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Р Е Ш Е Н И Я
приети на заседание на Общинския съвет на Община Правец, Софийска област, проведено
на 27 февруари 2020 година

_______________________
м. февруари 2020 година

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 2
от заседание на Общинския съвет на Община Правец
проведено на 27 февруари 2020 година
Р Е Ш Е Н И Е № 26
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:
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. Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи,
строителство и ремонт във връзка с трансформиране на целевата субсидия за
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите за неотложни
текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
4. Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор № 23/07/2/0/00249 от 15.10.2018 г. по
подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-2020, сключен между Община Правец и
ДФ „Земеделие”
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
5. Актуализация на
Програмата на Община Правец за управлението и
разпореждането с имоти – общинска собственост през 2020 г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
6. Управление и разпореждане с общинско имущество.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
7. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване от
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, приемане
на Годишен план за паша за стопанската 2020-2021 година.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец

8. Предложения относно
планове /ПУП/.

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

9. Именуване на улици в община Правец
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
10. Заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
11. Даване на съгласие за общинско сътрудничество във връзка с
кандидатстване по програма „Възобновяема енергия, енергийна
ефективност,
енергийна
сигурност“
с
проектно
предложение:
„Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено
осветление в община Правец“
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
12. Кандидатстване на община Правец с проектно предложение по програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, по
процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за
външно изкуствено осветление на общините“
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
13. Кандидатстване на Община Правец с проект: “Възстановяване, запазване и
популяризиране на типични за правчанския край народни обичаи, фолклор и
селски традиции сред местната общност и гостите на територията чрез закупуване
на сглобяема мобилна сцена” за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на
селата”, по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP 00119.182 МИГ Ябланица Правец
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
14. Приемане на Общински план за младежта за 2020 година.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
15. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
16. Приемане на Наредба за отмяна на Наредба №3 за пожарната безопасност и
защита на населението на територията на Община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова
Председател на Общински съвет
на Община Правец

17. Приемане на Наредба за отмяна на 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.
ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова
Председател на Общински съвет
на Община Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 27
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 А. М. Н. от гр. Правец
2. 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 Г. Г.С. от с. Осиковска
Лакавица.
3. Приема 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 П. Ц. Б. от с. Джурово, в
размер на 500 лева.
Р Е Ш Е Н И Е № 28
ОТНОСНО: Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи,
строителство и ремонт във връзка с трансформиране на целевата субсидия за
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите за неотложни
текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и чл.52(1),
във връзка чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните
финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., и Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1.Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи,
строителство и ремонт за 2020 г. /Приложение№1/
2.Дава съгласие да бъде трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в
размер на 402 900 лв. в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на
общински пътища и улична мрежа. / Приложение№12 на Министерство на финансите /

Р Е Ш Е Н И Е № 29
ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор № 23/07/2/0/00249 от 15.10.2018 г.
по подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-2020, сключен между Община
Правец и ДФ „Земеделие”.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал. 1, т. 10 и чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00249 от
15.10.2018 г. по подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-2020 за Проект
„Ремонт на целодневна детска градина „Индира Ганди”, находяща се в
урегулиран поземлен имот / УПИ/ VI за детска градина, кв. 167 по план за
регулация на гр. Правец, община Правец ”, сключен между ДФ „Земеделие”
и Община Правец , седалище и адрес на управление 2161гр.Правец, пл. „Тодор
Живков”№6 , ЕИК по БУЛСТАТ 000776477, идентификационен номер по ДДС
№ BG000776477, представляван от Румен Илиев Гунински,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. 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 876
658.64 лв. /осемстотин седемдесет и шест хиляди шестстотин петдесет и осем лева и
шестдесет и четири стотинки/ за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 23/07/2/0/00249
ОТ 15.10.2018 Г. по подмярка 7.2 на мярка 7 на ПРСР 2014-2020 за Проект „Ремонт на
целодневна детска градина „Индира Ганди”, находяща се в урегулиран поземлен имот /
УПИ/ VI за детска градина, кв. 167 по план за регулация на гр. Правец, община Правец
”, сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на община Правец да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 23/07/2/0/00249 от 15.10.2018 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.
3. Общински съвет – Правец допуска на основание чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение
от деня на приемането му с оглед наличието на особено важен обществен интерес, а именно
спазване на сроковете за реализацията на проект „Ремонт на целодневна детска градина
„Индира Ганди”, находяща се в урегулиран поземлен имот / УПИ/ VI за детска градина,
кв. 167 по план за регулация на гр. Правец, община Правец“, който засяга пряко
жителите на община Правец.
Р Е Ш Е Н И Е № 30
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 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.
№ по
ред

АОС № /
Описание на имота
дата
115. АЧОС №1899-II/ Помещение - частна общинска собственост, с площ от 20.00
04.08.2016 г.
(двадесет) кв. м., представляващо бивша репетеционна, находящо
се на I (първи) етаж от двуетажна масивна сграда (читалище),
построена в УПИ ХІІ – Читалище, съвет, поща, магазин и
градина, кв. 22, с. Джурово, община Правец, предназначено ,
за фризьорски салон.

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 №14 от 31.01.2020 г.
на Общински съвет на община Правец Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 31
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл. 56, ал. 2, т. 3,
чл. 58, ал. 1, ал. 2, чл. 59 от Наредба №5 на ОбС – Правец, за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински
недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ)
№58030.109.138 (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.

Р Е Ш Е Н И Е № 32
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от 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)
№58030.505.7266 (пет осем нула три нула точка пет нула пет точка седем две шест шест), с
площ от 700 кв. м. (седемстотин квадратни метра), находящ се в гр. Правец, община Правец,
област Софийска, по кадастралния план на гр. Правец, община Правец, одобрен със Заповед
№ 300-4-01/23.01.2002 г., актуван с Акт за частна общинска собственост №3501 II/26.11.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по
вписванията с вх. Рег. № 3062 от 29.11.2019 год., под № 15 том XII.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 10 500.00 лв. (десет 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 № 33
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и
чл. 39 ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 на Общинския съвет на община 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 А. М. М., с постоянен адрес: гр.
Правец, община Правец, ………, в качеството й на собственик на законно построена сграда с
отстъпено право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост
№3505-II/10.12.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по
вписванията с вх. Рег. № 3449 от 17.12.2019 год., под № 159, том XII.
2. Определя цена в размер на 7 050.00 лв. (седем хиляди 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 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 № 34
ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл.
27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 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 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, актуван с Акт за частна
общинска собственост №3506 - II/10.12.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр.
Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3288 от 19.12.2019 год., под № 183, том
XII.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 4 200.00 лв. (четири хиляди и двеста
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.
Р Е Ш Е Н И Е № 35
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)
№58030.110.294 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка две девет четири), с
площ от 1952 кв. м. (хиляда деветстотин петдесет и два квадратни метра), по плана на
новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област
Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3436 - II/01.07.2019 год., вписан
в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1732 от
12.07.2019 год., под № 60, том VII.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 48 000.00 лв. (четиридесет и осем
хиляди и 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 № 36
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 К. Л. Н. с постоянен адрес: гр. София,
………, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 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 (четиридесет и седем) 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3497 –
II/08.11.2019 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по
вписванията с вх. Рег. № 2992 от 21.11.2019 год., под № 172, том XI.
2. Определя цена в размер 470.00 лв. (четиристотин и седемдесет лева) без ДДС
(необлагаема) на имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим
оценител.
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и
правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в
съответствие с определената по т. 2 цена.
Р Е Ш Е Н И Е № 37
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 ПК „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 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, актуван с
Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3533 – II/20.01.2020 година, вписан в Служба

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 87 от 22.01.2020
год., под № 58, том I.
2. Определя цена в размер 790.00 лв. (седемстотин и деветдесет лева) без ДДС
(необлагаема) на имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим
оценител.
3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и
правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в
съответствие с определената по т. 2 цена.
Р Е Ш Е Н И Е № 38
ОТНОСНО: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване
от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, приемане на Годишен план за паша за стопанската 2020-2021
година.
Общинският съвет на Община Правец, на основание основание чл. 21, ал. 1, т.
8, и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 37о, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 във връзка с
чл.37и, от ЗСПЗЗ,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
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 № 14/31.01.2020 г. на Общинския съвет на община Правец
2. Определя пазарна годишна наемна цена за стопанската 2020-2021 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 1 (първа) до 7 (седма) категория – 18.00 лв./дка (осемнадесет лева за един декар)
От 8 (осма) до 10 (десета) категория – 16.00 лв./дка (шестнадесет лева за един декар)
Имоти с НТП – пасище, мера, пасище с храсти
От 1 (първа) до 7 (седма) категория – 17.00 лв./дка (седемнадесет лева за един декар)
От 8 (осма) до 10 (десета) – 15.00 лв./дка (петнадесет лева за един декар)
3. Приема годишен план за паша на община Правец за стопанската 2020 – 2021 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 2020 - 2021 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 2020 – 2021 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. При сключване на договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване
на договора специализиран слой по по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за
критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за
плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена за две стопански години от
сключването на договора.

