 1982 от 20.11.2012 

год., под № 13, том VІІІ, парт. 14504. 

2. Приема цената на правото на строеж в размер на 700,00 лв. (седемстотин лева) без 

ДДС на имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка за учредено право на строеж, 

изготвена от независим лицензиран оценител.  

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за 

учредяване възмездно и безсрочно право на строеж, съгласно т. 1 и т. 2 от настоящото 

решение и да сключи договор с „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 130277958, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159. 

ДА 

49 Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Петков Дуковски, следните 

имоти в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област Софийска: 

1. Поземлен имот №071092 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 1,500 дка 

(един декар и петстотин кв. м.), местността „Селото” с начин на трайно ползване „овощна 

градина”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф03673/15.01.2019 год., попадащ в 

следните поземлени имоти: 

- площ от 1,244 дка в поземлен имот №071082 по КВС, целият с площ от 1,244 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №2520 – II/08.05.2018 год., вписан с вх. рег. 

№1527 от 15.05.2018, под №137, том VI, парт. 57028 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

- площ от 0,256 дка в част от поземлен имот №071083 по КВС, целият с площ от 1,046 

дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2521 – II/08.05.2018 год., вписан с вх. 

рег. №1528 от 15.05.2018, под №138, том VI, парт. 57027 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на П.И.Ц., 

ДА 



наследник на Васил Петков Дуковски и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

50 Предоставя за възстановяване на наследниците на Христо Вълков Керемидски, 

следните имоти в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област 

Софийска:  

1. Поземлен имот №031046 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0,459 дка 

(нула декара и четиристотин петдесет и девет кв. м.), местността „Ойкьовото” с начин на 

трайно ползване „ливада”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф03660/05.12.2018 

год., попадащ изцяло в поземлен имот №031015 по КВС, целият с площ от 0,458 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №1136 – II/ 14.03.2014 год, вписан с вх. рег. 

№577 от 19.03.2014, под №144, том II – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на П.И.Ц., 

наследник на Христо Вълков Керемидски и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

ДА 

51 Предоставя за възстановяване на наследниците на Михал Кунчов Куртов, следните 

имоти в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец, област Софийска:  

1. Поземлен имот №0021051 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 0.900 

дка (нула декара и деветстотин кв. м.), местността „Воденицата” с начин на трайно ползване 

„ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02447/06.02.2019 год., попадащ 

изцяло в поземлен имот №021033 по КВС, целият с площ от 0,900 дка, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2709 – II/05.06.2018 год., вписан с вх. рег. №2106 от 

14.06.2018 г., под №20, том IX, парт. 57569 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на А.М.К., 

наследник на Михал Кунчов Куртов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда 

на АПК. 

ДА 

52 1. Дава съгласие община Правец да предостави под наем земеделските земи от ОПФ с 

начин на трайно ползване (НТП) - пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Размерът и 

местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване са определени 

в списъци, приети с Решение № 12/31.01.2019 г. на Общинския съвет на община Правец 

2. Определя пазарна годишна наемна цена за стопанската 2019-2020 година за 1 

(един) дка, за имоти от първа до десета категория за индивидуално ползване на пасища, 

мери и ливади, за всички землища в община Правец, в съответствие с пазарна оценка 

изготвена от независим лицензиран оценител, както следва: 

Имоти с НТП – ливада  

От I (първа) до X (десета) категория - 20.00 лв./дка (двадесет лева за един декар) 

Имоти с НТП – пасище, мера, пасище с храсти 

От I (първа) до X (десета) - 18.00 лв./дка (осемнадесет лева за един декар) 

3. Приема годишен план за паша на община Правец за стопанската 2019 – 2020 

година, Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

4. Утвърждава Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд на община Правец за стопанската 2019 - 2020 година, Приложение № 2, неразделна 

част от настоящото решение. 

5. Определя срок на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ 

от  5 (пет) стопански години, считано от стопанската 2019 – 2020 година. Годишната 

наемна цена се заплаща ежегодно в срок до 1 октомври за предстоящата стопанска година, 

като плащането за първата година се извършва до сключването на договора за наем.  

6. В условията на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, да 

се включи задължително условие за актуализация на цената на договора, съобразно приетата 

наемна цена от Общински съвет на община Правец за съответната стопанска година. 

7. След разпределението на площите и сключване на договорите по чл. 37и, ал. 12 от 

ЗСПЗЗ, останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг с 

тайно наддаване, в който се допускат до участие само собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, 

ДА 



съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ. Търговете се провеждат от Кмета на Община Правец. 

Договорите се сключват от Кмета на Община Правец за срок от 1 (една) стопанска година – 

2019-2020 година. Кандидатите подават заявление за един или няколко имоти, обявени в 

съответния търг. 

8. Останалите свободни, пасища, мери и ливади, след провеждане на търга с тайно 

наддаване по т.7, да се отдадат под наем чрез търг с тайно наддаване, на собственици на 

пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в 

добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, като търговете 

се проведат по реда на Закона за общинската собственост. Търговете се провеждат от Кмета 

на Община Правец Договорите се сключват от Кмета на Община Правец за срок от 1 (една) 

стопанска година –2019-2020 година. Кандидатите подават заявление за един или няколко 

имоти, обявени в съответния търг. 

9. Определя начална тръжна годишна наемна цена за провеждане на търговете по т. 7 

и т. 8 от настоящото решение в размер на годишната наемна цена определена в т. 2 от 

настоящото Решение. 

10. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите действия за 

правилно и законосъобразно провеждане на процедурите за отдаване под наем на пасища, 

мери и ливади от ОПФ. 

11. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите действия и 

приведе годишната наемна цена за стопанската 2019-2020 година на всички действащи 

договори за отдаване под наем на пасища, мери и ливади в съответствие с приетата годишна 

наемна цена в т. 2 от настоящото решение. 

12. Упълномощава кмета на община Правец при необходимост да предприема 

действия по изменение и прекратяване на договорите, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от 

ЗСПЗЗ, когато счете, че същото е необходимо, с цел запазване интересите на община 

Правец. 

53 1. Дава съгласие Община Правец да предаде за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, новоизградени ВиК 

активи, придобити в резултат на изпълнение на проект: „Битова канализация на махала  

Живковска“, гр. Правец, финансиран от Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда (ПУДООС), чрез Договор за Безвъзмездна финансова помощ 

№11880/06.10.2017 год. 

2. Възлага на Кмета на община Правец да предостави необходимите документи, 

свързани с предаваните активи. 

Копие от Решението да се изпрати на „Асоциацията по ВиК в обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ЕООД-София, което да се счита за уведомление по реда на §9, ал. 10 

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 год., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от 2015 год.) 

ДА 

54 Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в „Програма за опазване на 

околната среда и управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея 

програма за управление на отпадъците 2015-2020 год., за 2018. (Приложение) 

ДА 

55 1. Дава съгласие да се продължи срока на действие на Разрешително №1/30.04.2014 

год.,  за водовземане от повърхностен воден обект яз. „Правец” , издадено на „ТЕРА ТУР 

СЕРВИЗ” ЕООД, за срок от 5 /пет/ години. 

2. Дава съгласие да се измени Разрешително №1/30.04.2014 год.,  за водовземане от 

повърхностен воден обект яз. „Правец”„, както следва: 

 2.1. В частта „Цел на водовземане да се чете: Напояване на Голф игрище и пълнене 

на изкуствено езеро при дупка № 8 - „Водоснабдяване за други цели“. 

 2.2. В частта „Воден обект и водно тяло“ да се чете: Язовир „Правец“, актуван с 

АПОС №141-I/28.05.2012 год., съставен по образец на МРРБ:  терен с площ 372810 кв. м., 

представляващ язовир „Правец“ по регулационния план на гр. Правец, одобрен с Решение 

№25/2010 г. на Общински съвет община Правец. 

 2.3. В частта „Задължение за плащане на такси и индивидуални показатели за 

определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:  

 в т. 2.    

ДА 



  Вместо   

 чл. 10, т. 5  от таблицата „всички други цели” от „Тарифата за таксите за 

водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване на воден обект” 

Да се чете:  

 чл. 12, ал. 1, т. 11 от таблицата „Водоснабдяване за други цели“ от   „Тарифата за 

таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване на воден обект” 

3. Възлага на Кмета на община Правец да издаде Решение за продължаване срока на 

действие и изменение на разрешително №1/30.04.2014 год. за водовземане на повърхностен 

воден обект издадено от Кмета на община Правец. 

56 1.Дава съгласие за обявяване на съвременен биосферен парк по Програмата „Човекът и 

биосферата” на ЮНЕСКО на територията на Община Правец. 

2. Упълномощава кмета на Община Правец да подпише Декларация за участие на 

Община Правец в биосферен парк и формата за номинация пред ЮНЕСКО. 

В 

процес 

на 

изпълне

ние 

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

/ПУП/ -  План за  регулация /ПР/,  като   УПИ V- ресторант в кв. 13, с. Калугерово се раздели 

на два нови УПИ: УПИ V-ресторант с площ от 613 кв.м., собственост на „Васкони-07-БГ” 

ЕООД, съгласно нот. акт № 6, том ІІІ, дело № 366/ 10.07.2018г. и УПИ ХVІІ-озеленяване и 

площадка за игри с площ от 331 кв.м. , общинска собственост, съгласно Акт № 906 – ІІ/ 

25.02.2013г. 

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

горното решение процедури. 

ДА 

58 1.Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Правец, като 

нереализираната улица между квартали 119 и 134  с о.т. 37 – о.т.65, / площ  3486 кв.м./ и 

описаните шест броя УПИ се обединят в един нов УПИ ІV-За производствена дейност;  

УПИ І-Ветеринарна лечебница в кв. 143 се отреди „За ресторант” и се предвиди терен за 

пешеходна и велоалея от 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 от част от УПИ ІІІ-За животновъдна ферма в кв. 119 с 

площ от 1987 кв.м. /обща площ за пешеходна и велоалея – 3190 кв.м/ 

 2.Одобрява задание и разрешава изработването на Проект за изменение на ПУП – ПР, 

като се премахне предвидената, но нереализирана улица между квартали 119 и 134  с о.т. 37 

– о.т.65, / площ  3486 кв.м./ и описаните шест броя УПИ се обединят в един нов УПИ ІV-За 

производствена дейност; УПИ І-Ветеринарна лечебницав кв. 143 се отреди „За ресторант” и 

се предвиди терен за пешеходна и велоалея от 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 от част от УПИ ІІІ-За животновъдна 

ферма в кв. 119 с площ от 1987 кв.м. /обща площ за пешеходна и велоалея – 3190 кв.м/ 

 Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите 

от горното решение процедури. 

Отменено 

с Реш. № 

150/2019 

59 1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да 

кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 

г. с проектно предложение: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, 

чрез ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“ при условията на 

Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХ, за прилагане на подмярка 7.2. 

2. Общински съвет на Община Правец декларира , че Дейностите, включени в проект 

„Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване 

на гробищен парк–ограда и паркинг“ съответстват на Хоризонтален Приоритет 1.: 

Инфраструктура от Общинския план за развитие на Община Правец за периода 2014-

2020 г. Специфична цел №4: Развитие на общетвена, културна и религиозна 

инфрастуктура 

3.Общински съвет на Община Правец указва на Община Правец да спазва 

законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за 

предоставяне на финансова помощ, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 6 от Наредба № 12 от 25 

юли 2016 г. на МЗХ, за прилагане на подмярка 7.2. 

Изменено 

с Реш. № 

69/2019 



60 1. Дава съгласие Кмета на Община  Правец да кандидатства и подаде проектно 

предложение в кампанията „За чиста околна среда – 2019 г.”  към ПУДООС, както и за 

сключване на договори за изпълнение на проекта, в случай на одобрено финансиране от 

финансиращия орган. 

ДА 

61 1. Приема Общински план за младежта за 2019 година. (Приложение) ДА 

62 1.Приема извършените промени в  поименния списък за придобиване на дълготрайни 

активи, строителство и ремонт за 2019 г Приложение №1 

ДА 

63 Дневен ред – 08.03.2019 г.  

64 1. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства в 

община Правец, считано от 01.01.2019 г., както следва: 

- Кмет на кметство в с. Калугерово - 770 лв.; 

- Кмет на кметство в с. Манаселска река - 770лв.; 

- Кмет на кметство в с. Равнище -  770 лв.; 

- Кмет на кметство в с. Осиковска Лакавица - 770 лв.; 

- Кмет на кметство в с. Разлив - 870 лв.; 

- Кмет на кметство в с. Осиковица - 870 лв.; 

- Кмет на кметство в с. Видраре - 870 лв.; 

- Кмет на кметство в с. Джурово - 940 лв. 

2. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и непостоянен 

характер на кметовете на кметства се определя съгласно Наредбата за структурата и 

организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2007 г., действащата 

нормативна уредба и в рамките на утвърдения бюджет. 

3. Изпълнението на настоящето решение се възлага на кмета на община Правец. 

ДА 

65 1.Одобрява средства в размер на 9000 лв. да бъдат прехвърлени от пар.§10-20 „Външни 

услуги“ функция „Общо държавни служби“, дейност „Общинска администрация“ по пар. § 

42-14 „Обезщетения и помощи по Решение на Общинския съвет“ функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност „Клубове на пенсионера и инвалида“ и да 

бъдат използвани за подпомагане на възрастните хора /пенсионери/ от община Правец за 

Великденските празници. 

ДА 

66 1. Да се проведе процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за 

възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии от Общинска, Областна и 

Републиканска транспортни схеми за срок от 5 (пет) години. 

Делегира изпълнението на своите функции на кмета на община Правец, относно 

подготовката, провеждането и избора на изпълнители, като го упълномощава да предприеме 

всички фактически и правни действия по провеждане на процедурата по реда на ЗОП с 

посочения в т. 1 предмет и условия 

В 

процес 

на 

изпълне

ние 

67 1. Определя за представител на Община Правец в Общото събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София – Румен Илиев 

Гунински – Кмет на община Правец, за мандат 2015-2019 година. 

2. В качеството си на Представител на Община Правец в Асоциацията по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София, да гласува по следния начин:  

2.1. По т.1 - отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София за 2018год. - да гласува 

„ЗА” приемане на отчета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

,,Водоснабдяване и канализация‟‟ ЕООД-София за 2018год. 

2.2. По т.2 – финансов отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София за 2018год.- 

да гласува „ЗА” приемане на финансов отчет за дейността на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация‟‟ ЕООД-София за 

2018 год. 

2.3 По т.3 – Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД – 

София за 2019год.- да гласува „ ЗА“ приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация‟‟ ЕООД – София за 

2019 год. 

ДА 



2.4 По т.4 – Съгласуване на проект за бизнес план за развитието на дейността на 

„ВиК“ ЕООД-София за периода 2017-2021 год. - да гласува „ ЗА“ Съгласуване на проект 

за бизнес план за развитието на дейността на „ВиК“ ЕООД-София за периода 2017-2021 год. 

2.5. По т.4 – други- Да гласува по своя преценка и защитавайки интересите на Община 

Правец. 

3. В случай, че бъде включена в дневния ред предложената от община Правец точка за 

предаване на нови ВиК-активи на община Правец, а именно „Битова канализация на махала 

„Живковска”- гр. Правец” по улица от о.т. № 2044 през о.т. № 1217 до о.т. № 1110 по ПУП-

ПР на гр. Правец и ПУР на махала „Живковска“, да гласува „ ЗА“ Приемане на „Битова 

канализация на махала „Живковска”- гр. Правец” по улица от о.т. № 2044 през о.т. № 1217 

до о.т. № 1110 по ПУП-ПР на гр. Правец и ПУР на махала „Живковска“  в активите на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и 

канализация‟‟ ЕООД – София. 

68 Дневен ред – 22.03.2019 г.  

69 1.Изменя Решение № 59 от 28.02.2019 г. на Общинския съвет на община Правец, текста 

„при условията на Наредба № 12 от 12 от 25 юли 2016 г. на МЗХ”, да се чете текста: 

„СВОМР на МИГ Ябланица Правец”, както следва:  

1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да 

кандидатства по под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г. с 

проектно предложение: „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез 

ремонт и възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“ при условията на  

СВОМР на МИГ Ябланица Правец за прилагане на подмярка 7.2. 

2. Общински съвет на Община Правец декларира, че Дейностите, включени в проект 

„Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване 

на гробищен парк – ограда и паркинг“ съответстват на Хоризонтален Приоритет 1.: 

Инфраструктура от Общинския план за развитие на Община Правец за периода 2014-2020 г. 

Специфична цел №4: Развитие на общетвена, културна и религиозна инфрастуктура 

3.Общински съвет на Община Правец указва на Община Правец да спазва 

законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за 

предоставяне на финансова помощ, съгласно на СВОМР на МИГ Ябланица Правец, за 

прилагане на подмярка 7.2. 