7. 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.
8. 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 публичен търг
с тайно наддаване, в който се допускат до участие само собственици на пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,
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 –
2020-2021 година. Кандидатите подават заявление за един или няколко имоти, обявени в
съответния търг.
9. Останалите свободни, пасища, мери и ливади, след провеждане на търга с тайно
наддаване по т.8, да се отдадат под наем чрез публичен 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 –2020-2021 година. Кандидатите подават заявление за един или няколко
имоти, обявени в съответния търг.
10. Определя начална тръжна годишна наемна цена за провеждане на търговете по т. 8 и
т. 9 от настоящото решение в размер на годишната наемна цена определена в т. 2 от
настоящото Решение.
11. 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.
12. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите действия и приведе
годишната наемна цена за стопанската 2020-2021 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.
13. 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.
Р Е Ш Е Н И Е № 39
ОТНОСНО: Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени
планове /ПУП/.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, и чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 4 и чл. 6 от ЗУТ при условията на чл.129, ал.1 от
ЗУТ и във връзка със заявление с вх. № 9300-146/30.05.2019г. от Кмета на
община Правец,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Одобрява „ПУП – ПУР на улици и поземлени имоти за обекти на публична общинска
собственост на територията на махала „Скърнава” – град Правец от о.т.2078 по действащите
подробни
устройствени
планове
на
гр.Правец,
община
Правец,
област
Софийска”представената документация, съдържаща:
А. Текстова част:
№ наименование
количество
1.
Обяснителна записка с приложения:
1 записка
2 приложения
- Техническо задание
- Регистър на имоти по Плана на
новообразуваните имоти /ПНИ/ по §4
от ПЗР на ЗСПЗЗ в махала Скърнава;

2.

Координатен регистър на новопроектираните 1 брой
осови точки.

Б. Графична част:
№
1
2
3

4
5
6
7.
8.
9.

10.

наименование
Опорен план
Топографски план
ПУП – ПУР и УПИ за обекти на публичната
общинска собственост, с образуване на квартали
от 212 до 231 с типови напречни профили и
напречни профили в стеснените участъци;
План-схема за вертикално планиране;
Надлъжни профили – 4 листа;

номерация чертежи
01-09
02-09
02-09

03-09
04-09
Руло 1, 2, 3 и 4
Схема на елементи от ПУР, извън границите на 05-09
строителния полигон на махала „Скърнава”;
Схема на УПИ за обществено обслужване;
06-09
Схема за разполагане на контейнери за 07-09
сметосъбиране;
План-схема за вертикална сигнализация и пътна 08-09
маркировка в участъци с намалена ширина на
пътното платно;
Схема на асфалтовата настилка на уличната 09-09
мрежа.

Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.
Р Е Ш Е Н И Е № 40
ОТНОСНО: Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени
планове /ПУП/.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.136, ал.1 от ЗУТ ,
Общински съвет – Правец в качеството му на орган по чл.20 от ЗМСМА,
определящ политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с
осъществяването на дейностите по чл.17 и в качеството му на орган по чл.21,
ал.1, т.11, приемащ 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 ЗУТ,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Общински Съвет Правец дава принципно съгласие за:
1.1. Изменение на действащия План за регулация /ПР/ на с. Джурово за включване
на махала Герановица в регулационните граници на населеното място, промяна на границите
на квартали 10 и 11, и обособяване на нови квартали с номера 49, 50, 51, 52 и 53;
1.2. Изменение на Плана за улична регулация /ПУР/ на с.Джурово,
представляващо продължение на уличната мрежа на населеното място от о.т. 120, за
създаване на улична регулация на територията на махала Герановица;
2. Общински Съвет Правец обобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ;
3. Общински Съвет Правец на основание чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от
ЗУТ при условията и по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за

„Измение на ПУП – ПР и ПУР на с. Джурово за включване на махала Герановица в
регулационните граници на населеното място и създаване на улична регулация за
територията й” в съответствие с отразеното в Мотивираното предложение, съгласно което се
предвижда:
3.1. Изменение на действащия План за регулация /ПР/ на с. Джурово за включване
на махала Герановица в регулационните граници на населеното място, промяна на границите
на квартали 10 и 11 и обособяване на нови квартали с номера 49, 50, 51, 52 и 53;
3.2. Изменение на Плана за улична регулация /ПУР/ на с.Джурово,
представляваща продължение на уличната мрежа на населеното място от о.т. 120, за
създаване на улична регулация на територията на махала Герановица;
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.
Р Е Ш Е Н И Е № 41
ОТНОСНО: Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени
планове /ПУП/.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11, и чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 4 и чл. 6 от ЗУТ при условията на чл.136, ал.1 от
ЗУТ и на основание чл. 134, ал. 2, т.4 ЗУТ,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Дава принципно съгласие да се изработи служебно Мотивирано предложение и
Техническо задание за изменение на ПУП – ПУР за осигуряване на достъп от уличната
мрежа до УПИ VІІ – Завод за печатни платки, УПИ VІІІ- Търговски магазин и УПИ ХІПароцентрала, кв. 170– по действащите подробни устройствени планове на гр.Правец,
община Правец, област Софийска.
Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от
горното решение процедури.
Р Е Ш Е Н И Е № 42
ОТНОСНО: Именуване на улици в община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.18 и чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Общински съвет на община Правец определя имена на следните улици:
1.Улица с о.т. № 5-11-72 в кв. 118 / под язовирната стена/ - ул. „Калница”.
2.Улица с о.т. № 9-11в кв.118 / под язовирната стена/ – ул. „Под язовира”.
Р Е Ш Е Н И Е № 43
ОТНОСНО: Именуване на улици в община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.18 и чл. 27,
ал. 3 от ЗМСМА,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)

РЕШИ:
Общински съвет на община Правец определя имена на улици в с. Разлив, както следва:
- Улица "Трети март" от о.т. 1 - о.т. 2 - о.т. 4 - о.т. 29 – о.т. 53 – о.т. 54 - о.т. 57 - о.т.58 – о.т. 60 о.т. 570 – о.т. 79 до о.т. 80
Улица "Стефан Стаменов" от о.т. 4 - о.т. 5 - о.т. 6 - о.т. 8 - о.т. 9 - о.т. 11 - о.т. 12 - о.т. 13 о.т. 14 - о.т. 18 - о.т. 17 до о.т. 19
- Улица "О.з. полковник Иван Джамбов" от о.т. 16 - о.т. 17 - о.т. 18 до о.т. 20
- Улица "Драган Йотов" от о.т. 15 - о.т. 14 - о.т. 21 до о.т. 22
- Улица "Васил Лаков" от о.т. 10 - о.т. 11 до о.т. 23
- Улица "Здравец" от о.т. 10 до о.т. 81
- Улица "Хан Омуртаг" от о.т. 87 - о.т. 88 - о.т. 89 - о.т. 7 до о.т. 8
- Улица "Марица" от о.т. 2 - о.т. 86 - о.т. 3 - о.т. 5 - о.т. 28 - о.т. 27 - о.т. 26 - о.т. 24 до о.т. 25
- Улица "Васил Левски" от о.т. 54 до о.т. 55
- Улица "Христо Ботев" от о.т. 57 до о.т. 56
- Улица "Райна Княгиня" от о.т. 58 до о.т. 59
- Улица "Петко Ценков" от о.т. 63а - о.т. 63 до о.т. 52
- Улица "Хан Аспарух" от о.т. 64 до о.т. 90
- Улица "Стара планина" от о.т. 79 - о.т. 71 - о.т. 69 - о.т. 68 - о.т. 66 до о.т. 65
- Улица "Георги Сава Раковски" от о.т. 70 - о.т. 71 - о.т. 72 - о.т. 77 до о.т. 76
- Улица "Бистрица" от о.т. 72 - о.т. 73 - о.т. 74 до 75
- Улица "Искър" от о.т. 80 до о.т. 78
- Улица "Никола Лазаров" от о.т. 29 - о.т. 31 до 38
- Улица "д-р Христо Райчинов" от о.т. 39 - о.т. 38 - о.т. 37 - о.т. 36 до о.т. 35
- Улица "Васил Ценков" от о.т. 34 - о.т. 84 - о.т. 33 - о.т. 32 - о.т. 31 - о.т. 39 до о.т. 40
- Улица "Александър Стамболийски" от о.т. 52 - о.т. 40 до 41
- Улица "Никола Вапцаров" oт о.т. 50 до о.т. 93
- Улица "Иван Вазов" oт о.т. 60 - о.т. 61 - о.т. 49 до о.т. 43
- Улица "Цар Борис I" oт о.т. 48 - о.т. 47 - о.т. 46 до о.т. 91
- Улица "Цано Вълков" от о.т. 53 - о.т. 52 - о.т. 50 - о.т. 49 - о.т. 46 - о.т. 45 до о.т. 45а
- Улица "Васил Гергов" oт о.т. 84 - о.т. 83 - о.т. 82 - о.т. 41 - о.т. 43 - о.т. 44 до о.т. 92

Р Е Ш Е Н И Е № 44
ОТНОСНО: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.198е, ал.3, ал.5 от
Закона за водите(ЗВ), чл.5, ал. 5 и ал. 6 и чл.11 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл.21, ал.1, т.15
и ал.2, чл.27, ал. 5 от ЗМСМА и Решение № 14 от 20.11.2019 г. на Общински
съвет - Правец,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
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
05.03.2020 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 05.03.2020 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 2019 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
2019 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 2019 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“ ЕООДСофия за 2019 г. и обяснителна записка към него.
2.3 По т.3 – Обсъждане и приемане на бюджета на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2020 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
2020г.
2.4 По т.4 – Други- да гласува по своя преценка в защита на интереса на Община Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 45
ОТНОСНО: Даване на съгласие за общинско сътрудничество във връзка с кандидатстване
по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна
сигурност“ с проектно предложение: „Рехабилитация и модернизация на
системи за външно изкуствено осветление в община Правец“.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с
чл. 21. ал. 1, т. 23 и чл. 59 - 61 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Насоките за кандидатстване по открита
процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено
осветление на общините“,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие за общинско сътрудничество на община Правец с „Vista Analysis“
Ltd и одобрява споразумение между община Правец и „Vista Analysis“ Ltd за изпълнение на
проект „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в
община Правец“ по открита процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.001
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно
изкуствено осветление на общините“, съгласно приложението към настоящата докладна
записка.
2. Възлага на кмета на община Правец осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
Р Е Ш Е Н И Е № 46
ОТНОСНО: Кандидатстване на община Правец с проектно предложение по програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, по
процедура за подбор на проектни предложения BGENERGY-2.001
„Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за
външно изкуствено осветление на общините“.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с
чл. 21. ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и т. 8.3 от Насоките за кандидатстване по открита процедура за
подбор на проекти BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на
общините“,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)

РЕШИ:
1. Дава съгласие община Правец да кандидатства с проектно предложение
„Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в община
Правец“ по открита процедура за подбор на проекти BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и
модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на
общините“.
2. Декларира, че всички дейности по проекта с наименование „Рехабилитация и
модернизация на системи за външно изкуствено осветление в община Правец“, отговарят на
приоритетите на Общинския план за развитие на община Правец 2014-2020 г.
Възлага на кмета на община Правец да изготви необходимите документи в съответствие с
изискванията за кандидатстване и да кандидатства с горепосоченото проектно предложение.
Р Е Ш Е Н И Е № 47
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец с проект: “Възстановяване, запазване и
популяризиране на типични за правчанския край народни обичаи, фолклор и
селски традиции сред местната общност и гостите на територията чрез
закупуване на сглобяема мобилна сцена” за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното
наследство на селата”, по Процедура за подбор на проектни предложения
BG06RDNP 001- 19.182 МИГ Ябланица Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2
от ЗМСМА,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да
кандидатства по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата”,
по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP 001- 19.182 МИГ
Ябланица Правец.
2. Общински съвет на Община Правец декларира , че дейностите по проектното
предложение
“Възстановяване , запазване и популяризиране на типични за
правчанския край народни обичаи, фолклор и селски традиции сред местната общност
и гостите на територията чрез закупуване на сглобяема мобилна сцена” съответстват на
Стратегическа цел 2 :Социално развитие
Приоритет 2: Повишаване на културния и образователен статус на населението
Специфична цел 2.2.3: Стимулиране на дейности в различни сфери на културния
живот
Мярка 2.2.3.3 Развитие на художествена самодейност и културни събития
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 безвъзмездна финансова помощ от ЕЗДРСР и условията в обхвата на
Регламент (ЕС)№1305/2013.
Р Е Ш Е Н И Е № 48
ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2020 година.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, ал.2,
чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)

РЕШИ:
1. Приема Общински план за младежта за 2020 година. (Приложение)
Р Е Ш Е Н И Е № 49
ОТНОСНО: Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от
ЗМСМА и чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Правец.(Приложение)
Р Е Ш Е Н И Е № 50
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба №3 за пожарната безопасност и
защита на населението на територията на Община Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
чл.8, чл.26, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от ЗНА, в изпълнение на чл.77 във връзка с
чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Приемане на Наредба за отмяна на Наредба №3 за пожарната безопасност и защита на
населението на територията на Община Правец. (Приложение)
Р Е Ш Е Н И Е № 51
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за отмяна на 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.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,
чл.8, чл.26, ал.3 и ал.4, чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове, в
изпълнение на чл.77 във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от
Административнопроцесуалния кодекс,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Приемане на Наредба за отмяна на 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. (Приложение)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ:
/п/
/Цветелина ВЛАДИМИРОВА/

ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ
ЗА 2020 г.
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I. Общи положения
Общинският план за младежта на Община Правец е изработен в съотвествие с:
 Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г.
 Закона за младежта
Настоящият план определя основните цели и приоритети за развитие в областта на
младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с
приоритетите на европейската политика за младежта.
Общинският план за младежта е документ за разработване на конкретни мерки за работа с
младите хора, за тяхната реализация и успешно осъществяване.
Плана се реализира се в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво:
Общински съвет на Община Правец, Общинска администрация, териториални структури на
заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни
институции, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата,
спорта, екологията, туризма, МКБППМН, бизнес организации и др.
II. Визия
Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Правец и на
условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми от една страна и от друга - за
инвестиране в младежта и мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на
общината.
III. Основни принципи за реализиране на плана
 Съответствие на програмите и услугите за младежи с националните, европейските и
международни стратегически документи
 Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи
 Законосъобразност
 Децентрализация
 Равен достъп за всички младежи
 Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с
участието на всички заинтересовани страни
 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи
 Ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи
 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги
IV. Целеви групи
Общинският план за младежта на Община Правец е насочен към младите хора от 15 до 29
години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и етнически
убеждения.
(

Структура на младежите в Община Правец към 31.12.2019 г.:
Възраст

Общо

15-19

408

20-24

401

25-29

468

Общо:

1277

Данните са от база данни „Население‖ на Община Правец. Справката включва младежите по
постоянен адрес в общината.
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V. Анализ на предизвикателствата пред младите хора в Община Правец
Изследванията показват, че с нарастването на психологическата независимост на младия
човек, все още остава силна неговата социална и икономическа зависимост от семейната среда и
родителите. Зад тези изводи стоят обективни и субективни предпоставки, сред които най-силно
въздействие имат диспропорциите в трудовата заетост и дисбаланса на младежкия пазар на труда.
По тези причини често се налага родителите да поемат финансовата издръжка на своите деца дълго
след навършване на пълнолетието им. В резултат на това се компрометира доверието във
възможностите на местната и държавна администрация да реши въпросите за професионална
реализация на младите хора в общността.
1.Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора
Влошаването на социалните и икономическите показатели в България подтикнаха много
млади хора да напуснат малките населени места, търсейки възможности за обучение и кариерна
реализация в областните центрове и извън пределите на страната.
Община Правец също е засегната пряко от тази миграция, което води до увеличаване на
средната възраст в общината, до влошаване на икономическите показатели, поради липса на
млади, образовани и квалифицирани кадри. Това в крайна сметка се отразява на социалноикономическата обстановка и върху жизнения стандарт.
По данни на Бюро по труда – Правец в края на 2019 г. броят на регистрираните безработни
младежи на възраст от 18 до 29 годишна възраст е 76, което е с 10 души по-малко от края на 2018г.
Младите хора, възползвали се от програмите и схемите за заетост към Министерството на труда и
социалната политика реализирани чрез съдействието на Бюрото по труда през 2019 г., както и
такива на които бенефициент е Община Правец са:
Програма /мярка /схема за заетост
Програма„Работа‖
РЧР „Правец-среда за социално приобщаване―
НП "Предоставяне на социални услуги в домашна среда"
НП ЗОХТУ
РЧР„Център за семейно консултиране и подкрепаПравец‖