4. Общински съвет-Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 

изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му предвид наличие на особено 

важен обществен интерес, а именно: спазване на срок за кандидатстване с проект за 

отпускане на безвъзмездна финансова помощ, засягащ пряко жителите на община Правец. 

ДА 

70 1.Упълномощава  кмета  на  Общината   Правец да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и разноски, в полза на Министерство на труда и социалната политика,  в  размер  на  

99 880,00 лв. (деветдесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева) за обезпечаване на 

100 % от заявения размер на авансово плащане  с падеж датата на влизане в сила на 

решението за верификация на окончателното искане за плащане по Административен 

договор с рег.№ BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по Оперативна програма  „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 за проект „Правец– среда за активно социално 

приобщаване”, което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ. Общински съвет Правец одобрява поемането на гореописаното 

задължение. 

2. Упълномощава  кмета  на  Общината   Правец да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и разноски, в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“,  в  размер  на  77 976,00 лв. (седемдесет и седем 

хиляди деветстотин седемдесет и шест лева) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 

на авансово плащане  с падеж датата на влизане в сила на решението за верификация на 

окончателното искане за плащане по Административен договор с рег.№ BG05M9OP001-

2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен разтеж” 2014-2020 за проект „Правец – среда за активно социално 

приобщаване”, което представлява 20% от стойността на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ. Общински съвет Правец одобрява поемането на гореописаното 

ДА 



задължение. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG05M9OP001-2.018-

0023-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР 

от 07.03.2019 г. 

4. Общински съвет Правец одобрява поемането на описаното в т.1 и т.2 от 

настоящото решение задължение в общ размер 177 956,00лв. (сто седемдесет и седем 

хиляди деветстотин петдесет и шест лева), представляващо 20% от стойността на 

предоставената безвъзмездна финансова помощ по Административен договор № 

BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0023-

2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР. 

5. Общински съвет- Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 

изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му предвид наличие на особено 

важен обществен интерес, а именно: осигуряване на обучение и заетост, социално-здравни и 

образователни услуги на жителите на община Правец. 

71 Дневен ред – 05.04.2019 г.  

72 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 И.Д.П. от с. Видраре   - в размер на 500 лв. 

ДА 

73 1. Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство и ремонт за 2019 г. /Приложение№1/ 

2. Дава съгласие да бъде трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в 

размер на 287 500 лв. в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и улична мрежа. /Приложение №11 на Министерство на финансите/ 

ДА 

74 1. ОТКРИВА бюджетно звено „Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. 

Правец“ при Община Правец към местна дейност 626 „Пречистване на отпадните води от 

населените места“. 

2. Определя численост на персонал от 8 щатни бройки и месечен фонд работна заплата 

заедно с осигурителните плащания на бюджетно звено „Пречиствателна станция за 

отпадъчни води - Правец“ към местна дейност 626 „Пречистване на отпадните води от 

населените места“ в размер на 50 264 лв. до 31.12.2019 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Правец да утвърди длъжностно щатно разписание с 

конкретни длъжности, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, 

за дейност „Пречистване на отпадните води от населените места“ при Община Правец, в 

рамките на утвърдената от Общински съвет обща численост на персонала и средства за 

работни заплати. През годината Кметът може да извършва промени по длъжностното щатно 

разписание на дейността, само в рамките на определената численост и средства за работна 

заплата. 

4. Определя Разходи за дейността на „Пречиствателна станция за отпадъчни води - 

Правец“ при Община Правец към местна дейност 626 „Пречистване на отпадните води от 

населените места“ по пар.§10-00 „Издръжка“ до 31.12.2019 г. в размер на 10 000 лв. 

5. Намалява разходите в местна дейност „Други дейности по жилищното строителство, 

БКС и опазване на околната среда“ по бюджета на Община Правец по пар.10-00 „Издръжка“ 

с 60 264 лв. 

Задължава Кмета да извърши приетите изменения в общинския бюджет за 2019 г. в 

съответната функция, дейности, приходни и разходни параграфи, съгласно Единната 

бюджетна класификация за 2019 г. 

ДА 

75 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както 

следва: 

В раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се 

добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради  

ДА 



 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

107. 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. 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРОДАЖБА се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

46. 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. 

47. АЧОС №1203-

II/ 11.04.2014 г 

Апартамент №11, в блок 403, вход А, етаж IV, със застроена 

площ от 67.35 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно 

помещение, заедно с припадащите се избено помещение №11 

със светла площ 10.41 кв., м. и таванско помещение №11 с площ  

8.64 кв.м. и 4.07 % от общите части на сградата, както и идеални 

части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) I – КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 

127, по действащия ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска 

 

В раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ 

ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

21. АЧОС №3355- II/ 

18.03.2019 г. 

70/739 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX 

– 1519 целият с урегулирана площ от 739 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки за 70 кв.м. придаваеми от улица, находящ 

се в кв. 95 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 

ВЕЩНИ ПРАВА се добавя: 

№ 

По 

ред 

 

Описание на имота 

3. Учредяване право на ползване върху общински нежилищен имот, представляващ 4 

(четири) броя помещения, с обща полезна площ от 85,10 (осемдесет и пет цяло и 

десет стотни) кв.м., находящи се на II (втори) етаж - от триетажна масивна сграда –

Кметство, цялата със застроена площ от 430 кв.м и РЗП = 744 кв. м.,  построена в 

УПИ XIV – Кметство, поща, здравна служба, читалищен клуб, магазини, 

расторант, сладкарница, в кв. 16, по действащия план за регулация на с. Осиковска 

Лакавица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за публична общинска 

собственост №244-I/ 17.02.2015 г., за читалищни нужди.  

 



4. Учредяване право на ползване върху УПИ XIX – За музей и озеленяване с площ от 

2159 кв. м., заедно с построената в него двуетажна масивна сграда – 

Експозиционна сграда към Музеен комплекс със застроена площ (ЗП) от 206,52 

кв.м и РЗП от 413,03 кв.м., находяща се в кв.4, по действащия план за регулация на 

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

собственост №1985-II/ 22.12.2016 г., за нуждите на Исторически музей – гр. 

Правец. 
 

76 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, 

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Административно 

помещение, ОФИС № 4 (четири), с площ от 12.00 кв. м. (дванадесет квадратни метра), 

находящо се на III (трети) етаж в Административно-стопанската сграда, пл. „Тодор 

Живков” № 2, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

0123 – II/15.05.2000 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по 

вписвания с вх. рег. № 198/19.02.2004 г., под № 113, том I, н.д. №138/04 г. парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години; 

2.3. Предназначение на имота – 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 депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

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

ДА 

77 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, 

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Административно 

помещение, ОФИС № 51 (петдесет и едно), с площ от 12.00 кв. м. (дванадесет квадратни 

метра), находящо се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, пл. „Тодор 

Живков” № 2, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

122 – II/04.12.2008 г., вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по 

вписвания с вх. рег. № 510 /22.01.2009 г., под № 33, том I, парт. 1012. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години; 

2.3. Предназначение на имота – 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 депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

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

ДА 

78 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, 

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Административно 

помещение, ОФИС № 54 (петдесет и четири), с площ от 12.00 (дванадесет квадратни метра), 

находящо се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, пл. „Тодор 

Живков” № 2, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

123 – II/04.12.2008 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по 

вписвания с вх. рег. № 47/22.01.2009 г., под № 29, том I, парт. 1008. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

В 

процес 

на 

изпълне

ние 



2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) 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 – 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 депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

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

79 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 

недвижим имот, представляващ площ от 1,00 кв.м (един квадратен метър) 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, област Софийска,  пл. „Тодор Живков” №2, актуван с 

Акт за частна общинска собственост № №126-II/ 04.12.2008 г. вписан в службата по 

вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 50/22.01.2009 г., под № 

32, том I, парт. 1011, с начална тръжна месечна наемна цена от 44,00 лв. (четиридесет и 

четири лева) без ДДС. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – съгласно определенaта в т.1; 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години; 

2.3. 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 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. 

ДА 

80 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, 

общински имот – частна общинска собственост, представляващ помещение с полезна площ 

от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., находящо се на партера в двуетажна 

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

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №0112/ 02.08.1999 г. 

вписан с 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 – 5 (пет) години; 

2.3. Предназначение на имота – 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 депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

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

ДА 

81 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински имот, част от едноетажна сграда „Автостанция”, представляващ помещение със 

светла площ от 30.00 (тридесет) кв. м, (фризьорски салон), находяща се в Урегулиран 

ДА 



поземлен имот (УПИ) XVIII (осемнадесети), кв. 23 (двадесет и три), по плана на с. 

Джурово, община Правец, област Софиийска, актуван с Акт за публична общинска 

собственост №260/22.09.2003 г. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 30,00 (тридесет) лева 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 – стопанска дейност. 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

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

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/ 

дата 

1 047059 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 0.537 АЧОС №2127-II/ 

25.04.2017 

2 047131 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 1.000 АЧОС №2128 - II/ 

25.04.2017 

3 054011 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.454 АЧОС №2306 - II/ 

30.10.2017 

4 054013 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.223 АЧОС №2307 - II/ 

30.10.2017 

5 054066 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 1.533 АЧОС №2516 - II/ 

08.05.2018 

6 054076 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.260 АЧОС №2518 - II/ 

08.05.2018 

7 054077 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.205 АЧОС №2519 - II/ 

08.05.2018 

8 056067 гр. Правец ЦЕРЕТО Нива VII 0.500 АЧОС №2129 - II/ 

25.04.2017 

9 057052 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.419 АЧОС №2308 - II/ 

30.10.2017 

10 061066 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 1.250 АЧОС №2309 - II/ 

30.10.2017 

11 061067 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 0.566 АЧОС №2310 - II/ 

30.10.2017 

12 069070 гр. Правец ДОЛНО 

ПОЛЕНЕ 

Нива IX 1.210 АЧОС №2130 - II/ 

25.04.2017 

13 070049 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VI 0.509 АЧОС №885 - II/ 

14.01.2013 

14 072042 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VII 1.235 АЧОС №952 - II/ 

15.04.2013 

15 075049 гр. Правец ПЕНОВ 

МЕКАШ 

Нива VII 2.243 АЧОС №2313 - II/ 

30.10.2017 

16 076004 гр. Правец ГОЛЯМ ОРЕХ Нива VII 0.912 АЧОС №2131 - II/ 

25.04.2017 

17 077013 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.663 АЧОС №2132 - II/ 

25.04.2017 

ДА 



18 077020 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.393 АЧОС №2515 - II/ 

08.05.2018 

19 077022 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.750 АЧОС №2133 - II/ 

25.04.2017 

20 094031 гр. Правец ТОШИНСКИ 

РЪТ 

Нива VI 0.814 АЧОС №886 - II/ 

14.01.2013 

21 095043 гр. Правец РАВНИЯ ЛЪК Нива VI 0.717 АЧОС №2524 - II/ 

08.05.2018 

      16.393  

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар) без 

ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ 

от 16,393 дка, начална тръжна годишна наемна цена в размер на 393.43 лв. (триста 

деветдесет и три лева и четиридесет стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 

година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се 

извършва до сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, 

да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със 

спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава 

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

общинско имущество. 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044, община Правец, както следва: 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС 

№/дата 

1 000540 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна 

площ 

V 1.162 2253 - II/ 

29.09.2017 

2 000563 с. Правешка 

Лакавица 

ДЕЛИЙСКО 

ТРЪНЕ 

Др.посевна 

площ 

V 0.811 2254 - II/ 

29.09.2017 

3 000564 с. Правешка 

Лакавица 

НЕНЧОВО 

ТРЪНЕ 

Др.посевна 

площ 

V 1.401 2255 - II/ 

29.09.2017 

4 001521 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна 

площ 

V 0.302 2256 - II/ 

29.09.2017 

5 001522 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна 

площ 

V 0.629 2257 - II/ 

29.09.2017 

6 006022 с. Правешка 

Лакавица 

БАРЛЯК Нива VI 1.201 1347 - II/ 

19.03.2015 

            5.506   

ДА 



с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 5.506 дка (пет декара и петстотин и шест кв.м.), начална тръжна годишна 

наемна цена в размер на 132.14 лв. (сто тридесет и два лева и четиринадесет стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/ 

дата 

1 013026 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп. 

нива 

VI 1.501 2246 - II/ 

26.09.2017 

2 013037 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп. 

нива 

VI 16.703 2589 - II/ 

21.05.2018 

3 013115 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп. 

нива 

VI 3.756 2247 - II/ 

26.09.2017 

4 047304 с. Калугерово РЪТЛАКА Тр. 

насаждения 

VI 3.653 2248 - II/ 

26.09.2017 

            25.613   

 

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 25,613 дка (двадесет и пет декара и шестстотин и тринадесет кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 614,71 лв. (шестстотин и 

четиринадесет лева и седемдесет и една стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

ДА 



2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като 

се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се 

извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000189 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

VI 2.386 АЧОС №1168 - II/ 

28.03.2014 

2 000259 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

VI 0.640 АЧОС №2074 - II/ 

20.03.2017 

3 000318 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

VI 6.992 АЧОС №2076 - II/ 

20.03.2017 

4 000475 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна 

площ 

V 3.180 АЧОС №1169 - II/ 

28.03.2014 

5 049014 с. Осиковска 

Лакавица 

ЦВЕТКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VI 1.000 АЧОС №2078 - II/ 

20.03.2017 

6 056010 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VI 0.900 АЧОС №2079 - II/ 

20.03.2017 

7 057069 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ 

РЪТ 

Посевна 

площ 

VIII 3.992 АЧОС №1813 - II/ 

13.06.2016 

8 060006 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна 

площ 

VI 0.849 АЧОС №2081 - II/ 

20.03.2017 

9 060030 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна 

площ 

VI 0.842 АЧОС №2082 - II/ 

20.03.2017 

10 066022 с. Осиковска 

Лакавица 

БУСОРИЦА Посевна 

площ 

VI 3.624 АЧОС №2084 - II/ 

20.03.2017 

            24.405   

 

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 24.405 дка (двадесет и четири декара четиристотин и пет кв. м.), начална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 585.72 лв. (седемстотин седемдесет и четири 

лева и четиридесет и шест стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

Поправ. с 

Реш. № 

130/2019 



2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи 

се в землището с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 014060 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 2.985 АЧОС №2083 - II/ 

20.03.2017 

2 014062 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 0.712 АЧОС №2123 - II/ 

25.04.2017 

3 023050 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.704 АЧОС №1310 - II/ 

11.03.2015 

4 023059 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.377 АЧОС №1312 - II/ 

11.03.2015 

5 028072 с. Джурово КАМИЛЧЕ Нива VII 1.664 АЧОС №2124 - II/ 

25.04.2017 

6 035121 с. Джурово Умата нива VII 18.124 АЧОС №1156 - II/ 

28.03.2014 

7 035122 с. Джурово Умата нива VII 3.230 АЧОС №1157 - II/ 

28.03.2014 

8 035126 с. Джурово Умата нива VII 3.085 АЧОС №1158 - II/ 

28.03.2014 

9 035135 с. Джурово Умата нива VII 2.312 АЧОС №1159 - II/ 

28.03.2014 

10 035139 с. Джурово Умата нива VII 5.437 АЧОС №1160 - II/ 

28.03.2014 

11 049160 с. Джурово Чифлика нива V 1.076 АЧОС №2125 - II/ 

25.04.2017 

12 051001 с. Джурово Алдьовица нива VII 4.763 АЧОС №1299 - II/ 

05.03.2015 

13 051007 с. Джурово Алдьовица нива VII 2.298 АЧОС №1300 - II/ 

05.03.2015 

14 062048 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.901 АЧОС №1808 - II/ 

13.06.2016 

15 062052 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.323 АЧОС №1809 - II/ 

13.06.2016 

16 064001 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.884 АЧОС №1810 - II/ 

13.06.2016 

ДА 



17 064005 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.603 АЧОС №1811 - II/ 

13.06.2016 

            55.478   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 55,478 дка (петдесет и пет декара четиристотин седемдесет и осем кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1331.47 лв. (хиляда триста тридесет и 

един лева и четиридесет и седем стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от 

ЗСПЗЗ или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани. 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2019/2020 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция 

като се запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 

октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година 

се извършва до сключването на договора за наем. 

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

правни действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 

имотите по т.1, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи 

договор със спечелилия участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 

58030.112.40 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка четири нула) с площ от 278 

(двеста седемдесет и осем) кв.м., неурегулирана площ, находящ се в строителен полигон на 

махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3316 - II/11.02.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 327 от 13.02.2019 год., под № 43 том II. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 2 780.00 лв. (две хиляди седемстотин и 

осемдесет 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. 