Брой на наетите
2
5
3
0
1

С цел задържане на младите хора и преодоляване на безработицата Общинска администрация
съвместно с Бюро по труда– гр.Правец работи по различни програми и проекти предоставящи
възможности за курсове и обучения за квалификация и преквалификация, които да помогнат за
реализацията на младите жители на общината.
На официалния сайт на Община Правец е обособен раздел „свободни работни позиции‖ в
които се публикуват всички свободни работни места, както в бюджетната сфера така и по проекти.
2.Подобряване достъпа до информация и качествени услуги
Един от приоритетите в политиката на Община Правец днес е повишаване качеството и
достъпът до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. В община Правец
информационни услуги за младежите се предоставят от Общинска администрация, училищата,
неправителствените организации, библиотеките и младежките клубове към читалищата в
общината.
През 2019 г. Община Правец успешно реализира проект по програмата WiFi4EU на ЕС, като
са изградени 10 точки за безплатен достъп до високоскоростен безжичен интернет на обществени
места. Точките са разположени по протежение на площад „Тодор Живков‖, в градския парк „Тодор
Живков‖, в началото на велоалеята, както и на скейтбордната площадка край езерото. Целта на
реализираните дейности е създаването на места за безплатен достъп до интернет с оглед
повишаването на цифровата грамотност на младежите и по-възрастните потребители на тази
услуга.
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Достъпът до безплатен интернет е важен фактор за повишаването на качеството и
улесняването на общуването и допълва обществените услуги, предоставяни на територията на
Община Правец.
Община Правец има изградена много добра културна инфраструктура. На територията на
общината функционират 10 броя читалища, които имат обособени библиотеки - Народно читалище
„Заря 1895‖, гр. Правец, Народно читалище „Васил Ценков 1936‖, с. Разлив, Народно читалище
„Отец Паисий 1897‖, с. Калугерово, Народно читалище „Възраждане 1927‖, „Христо Ботев-1928―
с.Осиковска Лакавица,с. Джурово, Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928‖, с. Равнище,
Народно читалище „Развитие 1898‖, с. Видраре, Народно читалище „Напредък 1895‖, с.
Осиковица, Народно читалище „Васил Левски 1925‖, с. Своде и Народно читалище „Светлина
2012‖, с. Правешка Лакавица. Музейният комплекс с родната къща на Тодор Живков, под чийто
покрив се помещават два различни обекта, част от Историческия музей в града, съставен от
експозиционни зали, в които са изложени подаръци от цял свят, получени от Тодор Живков като
държавен глава и въстановка на късновъзрожденска балкански тип къща от XIX век. Двете сгради
са отворени целогодишно за посещение и предизвикват голям местен и туристически интерес.
Старото класно училище в село Видраре, в което е изложена експозиция.
Функционира сдружение „Моцартови празници-Правец 04‖, организация, чиято основна
дейност е свързана с организирането и провеждането на музикални фестивали на класическото
изкуство. В тяхната програма са включени изяви с изцяло образователна цел и насоченост към
младите хора. Фестивалите традиционно генерират голям интерес и са повод за истински
музикален празник в града.
Всички културни институции в Община Правец имат за цел да бъдат памет на миналото, като
събират, съхраняват и осигуряват безпроблемен достъп до материали и артефакти, свързани с
историята на общността или отделни индивидуални такива. Културните институции работят в
партньорство и с други организации, за да постигнат възможно най-добро оползотворяване на
ресурсите, с които разполагат.
През 2020г. продължават да бъдат активни младежките клубове към читалищата „Народно
читалище Васил Ценков 1936‖ с.Разлив, Народно читалище „Възраждане 1927‖ с.Джурово – 2 бр.,
Народно читалище „Развитие 1898‖ с.Видраре и Народно читалище „Напредък 1895‖ с.Осиковица.
Всички клубове са оборудвани с компютърна техника и безплатен интернет за нуждите на своите
посетители. Продължава обновяването на материалната база и осигуряването до възможно найкачествена и безопасна интернет свързаност. Организираните дейности с насоченост към младите
хора ще продължат и през 2020 година.
С цел улесняване получаването на информация свързана с превенцията на отпадане от
училище, СПИН, трафика на хора, употребата на наркотици и др. в сградата на общината работи
МКБППМН.
Полезна информация относно проекти за кандидатстване, програми за заетост, кампании и
др. се публикуват на официалния сайт на общината.
3.Насърчаване на здравословния начин на живот
Според личните предпочитания на младежите в община Правец желаещи да спортуват в
административният център гр.Правец има сформирани 5 спортни клуба за различните видове
спорт, като два от тях са към НПГ по КТС и ПГПЧЕ‖Алеко Константинов‖-гр.Правец. Спортният
комплекс в града разполага с модерна зала за баскетбол и волейбол, футболни терени, тенис
кортове, съоръжения и спортни площадки. По проект реализиран от Общинска АдминистрацияПравец в общината има единствената по рода си лекоатлетическа писта.
Общинска администрация е създала организация за ползване на физкултурния салон в
сградата на ОУ‖Васил Левски‖ и ПГПЧЕ‖Алеко Константинов‖-гр.Правец от младежи, желаещи
да се занимават с баскетбол и волейбол.
През 2019 в град Правец бяха извършени ремонтни дейности на спортните площадки в двора
на ОУ„Васил Левски― и ПГПЧЕ „Алеко Константинов―. Изградено е модерно футболно игрище с
изкуствена настилка, със специални параметри, гаранитращи безопастността на децата. Успешно е
завършено и изграждането на още две спортни игрища, съответно за баскетбол и волейбол.
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Реализацията на тези проекти е от особено значение, тъй като по този начин се решава
проблемът с качеството на спортната база на двете училища – ОУ „Васил Левски‖ и ПГПЧЕ
„Алеко Константинов‖. Всички ученици ще имат възможност да използват игрищата и в
извънучебно време. Безопасността и комфортът на учениците е гарантиран и отговаря на всички
съвременни изисквания.
Нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот
става чрез МКБППМН и медицинските специалисти в училищата в общината. През 2020 година
съвместно с РЗИ –София област е необходимо провеждане на Информационна кампания за борба
със зависимостите и Информационна кампания за „Превенция на болести предавани по полов
път‖. Чрез съвместни дейности и инициативи между Общинска администрация, държавните
институции училищата, МКБППМН и неправителствените организации се цели непрекъснато
насърчаване на физическа активност и спорт сред младите хора; участие на младите хора в
кампании по превенция от болести, предавани по полов път и предпазните мерки; участие в
кампании срещу тютюнопушенето на младежи; кампании относно начина на хранене,
предотвратяване на наднорменото тегло, двигателния режим и времето за почивка и т.н.
4.Социално включване на младите хора в неравностойно положение
Необходимите мерки за включване на младите хора в неравностойно социално
положение в обществения живот са :
- Подкрепа за разкриване на нови и многообразни социални услуги в общността, като се
акцентира върху прилагането на различни програми за придобиване на умения и квалификация на
хората с увреждания и хората в неравностойно положение и генериращи заетост в рамките на
общността;
- Насърчаване на инициативи за развитието на мрежа от алтернативни социални услуги за
деца и семейства в риск;
- Финансиране на програми, подобряващи качеството на грижа в социалните услуги за деца и
младежи, развиване на услугите в общността, като се акцентира на социалната, обучителната и
трудовотерапевтичната работа с настанените в тях за подготвяне извеждането и интегрирането им
в общността;
- Създаване на устойчиви модели за сътрудничество и взаимодействие между всички
заинтересувани страни в процеса на социално включване на местно и регионално ниво;
5.Развитие на младежкото доброволничество
На територията на Община Правец функционира сдружение с нестопанска цел, наречено
Младежко сдружение за Община Правец (МСОП). Неговата основна цел е да подпомага
формирането и реализирането на социална, образователна и културна политика сред младежката
общност в община Правец. Организиране на доброволчески труд, участие в различни по вид
благотворителни инициативи и създаването на благоприятни условия за живот в гр.Правец и
общината.
Дейностите, в които МСОП взема участие включват обновяването на градската
инфраструктура (създаване на нови места за отдих, реновиране на стари такива и прочие),
организиране на събития с благотворителна насоченост, оказване на помощ на хора в нужда чрез
кампании за раздаване на неща от първа необходимост и други.
Основен партньор на МСОП през годините, неизменно е Община Правец, съвместно с която
са реализирани немалък брой полезни за града и общината инициативи.
6.Гражданска активност на младите хора
С цел повишаване на гражданската
активност на младите хора, са предвидени следните
дейности:
 Повишаване имиджа на младежките организации в обществото и създаването на
устойчиви форми на сътрудничество между училищата и младежките организации на територията
на общината;
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 Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на вземане на решения;
 Подкрепа на младежките инициативи.
7.Ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Усилията на МКБПМН за 2020 г. ще бъдат насочени в посока по-голяма ефективност на
превенцията на противообществените прояви, с акцент върху корекционно-възпитателния аспект
на дейността на комисията, както и пълноценно взаимодействие с институциите и организациите,
имащи пряко или косвено отношение към дейността на МКБПМН.
Предвижда се активно включване на младежите в кампаниите и мероприятията, свързани с
превенция на агресията и превенция на зависимостите.
8.Развитие на междукултурния и международния диалог
Една от целите на Община Правец е развитие на таланта, творческите умения и културното
изразяване на младите хора, разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на
услуги за тяхното развитие. В училищата в град Правец под формата на извънкласни занимания
функционират Духов оркестър, Мажоретни състави, Народни танци и др.
Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец организира и поддържа девет детски школи с
образователна насоченост и четири състава с професионална насоченост, в които могат да се
включат деца и ученици.
 С образователна насоченост:
- Детска школа за народно пеене;
- Детска школа за народни танци – начинаещи /деца от 5 до 7 години/;
- Детска школа за народни танци – напреднали /ученици от 1 до 7 клас/;
- Детска школа по пиано;
- Детска школа по акордеон;
- Детска школа по народни инструменти – гъдулка;
- Детска школа по народни инструменти – кавал;
- Детска школа по народни инструменти – тамбура;
- Детска школа по балет.

-

С професионална насоченост:
Представителен танцов ансамбъл „Заря‖;
Детски танцов състав „Заря‖;
Детски народен оркестър „Заря‖;
Детска група за народно пеене „Заря‖.
Народен оркестър „Заря―
Квартет „Правец―

-

 Клубна и кръжочна дейност:
- Испански език
- Модерен балет
Народно читалище „Напредък 1895‖, с. Осиковица, съвместно с фондация „Назарянско
милосърдно служение‖ от три години работи по проекта „Животът заедно‖. В рамките на проекта
се разнообразява обучението с поредица занимания в читалищната библиотека.
Сред извънкласните дейности особено привлекателна за децата и юношите е създадената
преди четири години детско-юношеска театрална формация „Шарен свят‖, с ръководител Стефка
Матеева. Формацията подготвя по две постановки годишно, които представя в Осиковица и
региона, а вече и в други градове. Създаден е и Корпусът за смешно реагиране – забавната
музикална група, която е неизменна част от всички празници, чествания и събития в селото. Двете
формации участват в различни чествания, прегледи и фестивали. Към Народно читалище
„Напредък 1895‖ функционира и Женска певческа група „Осиковица свидна‖, в която могат да се
включат и развият своя талант желаещите девойки от селото.

6

В читалищата – Народно читалище „Заря 1895‖, гр. Правец, Народно читалище „Васил
Ценков 1936‖, с. Разлив, Народно читалище „Възраждане‖, с. Джурово и Народно читалище
„Развитие 1898‖, с. Видраре успешно се реализира проект „Глобални библиотеки – България‖. В
библиотеките към читалищата са предоставени за безплатно ползване компютърни конфигурации,
които имат интернет осигурен достъп. Всеки, който желае, може да ползва компютрите както за
своето обучение, така и за своето личностно развитие.
Възможностите за реализация на младежите в общината и техните творчески умения
съобразно интересите им, са стимулирани чрез
включване в общински, национални и
международни изяви и конкурси. Чрез различни проекти към Европейския съюз младежи от
гимназиите в общината участват в множество международни инициативи, обмени, срещи и други
прояви.
Двете средни училища на територията на община Правец - НПГ по КТС и ПГПЧЕ „Алеко
Константинов‖ участват по проекти на Еразъм + . Включването на професионалните паралелки от
ПГПЧЕ „Алеко Константинов‖ в международни проекти по КД2 на Еразъм + води до поощряване
желанието на младежите за международна реализация на Европейския пазар на труда.
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VI. Дейности, организация и координация за постигане на целите.
Приоритети /Дейности

Инициативи/кампании

Отговорни
институции

Времеви
период

Финансиране

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора
1.1.Предоставяне на
възможности за ефективна
професионална ориентация към
конкурентният пазар на труда

1.2.Информационна лектория за
запознаване на младежките
структури и училищата
в
общината
за
начините
и
условията за кандидатстване по
Европейски програми.

1.Участие в кампанията „Мениджър за един
ден‖
2.Организиране на срещи с фирми –
работодатели от региона с цел кариерно
ориентиране на учениците от XI класове.
3. Организиране на посещения на фирми от
региона.
4. Провеждане на мероприятия във връзка с
„Седмица на професионалното умения в
България―
1. 1. Работа по проект „Насърчаване на
Европа посредством търговия и култура‖ на
Еразъм+, дейност КД2, с партньори от
Франция, Германия, Естония, Харватска
2. Реализиране на проектни дейности:
2.1. Участие в проект „Занимания по
интереси‖ към МОН; Проект „Подкрепа за
успех‖
2.2. Участие в НП „IT кариера‖
2.3. Участие в проект „Образование за
утрешния ден―
2.4. „Scientix‖ на европейскa училищна
мрежа;
2.5. Проект „Compas‖
4.Включване на професионалните паралеки
от ПГПЧЕ „Алеко Константинов‖ в
международни проекти по КД2 на Еразъм + с
цел поощряване желанието на младежите за
международна реализация на Европейския
пазар на труда;

Община Правец
НПГ по КТС
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

м.октомври

не е необходимо

м. 10 – м.11
НПГ по КТС

Текущата
учебна
2019/2020 г.

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

Текущата
учебна
2019/2020 г.

Еразъм +

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖
НПГ по КТС

2020 г.

МОН

НПГ по КТС
НПГ по КТС
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

Текущата
учебна
2019/2020 г.

МОН
Еразъм +/т.3.2./

Еразъм +
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

Финансов
механизъм на ЕИП
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5. Проект „Зелено сътрудничество отвъд
граници‖
6. Участие на професионални паралелки в
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖състезание
„Най-добър млад готвач‖ и Най-добър млад
сервитьoр‖
7. Участие в национално състезание по
творческо писане на английски език
1.3.Насърчаване на подраства- Организиране на „Ден на отворените врати‖ в
щите за кандидатстване в двете средни училища.
професионалните паралелки в
училищата на територията на
общината.
1.4.Информационни кампании 1. Насърчаване на бизнеса за наемане на
за стимулиране на местния младежи в риск и /или със специални
бизнес за наемане на безработни потребности.
младежи чрез кандидатстване по 2. Организиране на ежемесечни срещи между
европейки програми.
учениците и утвърдени специалисти в своята
област
/бивши
ученици/
във
функциониращото „Училище за лидери‖
3.Организиране и провеждане на срещи с
водещи фирми в сферата на IT сектора.
4. Организиране и провеждане на олимпиада
по информатика и ИТ съвместно с
„Кауфланд― - ЕООД
5.Международни състезания по английски
език на Pearson u Cambridge асоциирани
училища в България

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖
COR+ България
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖
НПГ по КТС

м. април

ДБТ-Правец
Целогодиш
Общинска
но
администрация,
ПГПЧЕ„Алеко
Две години
Константинов‖
съвместно с местен
бизнес
НПГ по КТС
НПГ по КТС

През
учебната
година 2019/2020г.