Частично 

отменено 

с Реш. № 

212/2019 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 

58030.112.41 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка четири едно) с площ от 199 

(сто деветдесет и девет) кв.м., неурегулирана площ, находящ се в строителен полигон на 

махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3317 - II/11.02.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 328 от 13.02.2019 год., под № 44 том II. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 1 990.00 лв. (хиляда деветстотин и 

деветдесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

ДА 



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. 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000360 

(нула нула нула три шест нула) с площ от 774 (седемстотин седемдесет и четири) кв.м., 

местността „Койчова поляна” с начин на трайно ползване – друга селищна територия, 

находящ се в махала „Куевска”, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2333 - II/28.12.2017 год, вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3777 от 

29.12.2017 год., под № 91, том XIV, парт. 55202. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 6 192.00 лв. (шест хиляди сто 

деветдесет и два лева), без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, 

изготвена от независим оценител. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

ДА 

90 1. Дава съгласие община Правец да продаде на „ЮНИСТАР“ ЕООД, ЕИК 831852308, 

със седалище и адрес на управление: област Софийска, община Правец, гр. Правец, ж.к. 

„Север“, бл. 307, вх. Г, ет. 4, ап. 48, с управител Димитър Георгиев Атанасов, недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 928/1190 (деветстотин двадесет и осем 

към хиляда сто и деветдесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII 

(дванадесети) – За производствени и търговски дейности, целият с урегулирана площ от 

1190 (хиляда сто и деветдесет) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 15 

(петнадесет) по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3318 – II/11.02.2019 

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

Рег. № 329 от 13.02.2019 год., под № 45, том II. 

2. Определя цена в размер 5 580.00 лв. (пет хиляди петстотин и осемдесет лева) без 

ДДС (необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител.  

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в 

съответствие с определената по т. 2 цена. 

ДА 

91 Отменя свое Решение №35 от 28.02.2019 г ДА 

92 Предоставя за възстановяване на наследниците на Мито Мехмедов Ковачев, следните 

имоти в землището на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община Правец, област Софийска: 

1. Поземлен имот №047316 по КВС в землището на с. Калугерово, с площ от 5,734 

дка (пет декара седемстотин тридесет и четири кв. м.), местността „Средората” с начин на 

трайно ползване „използвана ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф01074/05.12.2018 год., попадащ: с площ от 4,262 дка в поземлен имот №047112 по КВС, 

целият с площ от 6,641 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1897 – 

II/22.07.2016 год., вписан с вх. рег. №2356 от 02.08.2016, под №124, том IX, парт. 37544; с 

площ от 0,963 дка в поземлен имот №047113 по КВС, целият с площ от 1,346 дка, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №1898 – II/22.07.2016 год., вписан с вх. рег. №2357 от 

02.08.2016, под №125, том IX, парт. 37545; площ от 0,509 дка поземлен имот №047151 по 

КВС, целият с площ от 2.462 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №480 – 

I/22.07.2016 год., вписан с вх. рег. №2370 от 02.08.2016, под №138, том IX, парт. 37558– 

земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

ДА 



2. Поземлен имот №047317 по КВС в землището на с. Калугерово, с площ от 0,915 

дка (нула декара деветстотин и петнадесет кв. м.), местността „Средората” с начин на трайно 

ползване „пасище, мера”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф01075/05.12.2018 

год., попадащ в целия поземлен имот №047164 по КВС, целият с площ от 0,915 дка, актуван 

с Акт за публична общинска собственост №1138 – I/22.03.2019 год. 

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

наследник на Мито Мехмедов Ковачев и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 

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

план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ на гр. Правец, като се измени регулационната граница 

между  УПИ І-За КЖС и озеленяване, УПИ V-1278 и УПИ VІ-1277 в кв. 73, по установената 

на място имотна граница. При изменението се получават нови площи на: УПИ V-1278 – 470 

кв.м.; УПИ VІ-1277 – 460 кв.м. и УПИ   І-За КЖС и озеленяване. 

Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите 

от горното решение процедури. 

ДА 

94 I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на газопровод за 

обект „ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „ОС 

БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО”, при пресичане на 

Газопровод към км. 57+500-км 57+600 с общински път SFO3487 при км. 57+561.80”, като 

трасето премине през поземлен имоти, собственост на община Правец, - през общински път 

SFO 3487 / III-308 с. Калугерово - с. Своде - мах. Рударец/ – с дължина на трасето 3,60 м. и 

сервитут по 15 м. от двете страни на оста на газопровода. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на газопровод за обект 

„ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „ОС 

БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО”, при пресичане на 

Газопровод към км. 57+500-км 57+600 с общински път SFO3487 при км. 57+561.80”, като 

трасето премине през поземлен имоти, собственост на община Правец,  с дължина 3.60 м. ( 

по оста на газопровода) и сервитутна ивица по 15 м. от двете страни на оста на газопровода 

в размер на 3024,00 лв. (три хиляди двадесет и четири лева), определена от комисия, 

назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец, съгласно 

приложения протокол от 25.03.2019 г.  

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

Закона за устройство на територията за учредяване право на прокарване на газопровод за 

обект: обект „ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В 

УЧАСТЪКА „ОС БЕГЛЕЖ – КВ ДЕРМАНЦИ – КВ БАТУЛЦИ – КВ КАЛУГЕРОВО”, при 

пресичане на Газопровод към км. 57+500-км 57+600 с общински път SFO3487 при км. 

57+561.80”, през имоти публична общинска собственост - част от общински път SFO 3487 / 

III-308 с. Калугерово - с. Своде - мах. Рударец/. 

ДА 

95 Приема Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване 

под наем и продажба на общински жилища. (Приложение) 

ДА 

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

бюджетни средства на стойност 84 633,00 лв /осемдесет и четири хиляди шестотин тридесет 

и три лева/, представляващи средства за окончателно плащане на разходи в размер на 20 

/двадесет/ процента от общата стойност на проект „Център за семейно консултиране и 

подкрепа- Правец”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

BG05M9OP001-2.004-0027-С01 по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2014 -2020г.“ 

2.Необходимите средства за финансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни 

средства на Община Правец и отчетени по параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз”. 

3.След приключване, отчитане  и възстановяване на средствата от УО на ОПРЧР по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0027-С01 предоставените 

по т.1 финансови средства да бъдат възстановени по приходната част на бюджета на община 

Правец 

ДА 



97 1.Приема Отчет на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Правец 

за 2018г. 

2.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Правец за 2020г. 

(Приложение) 

ДА 

98 На основание чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 21, ал.1, т.24 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация одобрява Годишен доклад за 

изпълнението на Общинския план за развитие на Община Правец през 2019 
та

 година. 

(Приложение) 

ДА 

99 1. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 

2019 година. (Приложение) 

ДА 

100 Приема за сведение отчетите на Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец; Народно 

читалище „Развитие 1898”, с. Видраре; Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с .Разлив; 

Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище; Народно читалище „Възраждане 

1927”, с .Джурово; Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с. Калугерово; Народно 

читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица; Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде 

и Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица, в изпълнение на Програма за 

развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2018 година. 

ДА 

101 Приема програма за намаляване риска от бедствия на Община Правец за периода 

2019 – 2030 г. (Приложение) 

ДА 

102 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства пред Фонд „Социална закрила” към 

Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение „С грижа за 

старите хора” на стойност 20 000 лв., с включен ДДС. 

2. Дава съгласие Община Правец да съфинансира проекта със собствени бюджетни 

средства в размер на 2 000 (две хиляди) лева, представляващи 10% (десет процента) от 

общия бюджет на проекта, в съответствие с изискванията на финансиращия орган. 

3. Необходимите средства за съфинансиране да бъдат осигурени от собствени 

бюджетни средства на Община Правец от параграф 13-00 „Имуществени и други местни 

данъци”, подпараграф „Данък върху недвижими имоти”. 

4. Възлага на кмета на Община Правец да осъществи всички необходими стъпки по 

кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта. 

ДА 

103 Приема за сведение анализа на РУ на МВР – Правец за 2018 година ДА 

104 Дневен ред – 03.05.2019 г.  

105 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както 

следва: 

В раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ 

ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ 

УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

  

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

22. АЧОС №3366-

II/05.04.2019 г. 

243,50/487 (двеста четиридесет и три цяло и петдесет стотни към 

четиристотин осемдесет и седем) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XXIV – 6530,6531 (двадесет и четвърти 

отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин и 

тридесет запетая шест хиляди петстотин тридесет и един) целият с 

урегулирана площ от 487 (четиристотин осемдесет и седем) кв.м. с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 9 (девет) по 

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

Софийска. 
 

ДА 



106 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване 

недвижим имот, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1089-II/07.02.2014 г., вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към 

Агенция по вписвания с вх. рег. №262 от 10.02.2014 г, под №146, том I, парт. 23479, за 

поставяне на търговски обект за търговска дейност. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 40.00 лв. (четиридесет лева) без ДДС 

(необлагаем), съгласно Приложение №1, т. 15.3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

2.2. Срок на отдаване –5 (пет) години;  

2.3. Предназначение на имота – за поставяне на търговски обект за търговска 

дейност; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от 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. 

ДА 

107 1. Дава съгласие да се продаде на М.К.Ц, с постоянен адрес: община Правец, гр. 

Правец, ……., общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 

Апартамент №11 (единадесет) в блок 403 (четиристотин и три), вход А, етаж IV (четвърти) 

със застроена площ от 67,35 кв.м. (шестдесет и седем цяло тридесет и пет стотни квадратни 

метра), състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се 

избено помещение №11 (единадесет) със светла площ 10,41 кв.м. (десет цяло четиридесет и 

една стотни квадратни метра), таванско помещение №11 (единадесет) с площ 8,64 кв.м. 

(осем цяло шестдесет и четири стотни) и 4,07 % (четири цяло и седем стотни процента) от 

общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 127 (сто 

двадесет и седем), по действащия ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1203 - II/11.04.2014 год., вписан 

в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 846 от 

15.04.2014 год., под № 109 том III, парт. 24875. 

2. Определя цена в размер на 23 950.00 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин и 

петдесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в 

съответствие с определената по т. 2 цена. 

ДА 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XXII (двадесет и втори) – За техническа инфраструктура с урегулирана площ от 637 

(шестстотин тридесет и седем) кв.м, с уредени регулационни сметки, находящ се в кв. 22 

(двадесет и две) по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3319 - II/14.02.2019 год., вписан 

в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 357 от 

18.02.2019 год., под № 67 том II. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 644.00 лв. (седем хиляди шестстотин 

четиридесет и четири лева) без ДДС, 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. 

ДА 



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. 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XXIII (двадесет и трети) – За техническа инфраструктура с урегулирана площ от 468 

(четиристотин шестдесет и осем) кв.м, с уредени регулационни сметки, находящ се в кв. 22 

(двадесет и две) по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3320 - II/14.02.2019 год., вписан 

в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 359 от 

18.02.2019 год., под № 69 том II. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 5 616.00 лв. (пет хиляди шестстотин и 

шестнадесет лева) без ДДС, 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. 

ДА 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XI – общ. (единадесети, общински) с площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) 

кв.м., находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по действащия план за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1551 - 

II/28.03.2016 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 937 от 18.04.2016 год., под № 108 том IV, н.д.№566/16 г., парт. 

35507. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 9 398.00 лв. (девет хиляди триста 

деветдесет и осем лева) без ДДС, 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. 

ДА 

111 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц.И.Т. с постоянен адрес: област 

Софийска, община Правец, гр. Правец, ……., недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ 70/739 (седемдесет към седемстотин тридесет и девет) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX – 1519 (деветнадесети отреден за имот 

планоснимачен номер хиляда петстотин и деветнадесети) целият с урегулирана площ от 739 

(седемстотин тридесет и девет) кв.м. с неуредени регулационни сметки за 70 (седемдесет) 

кв.м. придаваеми от улица, находящ се в кв. 95 (деветдесет и пет) по плана за регулация на 

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

собственост (АЧОС) №3355 – II/18.03.2019 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 686 от 21.03.2019 год., под № 94, том III. 

2. Определя цена в размер 1435.00 лв. (хиляда четиристотин тридесет и пет 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. 

 

ДА 



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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) VIII (осми) – За Комплексно обществено обслужване (КОО) целият с урегулирана 

площ от 311 (триста и единадесет) кв.м., заедно с построената в него едноетажна масивна 

сграда със застроена площ от (ЗП) 85.60 (осемдесет и пет цяло и шестдесет стотни) кв.м., 

находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3235 - II/23.11.2018 год., вписан 

в Служба по 16 вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 4577 

от 29.11.2018 год., под № 2 том XIX. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 24 612.00 лв. ( двадесет и четири 

хиляди шестстотин и дванадесет лева) без ДДС, в т. ч. земя – 9 576.00 (девет хиляди 

петстотин седемдесет и шест лева) без ДДС, и сграда – 15 036. 00 (петнадесет хиляди 

тридесет и шест лева) без ДДС, представляваща намалената с 30% (тридесет процента) 

цена в размер на 35 160.00 лв. (тридесет и пет хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС, в т. ч. 

земя - 13 680 .00 (тринадесет хиляди шестстотин и осемдесет лева) без ДДС, и сграда – 21 

480. 00 (двадесет и една хиляди четиристотин и осемдесет лева) без ДДС, определена като 

начална тръжна цена, съгласно Решение №9 от 31.01.2019 год. на ОбС – Правец. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

ДА 

113 1. Обявява за частна общинска собственост 4 (четири) броя помещения, с обща полезна 

площ от 85,10 (осемдесет и пет цяло и десет стотни) кв.м., находящи се на II (втори) етаж - 

от триетажна масивна сграда –Кметство, цялата със застроена площ от 430 кв.м и РЗП = 744 

кв. м.,  построена в УПИ XIV – Кметство, поща, здравна служба, читалищен клуб, магазини, 

расторант, сладкарница, в кв. 16, по действащия план за регулация на с. Осиковска 

Лакавица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за публична общинска 

собственост №244-I/ 17.02.2015 г. за читалищни нужди 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия, 

произтичащи от настоящото решение. 

ДА 

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

недвижим имот - частна общинаска собственост, представляващ офис № 5 (пет), с площ от 

30.00 (тридесет) кв.м., находящо се на III (третия) етаж в Административно-стопанската 

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

„Тодор Живков” № 2, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 0123 – II/ 

15.05.2000 г. вписан с вх. рег. № 198 от 19.02.2004 г., под № 113, том I, н.д.№ 138/04 г. парт. 

59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 120,00 лв. (сто и двадесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 3.2 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години;  

2.3. Предназначение на имота – за 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. 

ДА 

115 Предоставя за възстановяване на наследниците на Цолю Димитров Хаджийски, 

следните имоти в землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец, област 

Софийска: 

ДА 



1. Поземлен имот №040034 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 0.400 дка 

(нула декара и четиристотин кв. м.), местността „Мачково” с начин на трайно ползване 

„нива”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02222/23.01.2019 год., попадащ 

изцяло в поземлен имот №040033 по КВС, целият с площ от 1.800 дка, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №3367 – II/15.04.2019 год., вписан с вх. рег. №873 от 

16.04.2019, под №26, том IV– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №050079 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 2.500 дка 

(два декара и петстотин кв. м.), местността „Горно селище” с начин на трайно ползване 

„нива”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02223/23.01.2019 год., попадащ 

изцяло в поземлен имот №050031 по КВС, целият с площ от 8.001 дка, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №201 – II/20.08.2010 год., вписан с вх. рег. №1608 от 

21.10.2010, под №72, том VI, парт. 8742 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

3. Поземлен имот №040035 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 1.400 дка 

(един декар и четиристотин кв. м.), местността „Над лисиците” с начин на трайно ползване 

„нива”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02224/23.01.2019 год., попадащ 

изцяло в поземлен имот №040033 по КВС, целият с площ от 1.800 дка, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №3367 – II/15.04.2019 год., вписан с вх. рег. №873 от 

16.04.2019, под №26, том IV– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

4. Поземлен имот №040036 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 0.200 дка 

(нула декара и двеста кв. м.), местността „Над лисиците” с начин на трайно ползване „нива”, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02225/23.01.2019 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №040027 по КВС, целият с площ от 0,622 дка, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №400 – II/06.12.2010 год., вписан с вх. рег. №2035 от 09.12.2010, под 

№165, том VII, парт. 8850 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

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

наследник на Цолю Димитров Хаджийски и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК 

116 Предоставя за възстановяване на наследниците на Мария Начева Василева, следния 

имот в землището на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец, област 

Софийска: 

1. Поземлен имот №022135 по КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ 

от 0.529 дка (нула декара и петстотин двадесет и девет кв. м.), местността „При дома” с 

начин на трайно ползване „използвана ливада”, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф01012/15.03.2019 год., попадащ изцяло в поземлен имот №022097 по КВС, целият с 

площ от 2.575 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3388 – II/ 22.04.2019 

год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Т.Д.М., 

наследник на Мария Начева Василева и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК 

ДА 

117 Одобрява Задание и разрешава изработването на Проект за  изменение на Подробeн 

устройствен план /ПУП/ -  План за  регулация /ПР/, на терен за допълнително урегулиране, в 

кв. 61 по План за регулация на гр. Правец, като се: 

Създава се нова улица с о.т.960а – о.т. 960б – о.т.960в – о.т. 960г, с която теренът се 

разделя, като: 

 1. Част от имотите остават в кв. 61 и от тях се образуват нови УПИ: УПИ ХІІІ-7232; 

УПИ ХІV-7232; УПИ ХV-7233,7234; УПИ ХVІ-6661; УПИ ХVІІ-6688; УПИ ХVІІІ-

7175,6686; УПИ ХІХ- 6686,7170,  УПИ ХХ-6662,6686,7170 и УПИ ХХІ-6662,6664 за техн. 

инфраструктура; 

 2. Образува се нов квартал с № 211 с новообразувани УПИ: УПИ ІІ-7236,7152,7153; 

УПИ ІІІ-7236,7152,7153; УПИ ІV-7231,7152; УПИ V-7233, 6661,7231; УПИ VІ-7154, 7233; 

УПИ VІІ-7154; УПИ ІХ-7155; УПИ Х- 7155, 7152; УПИ ХІ-7153,  УПИ ХІІ-6665, 6666 и 

УПИ ХІІІ-6665, 6666. От разделянето на кв. 61 се променя отреждането на УПИ ХІІ-6546, 

6663, кв. 61 и става УПИ І-6546,6663, в новообразувания кв. 211, а УПИ ХХІ-1515, в кв. 61 

става УПИ VІІІ-7156,1515 в новообразувания кв. 211. 

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

горното решение процедури. 

ДА 



118 1. Дава предварително съгласие да се учреди право на преминаване през поземлен 

имот Публична общинска собственост № 000052 по КВС за с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, 

община Правец, обл. Софийска с начин на трайно ползване - местен път, за осигуряване 

изграждане на локално платно към АМ „Хемус” при км 62 +500, съгласно представения 

проект за обект: „Транспортен достъп към ПИ 005141 в землището на с. Осиковица, м. 

Балините, община Правец при км 62+500 дясно за изграждане на ресторант с паркинг” във 

фаза Комукационно-транспортен план. 

2. Възлага на Кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите 

от горното решение процедури, съгласно нормативната уредба. 

ДА 

119 1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Наредба № 4 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Правец, като в чл. 40, ал. 1  

поредността на номерацията на точките вместо 1. и 1. да стане 1. и 2. 

След поправката текстът на чл.40, ал.1 от Наредбата, придобива следния вид: 

„1. Имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила по следната формула: 

ИмК = (Ckw x Kгп), 

Където: 

Ckw  е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва: 

а) до 55 kW включително – 0,45 лв. за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,60 лв. за 1 kW;   

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 за 1 kW; 

е) над 245 kW - 2,10 лв. за 1 kW; 

 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните 

размери: 

Брой на годините от годината на 

производство, включително годината на 

производство 

Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 

2. Екологичният компонент се определя от общинския съвет, в зависимост от 

екологичната категория на автомобила, както следва: 

 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с екологични 

категории "Евро 1" и "Евро 2" 

  

1,10  

"Евро 3" 1,00  

"Евро 4" 0,80  

"Евро 5" 0,60  

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40  

 

 

ДА 



120 1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Наредба №8 за реда и условията 

при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата 

инфраструктура на територията на Община Правец, свързани с разкопаване на общински 

терени, изменена и допълнена с Решение 66/02.03.2018 г. на ОбС-Правец, като в чл. 19(а) 

протокола, който се изготвя преди изтичане на 9-месечния изпитателен срок, при условие, 

че не са констатирани забележки по качеството на възстановителните работи е Образец №6.  

Текстът на чл.19(а) да приеме следния вид: 

 „Чл.19(а) /Приет с Решение №66/02.03.2018год. на ОбС/ За фирмите с общинско 

участие депозитът за извършване на СМР на територията на община Правец се освобождава 

както следва: 

- 80% след изготвяне на протокол /Образец №6/ при условие, че не са констатирани 

забележки по качеството на възстановителните работи; 

20% след 9-месечен изпитателен срок, считано от въвеждане в експлоатация и изготвен 

протокол /Образец №7/ при условие, че не са констатирани забележки по качеството на 

възстановителните работи./” 

ДА 

121 1. Дава съгласие Кмета на община Правец да разходва част от натрупаните средства от 

отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на техника и 

контейнери за зелени отпадъци, за обезпечаване събирането, извозването и минимизирането 

на зелените отпадъци в община Правец на стойност до 100 000 лв. без ДДС. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да проведе необходимите процедури по 

доставка на техниката по реда на Закона за обществени поръчки. 

3. Упълномощава Кмета на Община Правец да подготви необходимите документи и 

подаде Заявление до директора на РИОСВ-София с искане за разходване на отчисленията. 

Изменено 

с Реш. № 

192/2019 

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

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

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

08.05.2019 година, от 11.00 часа, град София, бул. „Витоша“ № 6.  

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

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- София, насрочено на 08.05.2019 година, кмета на 

община Правец да гласува по следния начин:  

2.1 По т.1 – Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2018 г. - да гласува 

„ЗА” приемане, на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, отчет за дейността на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 

2018 г. 

2.2  По т.2 – Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията по В и К 

на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2018 г., да гласува 

„ЗА” приемане на основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3. от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, отчет за изпълнението на 

бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ 

ЕООД- София за 2018 г. и обяснителна записка към него. 

2.3  По т.3 – Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2019 г., да гласува 

„ЗА” приемане на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, бюджет на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В 

и К“ ЕООД- София за 2019г. 

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

Правец. 

ДА 

123 1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. (Приложение). ДА 

124 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 150 лева на всеки по списък, посочен 

в отделно приложение; 

2. Дава съгласие да се предоставят еднократно на ветераните 3 (три) кубика дърва на 

ДА 



всеки по списък, посочен в приложението по т. 1; 

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

решение.(Приложение) 

125 1. По случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост определя парични награди, на обща сума 6200,00 лева, на колективите на 

училищата на територията на община Правец, както следва: 

 ПГПЧЕ”Алеко Константинов”, град Правец - 1000,00 лв. 

 НПГ по КТС, град Правец      - 1000,00 лв. 

 ОУ”Васил Левски”, град Правец   - 1000,00 лв. 

 ОУ”Христо Ботев”, с.Джурово   -   800,00 лв. 

 ОУ”Любен Каравелов”, с.Осиковица  -   800,00 лв. 

 ОУ”Христо Ботев”, с.Разлив   -   800,00 лв. 

 ОУ”Васил Левски”, с.Видраре   -   800,00 лв. 

 2. Упълномощава кмета на Община Правец да извърши всички правни и фактически 

действия по изпълнение на решението. 

ДА 

126 Дневен ред – 14.05.2019 г.  

127 1.Възлага на кмета  на Община Правец да представлява Община Правец на редовно 

общо събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД и да гласува с всички притежавани от 

Общината акции по въпросите от дневния ред на събранието.  

2. Упълномощава представителя на Община Правец да гласува по въпросите от 

дневния ред на предстоящото общо събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД, както 

следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на 

дружеството за 2018г. - да гласува „ЗА” приемането на годишния счетоводен отчет и 

баланса на дружеството за 2018 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред:  Разпределение на печалбата на дружеството за 2018 година 

– да гласува „ЗА” разпределението на печалбата на дружеството за 2018 година както 

следва:  десет процента от печалбата на дружеството за 2018 година да бъде заделена за 

фонд „Резервен” на основание чл.246 от Търговския закон. Останалата част от печалбата 

на дружеството да се  отнесе в други резерви с общо предназначение. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада от експерт-счетоводителя за 

извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018 

година; - да гласува „ЗА” приемането на доклада от експерт-счетоводителя за 

извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2018  

година. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Отчет на СД за дейността на дружеството за 2018 година;  - 

Да гласува „ЗА” приемането на отчета на СД за дейността на дружеството за 

2018година. 

2.5.  По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 

дейността им през 2018година – да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност 

членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 година. 

2.6. По т.6 от дневния ред: Избор на експерт – счетоводител на „Правецгаз 1” АД за 

2019 година – Да гласува „ЗА” избирането на  ЕТ”Дипломиран експерт-счетоводител проф. 

д-р Михаил Динев”- Михаил Динев Петров, рег.№0003 за експерт счетоводител на 

„Правецгаз 1” АД, град Правец. 

2.7. По т.7 от дневния ред: Разни -  да гласува по своя преценка и в защита интересите 

на Община Правец като акционер в дружеството. 

3. Възлага на изпънителния директор на „Правецгаз 1” АД ежемесечно да представя 

пред Община Правец справка за абонатите, подали заявление в дружеството за включване 

към газопреносната мрежа на територията на община Правец и възможностите, които има 

„Правецгаз1” АД да го изпълни. 

ДА 

128 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както 

следва: 

В раздел VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ДА 



ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ,  се добавя: 

т. 1. 6.73% от тяло „Б“ на МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, състояща се 

от две тела – „А“ на три етажа и „Б“ на два етажа, находящи се в УПИ XI- общ. админ. и 

обществено обслужване, кв. 20 по плана на гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

целият с площ от 1446 кв. м., построена през 1969 г., заедно с 6.73 % от съответните общи 

части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на строеж, които 6.73 % 

от тяло „Б“ представляват ПОМЕЩЕНИЕ – СТАЯ на НАЧАЛНИК РПС, с площ от 25.48 

кв. м., находящо се на втория етаж на тяло „Б“, цялото с площ от 292 кв. м., собственост на 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД 

129 1. На основание чл.33 от ЗС дава предварително съгласие за закупуване на недвижим 

имот от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, представляващ 6.73% от тяло „Б“ на МАСИВНА 

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

етажа, находящи се в УПИ XI- общ. админ. и обществено обслужване, кв. 20 по плана на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, целият с площ от 1446 кв. м., построена през 

1969 г., заедно с 6.73 % от съответните общи части на сградата, ведно със съответните 

идеални части от правото на строеж, които 6.73 % от тяло „Б“ представляват 

ПОМЕЩЕНИЕ – СТАЯ на НАЧАЛНИК РПС, с площ от 25.48 кв. м., находящо се на 

втория етаж на тяло „Б“, цялото с площ от 292 кв. м., при граници на помещението: 

коридор, тяло „А“, двор, след влизане в сила на Решението за включването на същия имот в 

Програмата на община Правец за управлението и разпореждането с имотите – общинска 

собственост през 2019 г., на предложената от „Български пощи” ЕАД продажна цена в 

размер на 10000 (десет хиляди) лева, без ДДС, определена от независим оценител и 

одобрена от Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД.  

 Упълномощава кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на настоящото решение, включително да се яви на 15.05.2019 година в 

кантората на Нотариус Данаил Главинов и да изрази желанието на Община Правец да 

придобие собствеността върху имота по т.1 от настоящото решение. 

ДА 

130 1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в свое Решение № 85 от 05.04. 

2019 г., като в т. 1 текста :  

„с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на 

декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – 

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

обща площ от 24.405 дка (двадесет и четири декара четиристотин и пет кв. м.), начална 

тръжна годишна наемна цена в размер на 585.72 лв. (седемстотин седемдесет и четири 

лева и четиридесет и шест стотинки) “.  

Да се чете: „с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири 

лева на декар) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 

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

имущество или за обща площ от 24.405 дка (двадесет и четири декара четиристотин и 

пет кв. м.), начална тръжна годишна наемна цена в размер на 585.72 лв. (петстотин 

осемдесет и пет лева и седемдесет и две стотини) без ДДС (необлагаем)“ 

Настоящото решение е неразделна част от Решение № 85 от 05.04. 2019 г. на ОбС – 

Правец. 

ДА 

131 1.Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни материални 

активи, строителство и ремонт за 2019 г. /Приложение№1/ 

ДА 

132 Дневен ред – 31.05.2019 г.  

133 Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2019 година за   

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани 

от бюджета на Община Правец, както следва: 

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

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

ДА 

134 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както 

следва: 

ДА 



В раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ 

ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ 

УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

  

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

23. АЧОС №3397-

II/09.05.2019 г. 

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

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 123 (трети отреден 

за имот планоснимачен номер сто двадесет и три), целият с 

урегулирана площ от 720 (седемстотин и двадесет) кв.м. с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 14 

(четиринадесет) по плана за регулация на с. Калугерово, община 

Правец, област Софийска. 

24. АЧОС №3398-

II/09.05.2019 г. 

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

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

имот планоснимачен номер сто двадесет и три), целият с 

урегулирана площ от 760 (седемстотин и шестдесет) кв.м. с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 14 

(четиринадесет) по плана за регулация на с. Калугерово, община 

Правец, област Софийска. 

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

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

2. АПОС №628-

I/07.08.2015 г. 

Обособена част от първия етаж на двуетажна масивна сграда,  

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

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

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

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

област Софийска, за осъществяване функциите на Дирекция 

„Бюро по труда“ – Ботевград, филиал Правец. 

3. АПОС №247-

I/24.02.2015 г. 

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

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

построени в УПИ XVI-Обществено обслужващи дейности, 

находящ се в кв.27 по действащия план за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, за осъществяване 

функциите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – гр. Правец. 
 

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

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ и 

ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, както следва: 

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

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

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

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

ЖИЛИЩА, както следва: 

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

2.2. бл. 401 - ап. 32, вх. В, ет.2 – АЧОС №0060/09.07.1997 г.; 

3. Определя 2 броя апартаменти в гр. Правец, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, както следва: 

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

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

ДА 



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

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

№58030.109.132 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три две), с площ 

от 145.19 кв. м. (сто четиридесет и пет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), по 

плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3294 - II/ 

07.01.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 35 от 10.01.2019 год., под № 28, том I. 

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

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

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

без ДДС (необлагаема), определена като начална тръжна цена, съгласно Решение №33 от 

28.02.2019 год. на ОбС – Правец. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

ДА 

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

нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ 4 (четири) броя 

помещения, с обща полезна площ от 85,10 (осемдесет и пет цяло и десет стотни) кв.м., 

находящи се на II (втори) етаж - от триетажна масивна сграда – Кметство, цялата със 

застроена площ от 430 кв.м и РЗП = 744 кв. м., построена в УПИ XIV – Кметство, поща, 

здравна служба, читалищен клуб, магазини, ресторант, сладкарница, в кв. 16, по действащия 

план за регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска, актуван с 

Акт за публична общинска собственост №244-I/ 17.02.2015 г., за срок от 10 (десет) години, 

за читалищни нужди на Народно читалище „Христо Ботев 1928“ – с. Осиковска Лакавица, 

община Правец, Софийска област. 

Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия за 

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

да сключи договор с Народно читалище „Христо Ботев 1928“ – с. Осиковска Лакавица, 

Софийска област, като в договора бъде отразено, че преди изтичане срокът на договора 

правото на ползване се погасява с прекратяване на читалището. 

ДА 

138 1. Дава съгласие за закупуване на недвижим имот от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, 

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

Младенов“ №1, бл.31, представляващ 6.73% (шест цяло и седемдесет и три стотни 

процента) от тяло „Б“ на МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, състояща се от две 

тела – „А“ на три етажа и „Б“ на два етажа, находящи се в УПИ XI (единадесет)- общ. 

админ. и обществено обслужване, кв. 20 (двадесет) по плана на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, целият с площ от 1446 (хиляда четиристотин четиридесет и шест) кв. м., 

построена през 1969 г., заедно с 6.73 % (шест цяло и седемдесет и три стотни процента) от 

съответните общи части на сградата, ведно със съответните идеални части от правото на 

строеж, които 6.73 % (шест цяло и седемдесет и три стотни процента) от тяло „Б“ 

представляват ПОМЕЩЕНИЕ – СТАЯ на НАЧАЛНИК РПС, с площ от 25.48 (двадесет и 

пет цяло и четиридесет и осем стотни) кв. м., находящо се на втория етаж на тяло „Б“, 

цялото с площ от 292 (двеста деветдесет и два) кв. м., при граници на помещението: 

коридор, тяло „А“, двор,  

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

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

директорите на „Български пощи“ ЕАД.  

 Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и 

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

настоящото решение, в полза на община Правец. 

ДА 

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

община Правец за 2019 г., съгласно Приложение №1 

ДА 



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

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

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

24.06.2019 година, от 11.00 часа, град София, бул. „Витоша“ № 6.  