Не е необходимо

Европейки
програми
Еразъм +

Не е необходимо

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги
2.1.Актуална
и
достъпна Своевременно обявяване на Интернет Общинска
информация,
насочена
към страницата на общината за младежки администрация
широк кръг хора и потребности проекти, програми стипендии и др.
възможности

През
годината

не е необходимо
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Приоритети /Дейности

Отговорни
институции
2.2.Информационна кампания за Организиране и провеждане на Ден на Общинска
популяризиране на местното
отворените врати по повод 12 октомври – администрация
самоуправление и местната Ден на българската община.
администрация
Поддръжка на изградената мрежа по проект
2.3.Осигуряване предоставяне
Общинска
„WiFi4EU — насърчаване на интернет
на безплатен Wi-Fi достъп на
администрация
свързаността в местните общности―
обществени места в Правец
3.Насърчаване на здравословния начин на живот

Времеви
период
м.октомври

не е необходимо

2019 г.

Общински бюджет

3.1 Инициативи за стимулиране
здравословния и устойчив начин
на живот сред младите хора.

Училища, Младежко
сдружение за община
Правец, туристическо
дружество
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖
НПГ по КТС
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖
НПГ по КТС

м.април

м.априлм.май

не е необходимо

Медицински
специалисти в
училищата
РЗИ
Външни лектори

Според
плановете
на класните
ръководите
ли

бюджет на
общината
бюджети на
училищата

Директори, учители,
спортни клубове,
Туристическо
дружество

през
годината

бюджет на
общината
бюджети на
училищата

3.2. Информация по въпросите
на сексуалното и репродуктивно
здраве, превенция на болести
предавани по полов път

3.3. Стимулиране на детския и
младежки спорт и туризъм.

Инициативи/кампании

1.Почистване и облагородяване на зелени
площи, засаждане на дървесни и храстовидни
видове.
2.Облагородяване на района около общежитията и училището по инициатива на
учениците.
3. Участие в проект на ЕП и младшите
посланици – По зелено училище в по зелен
европейски град
4.Организиране и провеждане на флашмоб на
двора на училището по случай 3 март с
народни хора на открито
1.Беседи, мултимедийни презентации от
медицински специалисти в училищата в часа
на класа.
2.Осигуряване на външни лектори за
запознаване на учениците с определени
теми по тези въпроси.
1.Участие в ученически игри, състезания,
кросове и шампионати и др.
2.Организиране на походи по екопътеките на
територията на общината и исторически
места.

Финансиране
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Приоритети /Дейности

3.4. Информационна кампания
за необходимостта от
разнообразно и пълноценно
хранене
3.5. Отбелязване на 1 ДекемвриСветовен ден за борба срещу
СПИН

Инициативи/кампании

Отговорни
институции

3. Участие в организираните общински,
регионални и зонални игри по баскетбол,
тенис на маса, стрелба с лък, бадминтон,
силов трибой, тенис на маса, в спортни
мероприятия, организирани от общината.
4.Организиране и провеждане на Младежка
футболна лига и турнири по стрийтбол
5.Организиране на мероприятия като походи,
кулинарство, изработване на традиционни
български изделия с цел насърчаване на
предприемачески умения, включващи три
поколения.
6. Организиране и участие в следните
състезания, конкурси:
6. 1. Участие в състезания по професия
"Системен програмист" от националния
календар на МОН - "Мога и зная как"
6.2. Участие в „Младежко творческо
изложение― – гр. Г. Оряховица
6.3. Ученическо състезание „ЗАБАВНИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ‖ - гр. Ботевград
6.4. Организиране и провеждане на
олимпиада по информатика и ИТ съвместно с
„Кауфланд― – ЕООД

Директори, учители
по физическо
възпитание, спортни
клубове, Общинска
администрация
МКБППМН

Кампания ‖Да сме здрави‖

1.Провеждане на антиспин кампания
съвместно с РЗИ

Времеви
период

Финансиране

през
учебната
годината

бюджет на
общината
бюджети на
училищата
бюджет на
МКБППМН

Медицински
специалисти в
училищата

м.април,
м.октомври

не е необходимо

Училища
МКБППМН
съвместно с РЗИ

м.декември

бюджет на
МКБППМН

Исторически музей
Община Правец
съвместно с
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

НПГ по КТС
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Приоритети /Дейности

Отговорни
институции

Инициативи/кампании
2. Организиране на обучение на принципа
„ученици обучават ученици‖ – представяне
на презентации, раздаване на лични
предпазни средства

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

Времеви
период

Финансиране

м.декември

Не се изисква

1.Съвместни мероприятия на клубовете от Училища
средните училища и децата и децата и Общинска
младежите от ЦНСТ ДМУ-гр. Правец
администрация
Община Правец
съвместно с

През
годината

не е необходимо

Участие в дейности на
неравностойно положение

през
годината

не е необходимо

през
годината

не е необходимо

4.Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение
4.1. По-тясно сътрудничество
между основните и средните
училища с цел по-пълноценното
обхващането на децата от
малцинствата в образователните
институции.
4.2. Улесняване участието в
обществения живот на младежи
в неравностойно положение
4.3. Стимулиране и подпомагане
участието на млади хора в т.ч. и
млади хора в неравностойно
положение в художествената
самодейност.

младежи

в Община Правец
Училища

Участия
в
общински,
регионални, ЦНСТ ДМУ - Правец,
национални, конкурси, фестивали и други ЗЖ- с.Видраре
мероприятия.
Общинска
администрация,
Училища,
Читалища

5.Младежко доброволничество
5.1. Доброволнически
Организиране на обучение за млади
възможности за младите хора
доброволци, свързани с извършвани от
младежи доброволнически дейности
5.2.Популяризиране на
1.Организиране на благотворителни изяви с
благотворителността
цел набиране на средства за нуждаещи се

2. Организиране на благотворителни
кампании за подпомагане на деца с тежки
заболявания.

През
годината

МСОП „Деца помагат м.юни-юли
на деца‖
Училища
МСОП
Сдружения с
нестопанска цел

През
годината

НПГ по КТС,
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

През
учебната
година

спонсорства

не е необходимо
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3. Организиране на благотворителни кампании за подпомагане на ученици от НПГ по
КТС.
4. Организиране на благотворителни базари и
концерти от Учебна компания и клуб
Солидарност, с цел подпомагане на
нуждаещи се хора.
5. Функциониране на клуб „ Солидарност‖ с
основна дейност провеждане на обучения в
толерантност на съученици, съвместни
дейности с деца в неравностойно положение
и възрастни хора.

Училищен
ученически съвет

декември
април

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов

6. Повишаване на гражданската активност
6.1. Привличане на младите хора Популяризиране ролята на младежите
при реализиране на младежката организации за реализирането на младежката
политика в общината
политика в общината

6.2. Подкрепа на младежки
инициативи

2. Участие в програма „Евроскола‖ –
Посещение на Европейския парламент в
Страсбург и участие в заседание на
Младежкия европейски парламент.
3. Провеждане на традиционен парад на
знамената по повод „Денят на Европа‖ – 9
Май
Според направените предложения
Подпомагане и поощряване на изявени
ученици и младежи за участие в национални
и международни състезания и конкурси по
дебати и речеви умения „БЕСТ‖, шахмат,
ИКТ и спортни изяви.
Участие в състезание по Английски език –
организирано от изд. „Пиърсън Едюкейшън
Лимитид―

МСОП , „Деца
помагат на деца‖,
Общинска
администрация
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

м.октомври

не е необходимо

м.май

Общинска
администрация ,
училища,
читалища

през
годината

общински бюджет

НПГ по КТС

М.01.2020 г.

Бюджети на
училища
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Приоритети /Дейности

Инициативи/кампании
Участие в национално състезание по
творческо писане на английски език COR +;
Състезание по Английски език –
организирано от изд. „Pearson― и ―
Cambridge‖

Отговорни
институции

Времеви
период

Финансиране

ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

през
учебната
година

проекти

Читалища,
Общинска
администрация
ОбА
Организатори на
младежки клубове

през
годината

не е необходимо

през
годината

общински бюджет

през
годината

не е необходимо

м.април

бюджети на
читалища,
общински бюджет,
спонсори

бюджет на община,
бюджет на
МКБППМН
бюджет на община,
бюджет на
МКБППМН
бюджети на
училищата

7.Младите хора в селата на община Правец
7.1. Привличане на младежи в
дейността на читалищата в
общината
7.2. Привличане на младежи в
дейността
на
младежките
клубове в общината

Включване на младежи в читалищната
дейност
Включване на младежи в планирането и
реализирането на дейността на клубовете.
Номинация за най-активен младежки клуб

8.Междукултурно младежко общуване
8.1. Интеркултурно образование Запознаване с традициите и фолклора на Училища
и възпитание
различните етнически общности
Читалища
Исторически музей
8.2. Честване на 8 АприлПо предложение на младежите
Училища, Читалища,
Международния ден на ромите
Организатори на
младежки клубове
Местни организации

9.Ролята на младите хора за намаляване на противообществени прояви и агресията
9.1. Превенция на наркоманиите

Спортни турнири под наслов „Чрез спорт – МКБППМН,
срещу тютюнопушене и дрога‖
Училища

м.юни

9.2. Организиране и провеждане
на кампания за борба против
зависимостите под надслов
‖Свободата да бъдеш
независим‖

1.Информационно-образователна кампания.
Изработване на информационни материали,
посветени на кампаниите /презентации, видео
филми, табла, постери и др./
2.Организиране на общински конкурси и
изложби посветени на кампаниите.