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

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

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- София, насрочено на 24.06.2019 година, кмета на 

община Правец да гласува по следния начин:  

2.1 По т.1 – Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2018 г. - да гласува 

„ЗА” приемане, на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона за водите, отчет за дейността на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 

2018 г. 

2.2  По т.2 – Приемане на финансов отчет за дейността на Асоциацията по В и К 

на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2018 г., да гласува 

„ЗА” приемане на основание чл.9, ал.2 и чл.26, ал.3. от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, отчет за изпълнението на 

бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ 

ЕООД- София за 2018 г. и обяснителна записка към него. 

2.3  По т.3 – Обсъждане и приемане на бюджет на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2019 г., да гласува 

„ЗА” приемане на основание чл.198в, ал.4, т.9 от Закона за водите и чл.9, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, бюджет на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В 

и К“ ЕООД- София за 2019г. 

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

Правец. 

ДА 

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

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

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

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

ДА 

142 
Дневен ред – 12.07.2019 г. 

 

143 Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2019 година за   

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани 

от бюджета на Община Правец, както следва: 

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

- на Б.Ц.Х. от гр. Правец   - в размер на 500,00 лв. 

ДА 

144 1.Утвърждава окончателния годишен план и отчет на бюджета на Община Правец за 

2018г.(съгласно Приложение №1). 

2.Утвърждава окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите 

разходи през 2018 г. (съгласно Приложение №2) 

3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г. (съгласно 

Приложение №14 към ФО-1/15.01.2019 г. на Министерство на финансите относно съставяне 

и изпълнение на бюджетите на общините за 2018 г.) 

ДА 

145 1. Дава съгласие срока на усвояване на дългосрочния банков заем за изпълнение на 

проект „Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково 

пространство, гр.Правец и техническо оборудване на фонтан в центъра на гр.Правец” да 

бъде променен от 12 /дванадесет месеца/ на 15 /петнадесет месеца/. 

2. Възлага на кмета на община Правец да подпише Анекс към договора за кредит 

№18F-000757/19.09.2018 г., както и да извърши необходими правни и фактически действия 

за изпълнение на решението по т.1 като всички останали условия по договора за кредит се 

запазват, включително и общия срок на издължаване до 72 месеца и начин на погасяване на 

равни месечни вноски по главницата, след изтичане на този 15 месечен срок 

ДА 



146 1.Възлага на Кмета на Община Правец да представлява Община Правец на редовно 

общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти –Правец”АД и да 

гласува с всички притежавани от Общината акции по въпросите от дневния ред на 

събранието.  

2. Упълномощава Кмета на Община Правец да гласува по въпросите от дневния ред на 

предстоящото общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти – 

Правец” АД, както следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет и баланса на 

дружеството за 2018 г. 

 - Да гласува „ЗА” приемането на годишния финансов отчет и баланса на 

дружеството за 2018 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 

дейността им през 2018 година  

- Да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност членовете на Съвета на 

директорите  за дейността им през 2018 г. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт – счетоводител на 

„Университетски недвижими имоти – Правец”АД за 2019 година  

– Да гласува „ЗА” избирането на  „ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ”ООД – Лилия 

Николова, дипломиран експерт счетоводител №0529 от 2000г., издаден от ИДЕС за експерт 

счетоводител на „Университетски недвижими имоти –Правец”АД, град Правец за 2019 г. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Разни 

- Да повдигне въпроса за погасяване на натрупаните задължения от страна на 

дружеството към община Правец, като предложи да се опростят натрупаните лихви при 

условие, че се изготви погасителен план за главницата и вноските се погасяват в 

определените срокове. 

-Да гласува по поставените в тази точка въпроси по свое усмотрение, в защита 

интересите на общината. 

ДА 

147 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както 

следва: 

В раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя към: 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

 

108. АЧОС №1087-

II/ 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. 

 

III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи. 

Землище на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

45 044002 с. Видраре Братанов рът Овощна 

градина 

VII 3.700 АЧОС №3434 - 

II/17.06.2019 

46 044007 с. Видраре Братанов рът Овощна 

градина 

VII 7,050 АЧОС №3435 - 

II/17.06.2019 

 

В раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ 

ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ 

УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

 

ДА 



№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

25. АЧОС 

№3413-II/ 

27.05.2019 г. 

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

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 1 (първи отреден за имот 

планоснимачен номер едно), целият с урегулирана площ от 1208 

(хиляда двеста и осем) кв.м. с неуредени сметки, представляващи 

13 (тринадесет) кв.м. придаваеми от улица, находящ се в кв. 1 

(едно) по плана за регулация на с. Правешка Лакавица, община 

Правец, област Софийска. 

26. АЧОС 

№3412-II/ 

27.05.2019 г. 

170/1763 (сто и седемдесет към хиляда седемстотин шестдесет и 

три) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 3 

(втори отреден за имот планоснимачен номер три), целият с 

урегулирана площ от 1763 (хиляда седемстотин шестдесет и три) 

кв.м. с неуредени сметки, находящ се в кв. 150 (сто и петдесет) по 

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

Софийска. 

27. 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. 
 

148 1. Дава съгласие на основание чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ при изменение на 

кадастрален план, използван като основа за изработване на подробен устройствен план и 

при съгласие на всички собственици на имоти за изработване на проект за изменение на 

ПУП – ПР на кв.165 и ПУР на част от уличната мрежа по действащите подробни 

устройствени планове на град Правец, община Правец, област София. 

2. С проекта се предвижда: 

2.1.  УПИ ІІ-Учебен център по банково дело в кв. 165, гр. Правец да се разделя на два 

нови УПИ: УПИ І-Обществено обслужващи дейности и УПИ ІІ-Учебен център по 

банково дело; 

2.2.   Да отпадне улица с о.т. 234 – о.т. 245, като теренът, предвиден за тази улица премине 

в УПИ V-за трафопост и УПИ ІV- За техн. и соц. инфраструктура и озеленяване; 

2.3. Да се  променят  границите на УПИ ІІІ-За търговия и безвредна производствена 

дейност, като към него се придаде ПИ 7252 и същият се отреди за ПИ№№ 7252,7255;  

2.4.  Теренът за озеленяване да се раздели на две части, като се образува улица с о.т. 211а 

– о.т. 221б за достъп до новообразувания УПИ І- Обществено обслужващи дейности; 

2.5.  Образува нов терен за озеленяване. 

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

горното решение процедури 

ДА 

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

/ПУП/ -  План за  регулация  в обхвата на УПИ VІІ- За жилищен комплекс и градина  в кв. 8 

по План за регулация на с. Джурово, община Правец, с който се предвижда: 

1. Да отпадне отреждането за обществено мероприятие; 

2. Да  се образуват нови УПИ за жилищни нужди, по имотните граници на имотите – 

частна собственост, както следва: 

- УПИ VІІ - за ПИ 143 с площ от 1026 кв.м.;  

- УПИ VІІІ- за ПИ14 с площ от 1365 кв.м;  

- УПИ ІХ- за ПИ 145 с площ от 544 кв.м и  

- УПИ ХІ- за ПИ146 с площ от 655 кв.м.. 

3.От частта от ПИ 142  да се отреди нов УПИ Х- за допълнително урегулиране  с 

жилищни функции. 

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

горното решение процедури. 

 

ДА 



150 1. Отменя Решение №58/28.02.2019г. на Общински съвет Правец. 

2. Дава съгласие, одобрява задание и разрешава на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 и при 

условията на чл.15, ал.3 от ЗУТ да се изработи проект за измение на Подробния устройствен 

план /ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/ и план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на гр. 

Правец, както следва: 

2.1.  Предвижда се терен за пешеходна и велоалея, включващ част от озеленяването в 

кв. 118 с площ от 678 кв.м, от Резервен терен в кв. 119 с площ от 525 кв.м и част 

от УПИ ІІІ-за животновъдна ферма в кв. 119 с площ от 1987 кв.м, /формирана 

обща площ за пешеходна и велоалея – 3190 кв.м/ по действащите подробни 

устройствени планове на град Правец; 

2.2. Отпада нереализираната улица между квартали 119 и 134, определена с о.т.31-65-

77-95-105-116-121-120-118-109-106-52-48-37-24а /площ  3486 кв.м./ 

2.3. Отпада предвиждането за кв.134 като теренът се включва в кв.119 и се 

новообразува УПИ IV – за производствена дейност от обединяването на терена 

от отпадналата улица, УПИ VII-за производствена дейност, УПИ VIII-за 

производствена дейност, УПИ IX-за производствена дейност от съществуващия 

кв.119 и УПИ I-за производствена дейност,  УПИ II-за производствена дейност и 

УПИ III-за производствена дейност от предвидения за отпадане кв.134 по 

плановете на Правец; 

2.4. Дава се ново отреждането на УПИ III – за животновъдна ферма и производствена 

дейност в кв.119 по действащите подробни устройствени планове на град 

Правец, община Правец, област София  

2.5. Отрежда за ресторант УПИ I в кв.143 по действащите подробни устройствени 

планове на град Правец, община Правец, област София 

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

горното решение процедури. 

ДА 

151 Предоставя за възстановяване на наследниците на Христо Даков Нинов, следния имот 

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

Поземлен имот №022052 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 1.644 дка 

(един декар и шестстотин четиридесет и четири кв. м.), местността „Резервоара” с начин на 

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

№Ф03727/22.05.2019 год., попадащ изцяло в поземлен имот №022031 по КВС, целият с 

площ от 1,746 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №1148 – I/ 17.06.2019 

год.– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

наследник на Христо Даков Нинов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда 

на АПК. 

ДА 

152 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински имот, представляващ Помещение №8 - частна общинска собственост, с площ от 

39.00 (тридесет и девет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна сграда – 

Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец; община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 112 – II/02.08.1999 г., 

вписан с рег. №2664/13.11.2008 г., под № 157, том X, н.д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 156,00 (сто петдесет и шест) лева без 

ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.2 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години; 

2.3. Предназначение на имота – за стопанска дейност. 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

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

ДА 



153 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински имот – частна общинска собственост,  Помещение, представляващо ОФИС № 11 

(зала), с площ от 168.57 (сто шестдесет и осем цяло и петдесет и седем) кв.м., находящ се на 

IIІ (третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с Акт за частна общинска собственост №0123-

II/15.05.2000 г., вписан с рег. № 198/19.02.2004 г., под № 113, том I, н.д. №138/2004 г., парт. 

59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 505.71 лв. (петстотин и пет лева и 

седемдесет и една стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на 

ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години; 

2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност. 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

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

ДА 

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

общински имот, представляващ Площ от 1.00 (един) кв.м. – частна общинска собственост, 

част от фоайето в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда 

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

27 по действащия план за регулация на гр. Правец, за инсталиране на автомат за кафе и 

топли напитки, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1496 – IІ/16.02.2016 год., 

вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. 

№ 299 от 16.02.2016  г., под № 197  том I, парт. 29235, 3896. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 50.00 лв. (петдесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 14 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

2.3. Предназначение на имота – за стопанска дейност; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена; 

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

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

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

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

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

ДА 

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

общински имот – частна общинска собственост, представляваш помещение – с полезна 

площ от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., находящо се на партера в 

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

Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0112 -II/02.08.1999 г, вписан в 

Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 2664 

от 13.11.2008  г., под № 157  том X, н. д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 87.50 лв. (осемдесет и седем лева и 

петдесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - 

Правец. 

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

 2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност; 

 2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

ДА 



тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена; 

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

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

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

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

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

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

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски 

обект № 7 (седем), с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – 

пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област Софийска, находящ се в УПИ XV 

(петнадесет) – За площад и обществено обслужване, целият с площ от 29580 (двадесет и 

девет хиляди петстотин и осемдесет ) кв.м., в кв. 20 (двадесет) по действащия план за 

регулация на гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост 

(АПОС) №510-I/07.10.2016 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том XII, парт. 

19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

 2.3. Предназначение на имота – за търговска дейност; 

 2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от от началната тръжна годишна наемна цена; 

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

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

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

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

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

ДА 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000360 

(нула нула нула три шест нула) с площ от 774 (седемстотин седемдесет и четири) кв.м., 

местността „Койчова поляна” с начин на трайно ползване – друга селищна територия, 

находящ се в махала „Куевска”, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2333 - II/28.12.2017 год, вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3777 от 

29.12.2017 год., под № 91, том XIV, парт. 55202. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 6 192.00 лв. (шест хиляди сто 

деветдесет и два лева), без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, 

изготвена от независим оценител. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

ДА 

158 1. Дава съгласие да се продаде на М.К.Ц., с постоянен адрес: община Правец, гр. 

Правец,………………, общински недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ Апартамент №11 (единадесет) в блок 403 (четиристотин и три), вход А, етаж 

IV (четвърти) със застроена площ от 67,35 кв.м. (шестдесет и седем цяло тридесет и пет 

стотни квадратни метра), състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с 

припадащите се избено помещение №11 (единадесет) със светла площ 10,41 кв.м. (десет 

цяло четиридесет и една стотни квадратни метра), таванско помещение №11 (единадесет) с 

площ 8,64 кв.м. (осем цяло шестдесет и четири стотни) и 4,07 % (четири цяло и седем 

ДА 



стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж 

върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 

127 (сто двадесет и седем), по действащия ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1203 - II/11.04.2014 год., вписан 

в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 846 от 

15.04.2014 год., под № 109 том III, парт. 

2. Определя цена в размер на 23 950.00 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин и 

петдесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в 

съответствие с определената по т. 2 цена. 

159 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц.В.М. с постоянен адрес: гр. 

Правец………….. и Р.Г.М. с постоянен адрес: гр. Правец, ……………., недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ 243,50/487 (двеста четиридесет и три цяло и 

петдесет стотни към четиристотин осемдесет и седем) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XXIV – 6530,6531 (двадесет и четвърти отреден за имот 

планоснимачен номер шест хиляди петстотин и тридесет запетая шест хиляди петстотин 

тридесет и един) целият с урегулирана площ от 487 (четиристотин осемдесет и седем) кв.м. 

с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 9 (девет) по плана за регулация на гр. 

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

(АЧОС) №3366 – II/05.04.2019 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 822 от 09.04.2019 год., под № 188, том III. 

2. Определя цена в размер 8040.00 лв. (осем хиляди и четиридесет лева) без ДДС 

(необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител.  

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в 

съответствие с определената по т. 2 цена. 

ДА 

160 1. Дава съгласие община Правец да продаде на К.П.Б. с постоянен адрес: гр. София, 

………….., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 65/720 

(шестдесет и пет към седемстотин и двадесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) III – 123 (трети отреден за имот планоснимачен номер сто двадесет и три), целият с 

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

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

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3397 – 

II/09.05.2019 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1124 от 15.05.2019 год., под № 198, том IV. 

2. Определя цена в размер 520.00 лв. (петстотин и двадесет лева) без ДДС 

(необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител.  

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в 

съответствие с определената по т. 2 цена. 

ДА 

161 1. Дава съгласие община Правец да продаде на К.П.Б. с постоянен адрес: гр. София, 

…………, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 10/760 (десет към 

седемстотин и шестдесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 123 

(четвърти отреден за имот планоснимачен номер сто двадесет и три), целият с урегулирана 

площ от 760 (седемстотин и шестдесет) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се 

в кв. 14 (четиринадесет) по плана за регулация на с. Калугерово, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3398 – II/09.05.2019 

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

Рег. № 1122 от 15.05.2019 год., под № 196, том IV. 

2. Определя цена в размер 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС (необлагаема) на 

имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

ДА 



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. 

162 1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот публична 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот №005131 по КВС на землището на с. 

Осиковица, община Правец, с площ от 4.193 дка, с начин на трайно ползване (НТП) -„водно 

течение”, актуван с Акт за публична общинска собственост №1147 – I/17.06.2019 год., да 

бъде променено от НТП – „водно течение” в имот с НТП – „водостопанско съоръжение”. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия по 

извършване на промяната начина на трайно ползване на имота по т.1. 

ДА 

163 1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на Агенция по заетостта, ЕИК по 

БУЛСТАТ 121604974, с адрес: гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ №3, за 

осъществяване функциите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ботевград, филиал Правец, с 

адрес: гр. Правец, ул. „Ген. Раух“ № 2а, слдния общински имот – публична общинска 

собственост, представляващ обособена част от първия етаж на двуетажна масивна сграда, 

представляваща 2 (две) помещения и коридор, с обща площ от 33.47 (тридесет и три цяло и 

четиридесет и седем стотни) кв. м., построена в УПИ XIII – За социални дейности, кв. 24, 

по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван 

с Акт за публична общинска собственост №628-I/ 07.08.2017 г. вписан с вх. рег. №2507 от 

11.08.2017 г., под №48, том X, парт. 51511, 51512,  

2. Срок на договора за предоставяне на имота по т.1. - 10 (десет) години. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да издаде заповед и сключи договор с 

Агенция по заетостта, ЕИК по БУЛСТАТ 121604974, с адрес: гр. София, бул. „Княз 

Александър Дондуков“ №3, за осъществяване функциите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. 