МКБППМН,
Училища

м.април

НПГ по КТС
ПГПЧЕ„Алеко
Константинов‖

През
учебната
година
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Приоритети /Дейности

9.3. Превенция на
правонарушенията извършени
от млади хора
9.4. Превенция на пътно
транспортни произшествия

Инициативи/кампании

Отговорни
институции

Времеви
период

3.Изработване на информационни материали,
посветени на кампаниите /презентации, видео
филми, табла, постери и др./

НПГ по КТС
ПГПЧЕ ―Алеко
Константинов‖

През
учебната
година

1.Спортни турнири под наслов „Силни без
насилие‖
2. Турнир по стрийтбол
3. Младежка футболна лига 2019
„Младежи пътни полицаи‖- съвместна акция
с РУП-Правец

МКБППМН
Училища

м.април
м.октомври

МКБППМН
училища
РУП-Правец

Организиране на мероприятия за отбелязване училища
на Световния ден за възпоменание на
загиналите от ПТП /беседи, информационни
табла, презентации и др./

м.октомври

Финансиране
бюджет на
МКБППМН
бюджети на
училищата
бюджет на община,
бюджет на
МКБППМН
бюджет
МКБППМН

м. ноември

VІІ. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на Общинския план за младежта
Общинският план за младежта за 2020 година е разработен въз основа на планираните инициативи от Общинска администрация,
образователните и културните институции на територията на община Правец и неправителствените организации. В периода на реализация
на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на общинска
администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи, който ще се представя в Областна
администрация София област.
Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и
дейности.
VІІІ. Осигуряване на информация и публичност на плана
За осигуряване на публичност настоящият документ ще бъде публикуван на сайта на Община Правец .
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Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията
на община Правец е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал.1, ал.2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за
защита на животните, разработена е в съответствие с Националната програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и
съществуващата нормативна уредба, визираща както преките, така и косвените проблеми,
генерирани от свръхпопулацията на скитащи кучета както в населените, така и извън
населените територии
Необходимостта от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания
поставени на Република България и останалите членки от Европейския съюз по отношение на
грижата и хуманно отношение към животните, и конкретните механизми за овладяване на
популацията на безстопанствени кучета в населените места.
I. АНОТАЦИЯ
1. ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА
Разработването и приемането Програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на общината се налага поради това, че проблемът със свръхпопулацията
на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен проблем за обществото, с многостранни
измерения (хуманно-медицински, ветеринарно-медицински, социално-битови, икономически и
екологични).
За да се реши проблемът с бездомните кучета, на първо място е необходимо да се
приложи единен метод във всички населени места на територията на община Правец. Да се
прилагат комплексни мерки, определени от Световната здравна организация, изразяващи се в:
 упражняване на строг контрол върху търговията и размножаването на домашни кучета;
 кастрация и връщане по места на социализирани кучета, които да се поемат за
обгрижване от страна на граждани, организации и общини.
Изчислено е, че при правилно приложение на изброените мерки, в зависимост от
числеността на популацията, кучетата се свеждат до минимум в период от 3 до 5 години.
Принципите, на които се основава Програмата, съгласно чл. 40а, ал. 1 от Закона за защита
на животните са:
 Постигане на здравословна среда за гражданите на територията на община Правец и
подобряване хуманното отношение към животните;
 Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета по ефективен начин
чрез масова кастрация.
През последните повече от десет години „проблемът“ с безстопанствените кучета се
нареди като един от сериозните проблеми за повечето населени места в страната.
Взетите мерки досега, в изпълнение на Закона за защита на животните и Закона за
ветеринарномедицинската дейност се оказват недостатъчни. Все още не може да се намери
цялостно и трайно решение на проблема.
Нарастващата популация на безстопанствени кучета води до:
 Здравни рискове
- Безстопанствените кучета могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс,
ехинококоза, бруцелоза, микроспория, демодекоза и други.
- Те са приносители на кърлежи, някои видове от които са заплаха за живота на хората
поради инфекциите, които разпространяват.
 Създаване на дисконфорт на населението
- Много хора се страхуват от кучетата;
- През нощта, шумът създаван от животните смущава гражданите;
- Животните са една от причините за замърсяване на градската среда;
 Тежкото положение на безстопанствените кучета
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- Тежкото положение на безстопанствените кучета травмира хората, които обичат
животните;
- Кучетата страдат от различни болести, глад, студ;
- Много от безстопанствените животни биват измъчвани и малтретирани.
 Икономическа неефективност
- Действията от страна на общината до този момент за решаването на проблема са
свързани със значителни финансови разходи, а в същото време не са постигнати задоволителни
резултати.
2. ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПРОБЛЕМА
- Липсата на контрол върху популацията на безстопанствените кучета (изоставяне на
домашни кучета от собствениците, същите свободно се размножават и стават причина за
увеличаване популацията на безстопанствените кучета);
- Временното използване на кучета за пазачи на вили, гаражи и други обекти от физически
и юридически лица, след което се изоставят;
- Липса на хуманно образование за отношението към животните и грижите, от които се
нуждаят – собственикът не е подготвен за проблемите, съпровождащи отглеждането на куче, в
резултат на което при възникнали трудности го изоставят;
- Липсата на контрол върху регистрацията и популацията на домашни кучета;
- Неефективност на прилаганите до момента методи и несъобразяване с комплексния
характер на проблема.
- Липсата на финансов ресурс за справяне с проблема ограничава възможността за
прилагане на ефективна система за регулиране популацията на безстопанствените кучета.
- Ветеринарния лекар е длъжен да изпраща информация за регистрираните кучета в
общината, което не се практикува.
Ясно е, че наличието на безстопанствени кучета води до проблеми. Трудно осъзнато
обаче е това, че наличието на кучета по улиците е основно причинено от хората и тяхната
безотговорност.
За да се появи на улицата, където се превръща в проблем, кучето е дошло от нечий дом.
Собствениците на кучета не са достатъчно запознати с изискванията на тези животни, по
отношение на грижите при отглеждането им, и при първите срещнати трудности животното или
неговото потомство е изоставено на улицата.
Не се спазват и най-елементарните нормативни изисквания при извеждане на кучето в
градската среда и това не е от непознаване на закона или Наредбата, а от липса на правилно
изградено мислене и нагласа в тази посока.
Малцина са тези, които са запознати с биологията на вида, и които си дават реална
сметка за това каква вреда може да нанесем с едно единствено изоставено на улицата куче.
Особено важно е да се осъзнае, че бездомните животни са плод на нашата безотговорност.
3. ДИНАМИКА НА ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗДОМНИТЕ КУЧЕТА
Първоначалната оценка и по следващият мониторинг са от ключово значение за успеха
на Програмата. Реалната информация за състоянието и динамиката на популацията на
безстопанствените кучета позволява да бъдат предприети максимално ефективни мерки и
оптимизация на изразходваните ресурси.
За правилна оценка е необходимо да се идентифицират източниците на безстопанствени
кучета.
Такива са:
-Свободно скитащи домашни кучета (в тази бройка влизат и кучетата от строителни
обекти, стопански дворове, паркинги и т.н.);
-Изоставени от стопаните си кучета;
-Поколения на домашни кучета, резултат на неконтролирано развъждане;
-Поколения на некастрирани безстопанствени кучета.
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Във връзка с динамиката на популацията, се извършва преброяване на безстопанствените
кучета на територията на всяка община в страната.
- Преброяването започва с уведомление от министъра на земеделието, храните и горите до
кмета на общината със заложен в него срок.
- Кметът на общината издава заповед за извършване на преброяването. Същото се
извършва от представители на общината, организации за защита на животните или от други
юридически лица, при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на
чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество. В преброяването не могат да се включват участниците в дейностите по Програмата,
извършващи кастрация и обработка на кучетата.
- Преброяването се извършва веднъж на всеки две години в периода март-юни или
септември-ноември.
- При преброяването се отчита всяко куче, намиращо се на обществено място без видимо
присъствие на собственик.
- Преброяването се извършва по методика като задължително се отчита приблизителната
възраст, пол, видимото здравословно състояние и наличието или липсата на видима маркировка
за извършена кастрация.
II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
1. ГЕНЕРАЛНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Стратегическата цел винаги се отнася до крайното желано състояние в разглежданата
област. В тази връзка, настоящата програма акцентира на следната стратегическа цел:
„Постепенно ограничаване броя на безстопанствените кучета, чрез масова
кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората, комфорта на
градската среда.
2. СПЕЦИФИЧНИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
На основата на анализа на средата и формулираната генерална стратегическа цел се
разработва следващото ниво - специфичните стратегически цели. Най-общо казано, те
определят конкретни и специфични резултати/промени в Общината. Формулираните по-долу
цели са базирани върху приоритетите на Общината в областта на овладяване популацията на
безстопанствените кучета за следващите години. За постигане на главната стратегическа цел на
Програмата са формулирани следните специфични стратегически цели:
Специфична цел 1: прилагане на механизмите за ефективен контрол и намаляване на