Ботевград, филиал Правец,  

4. Общински съвет на община Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК 

предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му предвид 

наличие на важен обществен интерес, а именно необходимостта от предоставяне на 

помещение за осъществяване функциите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Ботевград, 

филиал Правец 

ДА 

164 1. Дава съгласие да се предоставят под наем земеделски земи от Общински 

поземлен фонд, собственост на община Правец, които попадат в масивите за ползване – 

обработваеми (орни) земи, създадени и разпределени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за 

стопанската 2019-2020 година. 

2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на земедлски земи по реда 

на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в размер на средно годишно рентно плащане за обработваеми 

земи, за стопанската 2019-2020 година по землище в община Правец, както следва: 

- Землище на гр. Правец    –  9.00 лв./дка 

- Землище на с. Разлив    –  9.00 лв./дка 

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

- Землище на с. Калугерово  –  9.00 лв./дка 

- Землище на с. Своде   –  9.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковска Лакавица – 22.00 лв./дка 

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

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

- Землище на с. Видраре   – 19.00 лв./дка 

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

- Землище на с. Манаселска река – 10.00 лв./дка 

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите законосъобразни 

действия за сключване на договори за наем с ползвателите на земеделски земи, подали 

заявления по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2019-2020 година, след заплащане на 

годишната наемна цена. 

4. За настоящото решение да се уведоми Областна дирекция „Земеделие” – Софийска 

област и Общинска служба по земеделие – Правец, за сведение 

 

ДА 



165 1. Обявява за частна общинска собственост имот, представляващ нереализираната 

улица между квартали 119 и 134, определена с о.т.31-65-77-95-105-116-121-120-118-109-

106-52-48-37-24а /с площ от 3486 кв.м./, по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия, 

произтичащи от настоящото решение. 

ДА 

166 1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец (Приложение) 

ДА 

167 1. Приема да бъдат дофинансирани маломерните слети паралелки в ОУ”Христо Ботев” 

- с. Разлив в съответствие с изискванията на Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование извън определените средства по 

единни разходни стандарти. 

ДА 

168 1.Дава съгласие за финансово участие на Община Правец със сума в размер на 10 000 

/десет хиляди/ лева за реализиране на Музикалния фестивал „Моцартови празници-

Правец‟2019” от  § 10-20 от бюджета на Община Правец за 2019 г., като на Община Правец 

да бъдат предоставени безплатни пакети за официалните гости, които смята да покани. 

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

изпълнението на настоящото решение. 

 

169 1.Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за 

първото полугодие на 2019 година.  (Приложение) 

ДА 

170 Дневен ред – 30.08.2019 г.  

171 1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както 

следва: 

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

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО / се добавя: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

река, община Правец, област Софийска с ЕКАТТЕ 46961. 

ДА 

172 1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „МЕДИКУС – Д-Р 

АННА СТОЯДИНОВА – АМУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

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

Стоядинова, Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 17.00 

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

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

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

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

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

г., под № 179  том I, парт. 29235, 3896. 

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

седемдесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1 към чл. 21 и съобразена с чл. 20, 

ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

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

сключване на договор за наем с ЕТ „МЕДИКУС – Д-Р АННА СТОЯДИНОВА – 

ДА 



АМУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

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

помещението. 

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

общински имот – частна общинска собственост, Сграда със застроена площ от 230 кв. м. 

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

конструкция, находяща се в Урегулиран поземлен имот VIII – За техническа 

инфраструктура, в кв. 118 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №1087 – II/05.02.2014 

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

Рег. № 260 от 10.02.2014 год., под № 144, том I. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

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

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

 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. 

ДА 

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

общински имот – частна общинска собственост, Обособен обект, състоящ се от две 

помещения №10 и №11 и сервизно помещение №13 – частна общинска собственост, с обща 

полезна площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., находящи се на I (първия) етаж в триетажна 

масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; актуван с акт за частна общинска собственост № 1496-II/ 

16.02.2016 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по 

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

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

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

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

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

съответните нужди на населението; 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от начална тръжна годишна наемна цена; 

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. 

ДА 

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

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

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

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

от 1208 (хиляда двеста и осем) кв.м. с неуредени сметки, представляващи 13 (тринадесет) 

кв.м. придаваеми от улица, находящ се в кв. 1 (едно) по плана за регулация на с. Правешка 

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

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

ДА 



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

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

имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в 

съответствие с определената по т. 2 цена. 

176 1. Дава съгласие община Правец да продаде на А.Й.С. с постоянен адрес: гр. Правец, 

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

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

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

урегулирана площ от 1763 (хиляда седемстотин шестдесет и три) кв.м. с неуредени сметки, 

находящ се в кв. 150 (сто и петдесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3412 – 

II/27.05.2019 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

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

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

(необлагаема) на имота по т. 1. 

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в 

съответствие с определената по т. 2 цена. 

ДА 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. 

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

(необлагаема) на имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител.  

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в 

съответствие с определената по т. 2 цена. 

ДА 

178 1.Дава съгласие да се предостави безвъзмездно на Министерство на вътрешните 

работи, ЕИК по БУЛСТАТ 000695235, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. 

„6-ти септември“ №29, за осъществяване функциите на Районна служба „Пожарна 

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

№7, следния общински имот – публична общинска собственост, представляващ Едноетажна 

масивна сграда – пожарна, със застроена площ (ЗП) от 273 кв.м. и едноетажна масивна 

сграда със ЗП от 112.80 кв. м., построени в УПИ XVI-Обществено обслужващи дейности, 

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

Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост №247-I/24.02.2015 г. вписан с 

вх. рег. №331 от 25.02.2015 г., под №178, том I, парт. 29234-29237,  

2.Срок на договора за предоставяне на имота по т. 1 - 10 (десет) години. 

3.Възлага на кмета на Община Правец да издаде заповед и сключи договор с 

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

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

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

Правец, ул. „Стара река“ № 7 

4.Общински съвет на община Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК 

предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му, предвид 

наличие на важен обществен интерес, а именно необходимостта от предоставяне на имот за 

ДА 



осъществяване функциите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението“ – гр. Правец. 

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

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

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

публична общинска собственост с  

Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия произтичащи от настоящото решение. 

ДА 

180 1. Дава съгласие за безвъзмездното прехвърляне на собствеността в полза на 

държавата, поземлен имот с проектен №057902 по КВС с НТП – полски път, местност 

„Кирик“, с площ от 0,091 дка, находящ се в землището на с. Калугерово с ЕКАТТЕ 35585, 

община Правец, област Софийска – публична общинска собственост. 

Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и 

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

ДА 

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

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

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

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

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

РЕГИСТЪР 

на засегнатите имоти 

 

No Имот 
Вид 

територия 
НТП Кат. Местност 

Площ 

(дка) 

Засегнат

а площ 

(дка) 

Вид 

собственост 

Име на 

собствени

к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1 0.500 

Транспорт 

(ЖП,Държ.П

ът.Мрежа) 

Местни 

пътища 
- КОНАРНИКА 2,33 0,054 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

2 51.3 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII КОНАРНИКА 19,03 1,114 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

3 51.12 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII КОНАРНИКА 9,30 0,077 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

4 51.14 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ГАНЬОВА 
БАРА 

12,68 10,158 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

5 51.15 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ВУДОВА 

МОГИЛА 
22,94 1,114 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

6 51.502 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- ПЕТРОВЕЦ 1,69 0,171 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

7 51.503 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- КОНАРНИКА 2,68 0,177 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

8 52.2 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII БУРОВСКО 11,73 0,261 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

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

9 0.900 
Транспорт 

(ЖП,Държ.П

ът.Мрежа) 

Местни 

пътища 
- АРТТА 14,97 0,204 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

10 0.901 
Транспорт 

(ЖП,Държ.П

ът.Мрежа) 

Местни 

пътища 
- 

ЕРМЕНЧИНА 

БАРА 
6,08 0,511 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

11 0.952 

Транспорт 

(ЖП,Държ.П
ът.Мрежа) 

Пътища IV 

клас 
- СЕЛИЩЕТО 22,29 0,423 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

12 7.900 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

МАЛА 

ГЛАВА 
0,21 0,037 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

13 7.901 
Селско 

стопанство 
ПОЛСКИ 
ПЪТИЩА 

- 
МАЛА 
ГЛАВА 

0,97 0,020 
Общинска 
публична 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

14 7.902 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

МАЛА 

ГЛАВА 
1,01 0,022 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

15 9.14 
Селско 

стопанство 

Временно 

неизползуван

и орни земи 

VI РЪТЛАКА 1,13 1,007 
Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

ДА 



16 9.901 
Селско 

стопанство 
ПОЛСКИ 
ПЪТИЩА 

- РЪТЛАКА 0,93 0,019 
Общинска 
публична 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

17 13.37 
Селско 

стопанство 

Временно 

неизползуван

и орни земи 

VI ОРНИЧЕ 16,70 1,151 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

18 13.901 
Селско 

стопанство 
ПОЛСКИ 
ПЪТИЩА 

- ОРНИЧЕ 0,88 0,032 
Общинска 
публична 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

19 13.906 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- ОРНИЧЕ 3,86 0,046 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

20 13.908 
Селско 

стопанство 
ПОЛСКИ 
ПЪТИЩА 

- ОРНИЧЕ 2,21 0,010 
Общинска 
публична 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

21 32.6 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ЕРМЕНЧИНА 

БАРА 
2,11 0,789 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

22 32.12 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ЕРМЕНЧИНА 

БАРА 
2,77 0,619 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

23 32.32 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

ЕРМЕНЧИНА 

БАРА 
2,25 0,811 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

24 32.41 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

ЕРМЕНЧИНА 
БАРА 

0,28 0,280 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

25 32.45 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

ЕРМЕНЧИНА 
БАРА 

0,18 0,182 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

26 32.46 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

ЕРМЕНЧИНА 

БАРА 
0,16 0,127 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

27 32.76 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ЕРМЕНЧИНА 

БАРА 
3,20 1,536 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

28 33.104 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX БАРАТА 1,71 0,171 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

29 33.109 
Селско 

стопанство 

Използвани 
естествени 

ливади 

IX БАРАТА 5,96 0,008 
Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

30 33.134 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX СМЪРДАН 6,63 0,053 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

31 33.135 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX СМЪРДАН 6,02 0,007 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

32 33.136 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX СМЪРДАН 2,24 0,085 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

33 33.137 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX СМЪРДАН 3,05 0,107 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

34 38.108 
Селско 

стопанство 
Прокари - КРАЙЧОВЕЦ 0,26 0,075 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

35 38.903 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

МАЛА 

ГЛАВА 
0,78 0,043 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

36 39.121 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII ГРЪНЧАРЕЦ 5,46 0,518 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

37 39.130 
Селско 

стопанство 

Овощни 
насаждения 

/нетерасиран

и/ 

VIII 
ДОЛНИ 

РУДАРЕЦ 
0,42 0,232 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

38 39.131 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ДОЛНИ 

РУДАРЕЦ 
2,92 0,872 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

39 39.133 
Селско 

стопанство 

Овощни 

насаждения 

/нетерасиран

и/ 

VIII БЯЛАТА КАЛ 1,84 0,172 
Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

40 39.135 
Селско 

стопанство 

Овощни 

насаждения 

/нетерасиран
и/ 

VIII 
ДОЛНИ 

РУДАРЕЦ 
0,40 0,154 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

41 39.136 
Селско 

стопанство 

Овощни 

насаждения 
/нетерасиран

и/ 

VIII 
ДОЛНИ 

РУДАРЕЦ 
2,34 0,178 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

42 39.178 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

МАЛА 
ГЛАВА 

5,77 0,579 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

43 39.181 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII БЯЛАТА КАЛ 1,70 0,023 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

44 39.192 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

МАЛА 

ГЛАВА 
4,16 2,303 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

45 47.13 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI ЛОЗИЩЕ 6,82 1,831 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 



46 47.15 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII ЛОЗИЩЕ 3,59 0,345 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

47 47.16 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI 

МАЛА 
ГЛАВА 

0,67 0,390 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

48 47.17 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII ЛОЗИЩЕ 1,14 0,032 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

49 57.901 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- КИРИК 0,30 0,098 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

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

50 1.5 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 129,06 6,567 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

51 1.6 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 126,83 4,475 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

52 1.7 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII ЯВОРА 3,61 0,418 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

53 1.9 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 7,22 6,839 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

54 1.14 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 0,64 0,594 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

55 1.34 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

СМОЛЕВИШ

КА БАРА 
16,35 1,268 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

56 1.37 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 27,59 0,876 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

57 1.39 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX ЯВОРА 14,45 3,572 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

58 1.143 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

СМОЛЕВИЦ

А 
22,82 11,829 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

59 1.144 
Селско 

стопанство 

Пасища с 

храсти 
VIII 

СМОЛЕВИЦ

А 
2,62 0,046 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

60 1.164 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

СМОЛЕВИЦ

А 
16,15 7,866 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

61 1.500 
Селско 

стопанство 
ПОЛСКИ 
ПЪТИЩА 

IX ЯВОРА 4,82 4,824 
Общинска 
публична 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

62 1.501 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
IX ЯВОРА 10,39 0,075 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

63 10.1 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VIII 

ЧУКЛЬОВОТ

О КРАИЩЕ 
71,15 0,016 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

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

64 5.165 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСКО

ТО 
3,74 0,324 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

65 5.167 
Селско 

стопанство 
ПОЛСКИ 
ПЪТИЩА 

- ГОЛИЯ ВРЪХ 4,95 0,201 
Общинска 
публична 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

66 5.168 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VII 

ВЕНЧАРСКО
ТО 

10,02 1,603 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

67 5.169 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСКО

ТО 
22,83 0,476 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

68 5.171 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСКО

ТО 
37,87 1,761 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

69 5.173 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX 

ВЕНЧАРСКО

ТО 
3,47 0,858 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

70 5.175 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСКО

ТО 
2,43 0,257 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

71 5.179 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСКО
ТО 

4,04 3,453 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

72 5.219 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСКО
ТО 

1,90 1,511 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

73 5.224 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VII 

ВЕНЧАРСКО

ТО 
2,29 0,135 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

74 5.293 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
VI КИРКОВЕЦ 10,54 0,384 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

75 5.295 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX КИРКОВЕЦ 19,43 0,221 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

76 5.298 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX КИРКОВЕЦ 16,76 0,201 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

77 5.303 
Селско 

стопанство 
Полски 
култури 

IX КИРКОВЕЦ 22,41 0,443 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

78 5.305 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX КИРКОВЕЦ 12,34 0,185 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 



79 5.308 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI КИРКОВЕЦ 4,31 2,031 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

80 5.309 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
VI КИРКОВЕЦ 1,95 0,349 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

81 5.312 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX КИРКОВЕЦ 5,63 0,864 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

82 5.328 
Селско 

стопанство 

ПОЛСКИ 

ПЪТИЩА 
- 

БАКОВА 

МОГИЛА 
3,05 0,134 

Общинска 

публична 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

83 5.329 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX КИРКОВЕЦ 22,67 0,191 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

84 5.336 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX КИРКОВЕЦ 0,91 0,724 

Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

85 5.337 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 
МОГИЛА 

8,55 2,089 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

86 5.338 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 
МОГИЛА 

2,19 0,558 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

87 5.340 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 

МОГИЛА 
9,41 0,462 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

88 5.342 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСКО

ТО 
5,22 1,271 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

89 5.362 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX КИРКОВЕЦ 0,44 0,123 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

90 5.365 
Селско 

стопанство 
Полски 
култури 

VI КИРКОВЕЦ 6,84 1,099 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

91 5.366 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 
МОГИЛА 

1,72 0,870 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

92 5.368 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 
МОГИЛА 

14,74 1,188 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

93 5.369 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

БАКОВА 

МОГИЛА 
3,72 0,595 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

94 5.371 
Селско 

стопанство 

ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX КИРКОВЕЦ 5,80 0,811 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

95 5.374 
Селско 

стопанство 

Полски 

култури 
IX КИРКОВЕЦ 1,38 1,381 

Стопанисвано 

от общината 

ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

96 5.375 
Селско 

стопанство 
ПАСИЩА, 

МЕРИ 
IX 

ВЕНЧАРСКО
ТО 

6,17 1,876 
Стопанисвано 
от общината 

ОБЩИНА 
ПРАВЕЦ 

 

182 1. Дава съгласие Община Правец да придобие безвъзмездно по реда на чл. 54 от Закона 

за държавната собственост правото на собственост върху: 

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

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

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

собственост.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

условията на действащото законодателство. 

В 

процес 

на 

изпълне

ние 

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

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

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

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

„ливада”, категория X (десета), съгласно скица-проект №Ф03746/24.07.2019 год., попадащ 

изцяло в поземлен имот №002048 по КВС, целият с площ от 0.160 дка, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №3471 – II/08.08.2019 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

ДА 



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

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

ползване „ливада”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф03747/24.07.2019 год., 

попадащ изцяло в поземлен имот №017111 по КВС, целият с площ от 0,762 дка, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №3470 – II/ 08.08.2019 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

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

на АПК. 

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

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

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

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

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

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

актуван с Акт за частна общинска собственост №3472 – II/09.08.2019 год. – земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

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

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

АПК. 

ДА 

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

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

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

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

трайно ползване „използвана ливада”, категория IV (четвърта), съгласно скица-проект 

№Ф02281/24.07.2019 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000063 по КВС, целият с 

площ от 2.044 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1685–II/ 20.05.2016 

год., вписан с вх. рег. №1712 от 29.06.2016, под №54, том VII, н.д. №267/2016 г., парт. 36713 

– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Н.Р.В., 

пълномощник на Йонка Василева Петрова, наследник на Васил Стоев Диков и на Общинска 

служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

ДА 

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

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

1. Поземлен имот №032022 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0.997 

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

на трайно ползване „нива”, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф03745/09.07.2019 

год., попадащ изцяло в поземлен имот №032014 по КВС, целият с площ от 1,380 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №2126 – II/25.04.2017 год., вписан с вх. рег. 

№1516 от 18.05.2017, под №118, том VI, н.д. №458/2017 г., парт. 48293 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

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

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

на АПК. 

ДА 

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

община Правец за 2019 г., съгласно Приложение №1. 

ДА 

188 1. Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни 

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

промените, за закупиване на два броя автобусни спирки. 

ДА 

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

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

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

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

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

В 

процес 

на 

изпълне

ние 



реставрационни дейности по „Проект за изпълнение на реставрационни дейности по 

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

венчилката и проскинитариите в храм „Св. Атанасий“ гр. Правец, обявен като художествен 

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

горепосочените дейности, който договор да бъде съгласуван с упълномощен представител 

на Ловчанската митрополия. 

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

изпълнението на настоящото решение. 

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

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

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

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

ДА 

191 1. Дава съгласие Кмета на община Правец да разходва част от натрупаните средства 

от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на стойка 

бързосменник за Нако CM600 на стойност до 4000 лв без ДДС. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да проведе необходимите процедури по 

доставка на техниката по реда на Закона за обществени поръчки. 

3. Упълномощава Кмета на Община Правец да подготви необходимите документи и 

подаде Заявление до директора на РИОСВ-София с искане за разходване на отчисленията. 

ДА 

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

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

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

минимизирането на зелените отпадъци в община Правец получени при поддържането на 

зелените площи, парковете, алеите по улиците, градинки и детски площадки, както и 

личните дворове на жителите в общината, за закупуване на: 

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

без ДДС; 

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

- Биошредер – до 50000 лв. без ДДС; 

- Моторни коси, моторни ножици, моторни резачки и др. – до 30000 лв. без ДДС 

2. Възлага на кмета на Община Правец да проведе необходимите процедури по 

доставка на техниката по реда на Закона за обществени поръчки. 

Упълномощава Кмета на Община Правец да подготви необходимите документи и 

подаде Заявление до директора на РИОСВ-София с искане за разходване на отчисленията. 

В 

процес 

на 

изпълне

ние 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правец частна общинска собственост, съгласно Акт за ЧОС № 2204-II /16.06.2017 г. – с 

дължина на трасето 56,18 м.  

III. Приема пазарната стойност на правото на прокарване за обект: „Външно 

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

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

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

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

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

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

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

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

ДА 



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

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

 Дължимата стойност за правото на прокарване за обект: „Външно 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

община Правец да предложи:  

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

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

предадените ВиК-активи от община Правец, а именно: 

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

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

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

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

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

-  Помпена станция за питейни вода с. Своде;  

- „Битова канализация в махала „Живковска“, гр. Правец по улица от о.т. №2044 

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

- Водопроводна мрежа с. Манаселска река; 

- Водопроводна мрежа с. Своде 

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

5. По т.1 – Съгласуване на проект за бизнес план за развитието на дейността на 

„ВиК” ЕООД-София за периода 2017-2021 год. - след приемане на т. 2 от настоящото 

решение, Кмета на община Правец да гласува „ЗА“. 

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

Правец. 

ДА 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното образование в: 

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

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

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

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

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

- VІІа клас със 20 ученика; 

- VІІб клас със 17 ученика; 

- VІІв клас със 17 ученика; 

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

институциите в системата на предучилищното и училищното образование в: 

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

- I клас с 12 ученика; 

- IV клас с 12 ученика;  

- VIІ клас с 12 ученика; 

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

ДА 



-V клас с 14 ученика; 

-VІ клас с 14 ученика; 

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

Подготвитела група - с 8 ученика; 

І - IІI клас с 11 ученика; 

ІІ – ІV клас с 12 ученика; 

V-VІ клас – със 15 ученика; 

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

ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, след Разрешение на Началника на РУО-София регион, както 

следва: 

- І–ІІ клас – 7 ученика  

- ІІІ–ІV клас – 7 ученика  

- V–VІ клас – 7 ученика  

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

следва: 

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

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

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

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

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

 

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

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

както следва: 

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

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

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

 ДГ “Слънце”, с.Осиковица - 2 групи 

  

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

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

Левски”, с.Видраре. 

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

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

Правец. 

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

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

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

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

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

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

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

50 % от стойността на определения от ОбС  храноден т.е 1,25 лв. на ден. 

ДА 

197 Дневен ред – 12.09.2019 г.  

198 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране от ПУДООС – 

Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда, за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ за проекти в сектор „Управление на водите“, чрез проект за 

обект:  

„Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обезпечаване с 

питейна вода, битова и дъждовна канализация и улици на квартали 168, 169 и 170, както и 

към квартал 9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община 

Правец, област Софийска“ 

ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – ВОДОПРОВОД за квартали 168, 169 и 

170, както и към кв. 9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, 

ДА 



община Правец, област Софийска“ 

ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – КАНАЛИЗАЦИЯ за квартали 168, 169 

и 170, както и към кв. 9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, 

община Правец, област Софийска“. 

Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ е в размер на   1 318 060,74 лв. 

/един милион триста и осемнадесет хиляди и шестдесет лева и 74 стотинки/ , от които за 

канализация - 1 026 003,56 и за водопровод - 292 057,18лв. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходите действия за 

подготовка и подаване на заявление за кандидатстване. 

199 Дневен ред – 25.09.2019 г.  

200 1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 година, както следва: 

 

В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ”, се добавя към: 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

 

109 АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

Помещение №2 с площ 15.6 (петнадесет цяло и шест десети) кв. м, 

представляващо част от масивна едноетажна сграда – обреден дом, 

построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния 

план на гр. Правец, община Правец, област Софийска 

 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се 

добавя: 

 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

48. 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. 

49. 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. 

50. 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. 

51. 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 

ДА 



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.  
 

201 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, 

общински имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №1 с площ 

15.9 (петнадесет цяло и девет десети) кв. м, част от масивна едноетажна сграда – обреден 

дом, построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния план на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост 313 – 

I/11.08.2015 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с 

вх. рег. № 1754/14.08.2015 г., под № 106, том VI, парт. 16968,16969. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 23.85 лв. (двадесет и три лева и осемдесет 

и пет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – ателиета за творческа дейност и услуги на 

населението. 

2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

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

ДА 

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

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

№58030.109.138 (пет осем нула три нула точка едно нула девет точка едно три осем), целият 

с площ от 242 (двеста четиридесет и два) кв.м., трайно предназначение: „Урбанизирана 

територия“, находящ се в строителния полигон на махала „Дивчов рът“, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3354 - 

II/18.03.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 658 от 19.03.2019 год., под № 75 том III. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 2 420.00 лв. (две хиляди четиристотин 

и двадесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили 

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от 

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

правни действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на имота по т. 1 от това решение. 

ДА 

203 1. Не изменя свое Решение №186 от 25.07.2013 г. ДА 

204 Предоставя за възстановяване на наследниците на Марин Петков Марков, следните 

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

1. Поземлен имот №050083 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 5.501 дка 

(пет декара петстотин и един кв. м.), местността „Дълга” с начин на трайно ползване „нива”, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02285/24.07.2019 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №050080 по КВС, целият с площ от 5.501 дка, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3473 – II/03.09.2019 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №050081 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 5.200 дка 

(пет декара и двеста кв. м.), местността „Дълга” с начин на трайно ползване „нива”, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02286/24.07.2019 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №050033 по КВС, целият с площ от 11.673 дка, актуван с Акт за частна 

ДА 



общинска собственост №209 – II/20.08.2010 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №050082 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 2.000 дка 

(два декара), местността „Дълга” с начин на трайно ползване „нива”, категория V (пета), 

съгласно скица-проект №Ф02288/24.07.2019 год., попадащ изцяло в поземлен имот №050033 

по КВС, целият с площ от 11.673 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №209 – 

II/20.08.2010 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Д.М.П., 

наследник на Марин Петков Марков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда 

на АПК 

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

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

Попраено 

с Реш. № 

44/2019 

206 I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на сградно 

водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за обект: „Стопанска 

постройка”  в УПИ XIV-1024, кв. 76, по плана гр. Правец, община Правец”, Област 

Софийска, като трасетата на двете отклонения преминат в свободен изкоп през поземлен 

имот, собственост на община Правец- част от улица „Поп Марко” с о.т. 863 - о.т. 832 по 

плана на гр. Правец, до достигане на регулационната линия  на УПИ XIV-1024, кв. 76, гр. 

Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1.  СВО за обект: „Стопанска постройка”  в УПИ XIV-1024, кв. 76, по плана гр. Правец, 

община Правец”, в изкоп с дължина 2,20 м. и ширина 0,75 м. в размер на 51,15 лв.          

(петдесет и един лева и петнадесет стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от 

комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол 

от 13.09.2018 г.  

2. СКО за обект  „Стопанска постройка”  в УПИ XIV-1024, кв. 76, по плана гр. Правец, 

община Правец”,   в изкоп с дължина 5,40 м. и ширина 1,20 м. в размер на 200,88 лв. 

(двеста лева и осемдесет и осем стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от комисия, 

назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 

13.09.2018 г.  

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно 

отклонение и сградно канализационно отклонение за обект  „Стопанска постройка”  в УПИ 

XIV-1024, кв. 76, по плана гр. Правец, община Правец”,  през поземлен имот, собственост на 

община Правец- от улица „Поп Марко” с о.т. 863 - о.т. 832 по плана на гр. Правец. 

ДА 

207 I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на сградно 

водопроводно отклонение и сградно канализационно отклонение за обект: „Сграда-

допълващо застрояване „Мултифункционален център” в УПИ XXXII-за къща за гости, кв. 

59, гр. Правец, Община Правец, Област Софийска”, като трасетата на двете отклонения 

преминат в свободен изкоп през поземлен имот, собственост на община Правец - част от 

улица с о.т. 1029 - о.т. 993 по плана на гр. Правец,  до достигане на регулационната линия  

на УПИ XXXII-за къща за гости, кв. 59, гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1.  СВО за обект: „Сграда-допълващо застрояване „Мултифункционален център” в 

УПИ XXXII-за къща за гости, кв. 59, гр. Правец, Община Правец, Област Софийска”,   в 

изкоп с дължина 2,00 м. и ширина 0,90 м.. в размер н  55,80 лв./петдесет и пет лева и 

осемдесет стотинки /, без ДДС (необлагаемо), определена от комисия, назначена със Заповед 

на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 13.09.2018 г.  

2. СКО за обект: „Сграда-допълващо застрояване „Мултифункционален център” в УПИ 

ДА 



XXXII-за къща за гости, кв. 59, гр. Правец, Община Правец, Област Софийска”,   в изкоп с 

дължина 3,50 м. и ширина 1,30 м. в размер на 141,05 лв. (сто четиридесет и един лева и пет 

стотинки / без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета 

на община Правец съгласно приложения протокол от 13.09.2018 г.  

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

за устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно 

отклонение и сградно канализационно отклонение за обект: „Сграда-допълващо застрояване 

„Мултифункционален център” в УПИ XXXII-за къща за гости, кв. 59 по плана на гр. Правец, 

Община Правец,  през поземлен имот, собственост на община Правец- улица с о.т. 1029 - о.т. 

993 по плана на гр. Правец 

208 I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на Кабел НН 1 kV, през 

Общински път SFO 3485 /I-3 Правец Разлив/, мах. Чорбанска–мах. Боновска–мах. Милинска 

до достигане на съществуващ стоманобетонов стълб № 2 от мрежа ниско напрежение на 

БКТП „Лукойл”, с. Разлив с IS-U № SO_2747 за захранване на обект „Проектиране, 

изграждане и въвеждане в експлоатация на електронна система за събиране на таксите за 

ползване на републиканска пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с 

обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона (тол) и на база време за леки 

автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3, 5 тона (електронна 

винетка)”, като трасето премине в свободен изкоп през поземлен имот, собственост на 

община Правец - Общински път SFO 3485 /I-3 Правец Разлив/, мах. Чорбанска–мах. 

Боновска–мах. Милинска. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на Кабел НН 1 kV през 

Общински път SFO 3485 /I-3 Правец Разлив/, мах. Чорбанска–мах. Боновска–мах. Милинска 

до достигане на съществуващ стоманобетонов стълб № 2 от мрежа ниско напрежение на 

БКТП „Лукойл”, с. Разлив с IS-U № SO_2747 за захранване на обект: „Проектиране, 

изграждане и въвеждане в експлоатация на електронна система за събиране на таксите за 

ползване на републиканска пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с 

обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона (тол) и на база време за леки 

автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3, 5 тона (електронна 

винетка)”  в изкоп с дължина 10,00 м. и сервитут 4,00 м. в размер на 360,00 лв. /триста и 

шестдесет лева/, без ДДС (необлагаемо), определена от комисия, назначена със Заповед на 

Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 13.09.2018 г.  

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на Кабел НН 1 kV, през 

Общински път SFO 3485 /I-3 Правец Разлив/, мах. Чорбанска–мах. Боновска–мах. Милинска 

до достигане на съществуващ стоманобетонов стълб № 2 от мрежа ниско напрежение на 

БКТП „Лукойл”, с. Разлив с IS-U № SO_2747 за захранване на обект „Проектиране, 

изграждане и въвеждане в експлоатация на електронна система за събиране на таксите за 

ползване на републиканска пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с 

обща технически допустима максимална маса с над 3,5 тона (Тол) и на база време за леки 

автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3, 5 тона (електронна 

винетка)”. 

ДА 

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

„Изграждане на оптично кабелно захранване до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр. 

Правец”, в участъка преминаващ  през имоти, публична общинска собственост - част от  

улица с о.т. 180-о.т.1231-о.т.1232-о.т.1233-о.т.1236-о.т.1237-о.т.1238-о.т.1239-о.т.1242 по 

план за регулация на  гр. Правец – с дължина на трасето 500,00 м. Трасето следва да 

премине изцяло в съществуваща канална мрежа, собственост на Община Правец.  

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване за обект  „Изграждане на 

оптично кабелно захранване до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр. Правец”,  с  

обща дължина 500,00 м. и сервитутна ивица 1.00 м. в размер на 9000,00 лв. ( девет хиляди 

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

община Правец съгласно приложения протокол от 13.09.2018 г., като: 

Съгласно чл. 18, ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура /ЗЕСМФИ/, операторите на електронни съобщителни мрежим могат 

безвъзмездно да ползват мостове, пътища, улици и тротоари и други имоти – публична 

ДА 



общинска собственост, т. е. стойността за правото на прокарване за обект: „Изграждане на 

оптично кабелно захранване до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр. Правец” в 

участъка през имот публична общинска собственост- част от  улица с о.т. 180-о.т.1231-

о.т.1232-о.т.1233-о.т.1236-о.т.1237-о.т.1238-о.т.1239-о.т.1242 по план за регулация на  гр. 

Правец, която е в размер на 9000,00 лв. /девет хиляди лева/  не се дължи. 

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

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

оптично кабелно захранване до три жилищни сгради на ул. „Серпухов”, гр. Правец”, през 

имоти публична  общинска собственост част от  улица с о.т. 180-о.т.1231-о.т.1232-о.т.1233-

о.т.1236-о.т.1237-о.т.1238-о.т.1239-о.т.1242 по плана на регулация на гр. Правец. 

210 1. Избира Васил Симеонов за временно изпълняващ длъжността кмет на Община 

Правец за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община Правец.  

2. Възлага на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Правец да 

изпълнява и функциите по смисъла на чл.20, ал.1, във връзка с чл.3 от Закона за защита на 

класифицираната информация. 

3. Определя на Васил Симеонов за горепосочения период да се заплаща трудово 

възнаграждение за длъжността кмет на Община Правец. 

ДА 

 

211 1. Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, до полагане на клетва 

от новоизбрания кмет на кметство, както следва: 

 кмет на кметство с Джурово -  Христо Миков, ЕГН ….. 

 кмет на кметство с. Осиковица - Тошко Тошев, ЕГН ….. 

 кмет на кметство с. Осиковска Лакавица - Ивелин Николов, ЕГН …… 

2. Определя на лицата по т. 1, за горепосочения период, да се заплаща трудовото 

възнаграждение за длъжността кмет за съответното кметство. 

ДА 

212 1.Отменя т.4 от Решение №87 от 30.03.2018 г. на Общински съвет на Община Правец: 

„4. Предоставя за ползване на ПГПЧЕ”Алеко Константинов”-гр.Правец микробус 

марка „Ситроен” модел „Джъмпер” с регистрационен №СО2567АК“ 

ДА 

 МАНДАТ 2019-2023  

1 Избира за председател на Общинския съвет на Община Правец Цветелина 

Владимирова, общински съветник, избран от листата на Българската социалистическа 

партия. 

ДА 

2 1.Избира временна комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Цветков - общински съветник 

ЧЛЕНОВЕ:  Николай Яхов     - общински съветник 

Иван Донков  - общински съветник 

която да изготви проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация и да го представи за 

приемане от Общински съвет на Община Правец на следващо заседание. 

ДА 

3 Дневен ред – 20.11.2019 г.  

4 Избира за заместник-председател на Общинския съвет  на Община Правец – Емилия 

Цайкова 

ДА 

5 1. Определя състава на постоянните комисии, както следва: 

 За Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Донков 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Бистра Драганова 

2.  Иво Начев 

3.  Павлин Цветков 

4.  Иван Иванов 

5.  Цеца Сиракова  

6.  Николай Яхов 

 За Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна 

среда и благоустрояване: 

ДА 



ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Цветков 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Иван Донков 

2.  Иван Иванов 

3.  Бистра Драганова 

4.  Цеца Георгиева 

5.  Цеца Сиракова  

6.  Николай Яхов 

 За Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална 

политика, вероизповедания: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Венцеслава Бахчеванова 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Цветелина Владимирова 

2.  Цеца Георгиева 

3.  Иво Начев 

4.  Силвия Станева 

5.  Емилия Цайкова 

6.  Цеца Сиракова 

 За Комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Цветков 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.  Силвия Станева 

2.  Николай Яхов 

6 1. Определя основно месечно възнаграждение на кмета на община Правец, в размер на 

2 800лв. (две хиляди и осемстотин лева). 

ДА 

7 1.Определя размер на възнаграждение на председател на ОбС Правец на 80 % от 

възнаграждението на кмета на община Правец при осем часов работен ден /пълно работно 

време/. 

2. Определя работното време на Председателя на ОбС Правец за мандат 2019- 2023 на 

двучасов работен ден /непълно работно време/, при петдневна работна седмица, с 

възнаграждение, пропорционално на отработеното време. 

3. Определя основен платен годишен отпуск в размер на законно установения минимум 

20 дни годишно, пропорционално на отработеното време. 

ДА 

8 1. Определя възнаграждение на кметове на кметства в размери, както следва: 

- Кмет на кметство в с. Осиковска Лакавица – в размер на 800 лв./осемстотин лева/; 

- Кмет на кметство в с. Разлив – в размер на 870 лв./осемстотин и седемдесет лева/; 

- Кмет на кметство в с. Осиковица – в размер на 870 лв./осемстотин и седемдесет лева/; 

- Кмет на кметство с. Джурово – в размер на 940 лв./деветстотин и четиридесет лева/. 

ДА 

9 1. Определя размера на възнаграждението на общински съветник за участието му в 

заседанията на общинския съвет, на 35 % от средната работна заплата за общинската 

администрация за съответния месец. 

2. Определя възнаграждение от 30 лв. на общински съветник за участието му в 

заседания на постоянните комисии, за всяка сесия на Общинския съвет. 

ДА 

10 1. Възлага на Кмета на Община Правец да сключи договор с Пенка Петрова относно 

юридическото обслужване на Общински съвет-Правец. 
2. Средствата за възнаграждението на юриста-консултант по договора да бъдат 

предвидени и се изплащат от §02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по 

извънтрудови правоотношения” от бюджета на Община Правец. 

ДА 

11 1. Одобрява  числеността и структурата на общинска администрация – Правец съгласно 

/Приложение 1/. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия по 

нейното прилагане. 

ДА 



Приложение: Структура на общинска администрация Правец 

12 1. Определя Цветелина Владимирова, Председател на Общински съвет – Правец за 

делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република 

България. 

ДА 

13 1. Определя Цветелина Владимирова, Председател на Общински съвет – Правец за 

представител на Общински съвет Правец в Областния съвет за развитие на Софийска 

област. 

ДА 

14 1. Определя за представител на Община Правец в Общото събрание на Асоциацията по 

ВиК в обособена територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД-София – Румен Гунински – кмет 

на община Правец, за мандат 2019-2023 година, а при невъзможност той да участва лично, 

се определя негов заместващ представител. 

2. Определя ред за внасяне и гласуване на позициите на представителя на Община 

Правец в заседание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „ВиК” 

ЕООД-София както следва: 

В срок от 5 (пет) работни дни от получаване на проект за дневен ред за предстоящо 

редовно или извънредно заседание на Асоциацията по В и К, Кметът на Община Правец, в 

качеството си на представляващ Община Правец в Асоциацията по В и К - внася в 

Общински съвет – Правец докладна записка, която съдържа: ден, място на провеждане, 

дневен ред, предложения за решения по дневния ред и др. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Правец и Областния 

управител на Софийска област в седемдневен срок от приемането му. 

ДА 

15 I. Определя Наблюдателната комисия към Общински съвет на община Правец, 

създадена с Решение №153/15.06.2018 година, да бъде в състав от 7 /седем/ члена: 

II. Определя състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет на община 

Правец, както следва: 

Председател: Цветелина Владимирова, Председател на Общински съвет – Правец; 

Секретар: Павлин Цветков, общински съветник и правоспособен юрист; 

Членове:  

1. Пробационен служител от Сектор „Пробация София област”, 

представител на ОС”Изпълнение на наказанията” - София; 

2. Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Правец; 

3. Представител на Дирекция „Социално подпомагане”, град Правец; 

4. Представител на Дирекция „Бюро по труда”  град Ботевград, филиал 

Правец; 

5. Представител на РУ „Полиция”, град Правец. 

ДА 

16 1. Определя нов състав на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в 

Община Правец, както следва: 

 Цветелина Владимирова – Председател на Общински съвет-Правец; 

 Емилия Цайкова - общински съветник; 

 Силвия Станева - общински съветник;  

 Гълабинка Цветанова - главен експерт „ОЗСДС”; 

 Цветина Иванова – младши експерт „РРСД”; 

 Цеца Георгиева - общински съветник; 

 Снежанка Вътева - представител на Дирекция „СП”- Правец; 

 Евгени Димитров - директор на ЦНСТ, ЦСРИ-гр.Правец и ЗЖ- с. Видраре; 

 Ваня Димитрова - директор на ДЦПЛУ-гр.Правец; 

 Таня Димитрова - директор на ЦНСТСХ- гр.Правец; 

 Янка Иванова - управител на ДСП- гр.Правец. 

2. Общественият съвет за съдействие, помощ и контрол при извършване на дейностите 

по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в Община Правец влиза в 

правомощията си след влизане в сила на решението по т.1. 

ДА 



17 1. Определя за членове на общинската комисия по чл.18 от Наредба №6 на ОбС – 

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

продажба на общински жилища, за картотекиране на нуждаещите се от жилища граждани, 

следните общинските съветници:  

 Цеца Сиракова;  

 Бистра Драганова; 

 Цветелина Владимирова. 

ДА 

18 1. Предлага 15 (петнадесет) кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-Ботевград, 

съгласно списък (Приложение №1), неразделна част от настоящото решение.  

2. Предлага 2 (двама) кандидати за съдебни заседатели за  Софийски окръжен съд, 

съгласно списък (Приложение №2), неразделна част от настоящото решение. 

ДА 

19 Дневен ред – 20.12.2019 г.  

20 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 

ДА 

21 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. 

ДА 

22 1. Приема ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 год., 

съгласно приложението, неразделна част към настоящото решение. 

ДА 

23 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. 

ДА 

24 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. 

ДА 



 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. 

25 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. 

ДА 

26 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. 

ДА 

27 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 - 

ДА 



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. 

28 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. 

ДА 

29 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. 

ДА 



30 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. 

ДА 

31 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 

ДА 

32 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.  

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. 

ДА 

33 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 

ДА 



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. 

34 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. 

ДА 

35 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 ‰;  

ДА 



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”. 

36 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 

ДА 

37 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: 

ДА 



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. 

38 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. 

ДА 

39 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. 

ДА 

40 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) 

ДА 

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

42 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; 

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

ДА 

43 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. 

ДА 

44 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 

ДА 



края на текущата  година.” 

45 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. 

В 

процес 

на 

изпълне

ние 

46 Дневен ред – 27.12.2019 г.  

47 Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци за 2020 г. имоти на 

дружества с общинско участие в капитала им, които се използват за спортни нужди. 

ДА 

 

Общият брой на приетите решения за 2019 г. e 259. 

  Общински съвет мандат 2015-2019 – 212 решения 

  Общински съвет мандат 2019-2023 –   47 решения 

Обжалвани решения – няма 

Отменени решения – няма 

Неизпълнени решения – няма 

В процес на изпълнение – 7 решения: 

 Решение №56/28.02.2019 г. 

 Решение №66/08.03.2019 г. 

 Решение №78/05.04.2019  г. 

 Решение №182/30.08.2019 г. 

 Решение №189/30.08.2019 г. 

 Решение №192/30.08.2019 г. 

 Решение №45/20.12.2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

ОТЧЕТ 

за работата на Общинския съвет на Община Правец  

за второто полугодие на 2019 година 

 

1. Дейност на Общинския съвет  

 Заседанията на Общинския съвет за периода 01 юли - 31 декември 2019 година са 

проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

 Седем дни преди провеждане на заседанието обществеността е информирана за Дневния 

ред. На общинските съветници е предоставена покана. Материалите се изпращат на общинските 

съветници в сроковете, определени в ЗМСМА и Правилника на Общинския съвет на Община 

Правец. Утвърди се като практика всички материали да се изпращат по електронен път. 

 През 2019 г. завърши мандат 2015-2019 на Общински съвет - Правец и започна работа 

мандат 2019-2023. Избора на председател се проведе съгласно изискванията на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността 

на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

Новоизбраният общински съвет запази вида и броя на постоянните комиссии, но увеличи 

състава им от 5 на 7 члена. Запази се само състава на Постоянна комисия по предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси 

 

1.1. Заседания на Общинския съвет 

През периода 01.07.2019 г. - 31.12.2019 година Общинският съвет на Община Правец е 

провел 8 /осем/ заседания както следва: 

 Общински съвет мандат 2015-2019 - 3 редовни и 1 извънредно  

 Общински съвет мандат 2019-2023 – 3 редовни и 1 извънредно. 

 

1.2. Постоянни комисии към Общинския съвет  

Постоянните комисии към Общинския съвет са провели заседания, както следва: 

 -Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба: 

 Общински съвет мандат 2015-2019 – 5 заседания 

 Общински съвет мандат 2019-2023 – 2 заседания 

  -Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда 

и благоустрояване, селско и горско стопанство  

 Общински съвет мандат 2015-2019 – 5 заседания 

 Общински съвет мандат 2019-2023 – 1 заседание 

 -Постоянна комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, 

вероизповедания  

 Общински съвет мандат 2015-2019 – 2 заседания 

 Общински съвет мандат 2019-2023 – 1 заседание 

 -Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 

нямат проведено заседание. 

 

 2.  Решения на Общинския съвет 

 Общият брой на приетите решения e 117. 

 Общински съвет мандат 2015-2019 – 70 решения 

 Общински съвет мандат 2019-2023 – 47 решения 

 

  

 

 



 Решения по видове са както следва: 

 

Решения, отнасящи се до: Брой 

 

Определяне на дневния ред 6 

Бюджет и финанси 20 

Приемане на Правилници, Наредби, 

Програми, Планове и инструкции, както и 

допълнения към тях   
5 

Управление и разпореждане с общинско 

имущество 
40 

Предоставяне на земи от Общинския 

поземлен фонд по реда на § 27, ал.2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи. 

6 

Допълнение към Програмата за управление 

и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2018 година. 
3 

Приемане на определеният с Протокол на 

комисия по чл.210 от ЗУТ 
5 

Процедиране и одобряване на Подробни 

устройствени планове и наименование на 

улици в Община Правец; 
5 

Дружества и сдружения с общинско 

участие, участие на представител от 

Община Правец; 
2 

Социални дейности, финансова помощ на 

жители на Община Правец, финансова 

помощ от бюджета на Община Правец по 

Наредба №20; 

3 

Приети отчети, доклади, календари и 

декларации 
3 

Кандидатстване на Община Правец и други 

институции на територията на общината по 

програми и проекти 
1 

Организационни 18 

Отменени решения няма 

Обжалвани решения няма 

 

 Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и 

начин на гласуване. 

 Всички протоколи от проведените заседания и решенията са изпратени на Областния 

управител в законоустановения срок. Решения, с които се извършва управление и разпореждане 

с общинско имущество са изпратени на Районна прокуратура – Ботевград. 

 През периода са разгледани 8 молби за еднократна финансова помощ от бюджета на 

Община Правец по Наредба №20. От тях са удовлетворени 4 броя, като общата стойност на 

изплатената финансова помощ е в размер на 2 000 лева. 

 Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез Интернет страницата на 

Общината и поставен на хартиен носител на информационното табло в сградата на 

администрацията.  



 

 Разгледана е дейността и e приет: 

- окончателния годишен план и отчет на бюджета на Община Правец за 2018г.; 

- окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите разходи през 

2018 г.; 

- отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г.; 

- отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото полугодие на 

2019 година; 

 

Приети са също: 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и 

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

 числеността и структурата на общинска администрация – Правец; 

 Стратегия за управление на общинската собственост на Община Правец за периода 

2019-2023 година; 

 Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите – 

общинска собственост през 2020 г.; 

 План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата за Община Правец 

през 2020 година; 

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

местните данъци на територията на Община Правец; 

 Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Правец; 

 Културния календар на Община Правец за 2020 година 

 

 

  

3.Дейност на общинските съветници 

 Редовно присъстват на мероприятия, организирани от Общинска администрация и от 

институциите на територията на общината. 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Калинка Асенова 

мл. експерт „ЗОА и АООбС” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Решения, отнасящи се до: Решение № Общ 

брой 

Определяне на дневния ред 142, 170, 197, 3, 19, 46 6 

Бюджет и финанси 

 

144,145,167,168,187,188,189,190,191,192, 

196,205,    6,    7,    8,    9,  35,  44,  45, 47 
20 

Приемане на Правилници, 

Наредби, Програми, Планове и 

инструкции, както и допълнения 

към тях   

166,195,  21,  22,  36 

5 

Управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 

 

 

152,153,154,155,156,157,158,159,160,161, 

162,163,164,165,172,173,174,175,176,177, 

178,179,180,181,182,201,202,212,  23,  24, 

   25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33, 34 
40 

Предоставяне на земи от 

Общинския поземлен фонд по реда 

на § 27, ал.2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби на 

ЗИДЗСПЗЗ. 

151,183,184,185,186,204 

6 

Допълнение към Програмата за 

управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост за 

2017 година. 

147,171,200 

3 

Приемане на определеният с 

Протокол на комисия по чл.210 от 

ЗУТ 

193,206,207,208,209 

5 

Процедиране и одобряване на 

Подробни устройствени планове и 

наименование на улици в Община 

Правец; 

148,149,150, 37, 38 

5 

Дружества и сдружения с общинско 

участие, участие на представител от 

Община Правец; 

146,194 

2 

Социални дейности, финансова 

помощ на жители на Община 

Правец, финансова помощ от 

бюджета на Община Правец по 

Наредба №20; 

143, 42, 43 

3 

Приети отчети, доклади, 

календари и декларации 

169, 40, 41 
3 

Кандидатстване на Община Правец 

и други институции на територията 

на общината по програми и проекти 

198 

1 

Организационни 203,210,211,    1,    2,    4,   5,   10,  11,  12, 

  13,  14,  15,  16,  17,  18,  20,  39 
18 

                                                                                                                                 ОБЩО: 117 

броя 

Отменени решения  няма 

Обжалвани решения  няма 

 