популацията на безстопанствените кучета на територията на страната, предвидени в
българското законодателство;
Специфична цел 2: прилагане на механизмите за ефективен контрол на отглеждането,
развъждането и търговията с кучета, предвидени в българското законодателство;
Специфична цел 3: повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и
насърчаване на тяхната кастрация и регистрация.

III. ЗАДАЧИ
1. Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайно им изчезване,
набелязване на мерки за отстраняване на причините, водещи до възникване и увеличаване
на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната;
2. Контрол върху отглеждане на домашните кучета, чрез Идентификация,
регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината в
Интегрираната информационна система на БАБХ;
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3. Регистрация на всички обекти за развъждане на кучета, съгласно изискванията на
чл. 137 от ЗВД;
4. Регистрация и контрол на всички търговци на кучета (обекти и/или юридически и
физически лица);
5. Масова кастрация на безстопанствените кучета в общината;
6. Стимулиране на кастрацията на домашни кучета на територията на общината;
7. Стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета;
8. Повишаване на информираността и отговорността на гражданите при
отглеждането на домашни кучета;
9. Засилване на обществения контрол и контрола на държавните органи, както и на
гражданското съзнание при работата по овладяване на популацията на безстопанствените
кучета на територията на страната.
IV. УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМАТА
1. Местна власт
1.1. Общинският съвет:
1.1.1. Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и гласува
годишен бюджет за изпълнението й, съгласно чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ.
1.1.2. Приема общинска Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на
територията на Община Правена.
1.1.3. Предвижда средства в общинския бюджет за участие в изграждане на регионален
приют за безстопанствени кучета, съгласно чл. 41, ал. 1от ЗЗЖ.
1.1.4. Актуализира приетата Програмата и съответния бюджет за изпълнението, въз
основа на годишния отчет на кмета, представен пред Общинския съвет.
1.1.5. Кметът или упълномощени от него лица организират цялостното изпълнение на
Програмата, сключването на договори с други приюти и стационарни и подвижни
амбулатории.
1.2. Общинска администрация:
1.2.1. Организира и координира изпълнението на заложените мерки по програмата,
съгласно утвърдения бюджет от Общинския съвет.
1.2.2. Отпечатва и разпространява материалите по Програмата.
1.2.3. Осигурява медийно отразяване на дейностите по програмата
1.2.4. Създава и поддържа регистър по чл. 54 от ЗЗЖ.
1.2.5. Осигурява мобилна амбулатория за обработване на кучетата, отглеждани на
открито.
1.2.6. Обработва сигнали и жалби на граждани и организации :
- по телефон;
- писмено;
- по електронна поща.
!!! Анонимни сигнали и жалби не се обработват. При подаване на сигнал се записват
имената на гражданина или организацията и телефон за обратна връзка, посочва се
мястото на инцидента и описание на кучето/та/. Действията по сигналите и жалбите се
извършват от експерти в общинска администрация.
2. Ветеринарни власти - Националната ветеринарномедицинска служба и нейните
структури:
2.1. Упражняват системен контрол по отношение на хуманното отношение към
животните.
2.2. Упражняват системен контрол върху дейностите по Програмата и стационарната
амбулатория чрез провеждане на проверки.
2.3. Упражняват системен контрол върху ветеринарномедицинския надзор на
обработените кучета, чрез провеждане на проверки.
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3. Неправителствени организации за защита на животните
3.1. Съдействат при актуализацията на Наредбата в частта й за придобиване, отглеждане и
развъждане на домашни кучета и третиране на безстопанствени кучета.
3.2. Съдействат за обработването на постъпилите жалби и сигнали, свързани с домашни и
безстопанствени кучета:
3.2.1. Съдействат в разрешаването на проблемите, потвърдени от проверките на
постъпилите сигнали.
3.2.2. Срокът за проверка на жалба за агресивни кучета е до 24 часа, а при сигнал
незабавно.
3.2.3. При спешни жалби на граждани за предотвратяване на жестокост към животните,
НПО получават съдействие от органите на МВР, съгласно чл. 58, ал. 4 от ЗЗЖ.
3.3. Съдействат за медийно отразяване на дейностите по Програмата.
3.4. Осигуряват надзор на обработените кучета.
3.5. Осигуряват по възможност финансова помощ.
3.6. Организират и провеждат задомителни кампании.
3.7. Участват в съвместни образователни кампании, финансирани от общината:
3.7.1. Мероприятия по популяризиране на Програмата и поощряване на идеята за защита
на животните и природата, както и нейното популяризиране сред населението и
ефективното повишаване културата на обществото в тази област чрез средствата за масово
осведомяване, публични прояви и др.
3.7.2. Мероприятия по образование на деца в хуманно отношение към животните,
провеждане на екологично и природозащитно обучение и възпитание в сходната етика,
организиране на школи, лекции, курсове и др.
3.7.3. Мероприятия по подобряване чистотата на градската среда и др.
3.8. Съвместна работа с частно практикуващи ветеринарни лекари, при изявено желание
от тяхна страна.
3. КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
Контролът по изпълнение на общинските програмите и плановете по чл. 40 ал. 3 от ЗЗЖ
се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез Българската агенция по
безопасност на храните.
V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА,
ДОКЛАДВАНЕ И ОТЧЕТНОСТ, УВЕДОМЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
1. Управление и оценка на програмата
Изпълнението на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Правец се управлява от Кмета на общината и/или от
упълномощено от него лице.
Оценката за изпълнение на общинската програма се извършва на базата на прилагане на
мерките и постигането на заложените задачи. Оценката се реализира с оглед постигане на
ефективност и ефикасност от изпълнението на Програмата.
Управлението включва наблюдение на изпълнението на заложените цели и задачи в
Програмата, организацията и методите на изпълнение, прилагани за намаляване популацията на
безстопанствените кучета. В процеса на наблюдение се допуска участие на организация за
защита на животните, като се спазва принципа за партньорство, публичност и прозрачност.
Оценката и наблюдението ще дадат възможност да се анализират постигнатите резултати,
както и да се предприемат при необходимост коригиращи действия.
2. Докладване и отчетност
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а) Служителите, отговорни за изпълнение на Програмата ежегодно внасят отчет до кмета на
община Правец. Отчетът включва и анализ на постигната ефективност и може да съдържа
препоръки за подобряване изпълнението на Общинската програма;
б) Кметът на общината, ежегодно до 1 март внася отчет за изпълнението на Програмата до
изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, чрез съответната
Областна дирекция по безопасност на храните.
3. Уведомяване на обществеността
Приетата общинска програма и планът по чл.40, ал.3 от Закона за защита на животните се
публикува на интернет страница на община Правец в срок от 14 дни от тяхното приемане. При
всяко изменение и допълнение, информацията следва да се актуализира.
VI. НОРМАТИВНА БАЗА
1. Международно законодателство, световни практики и препоръки
 Европейска конвенция за защита на животните компаньони - Ратифицирана със закон,
приет от ХХХІХ Народно събрание на 15 април 2004 г. – ДВ, бр.34 от 2004 г. в сила за
Република България от 1 февруари 2005 г.
 Световна здравна организация, Експертен комитет по беса, Осми доклад, Женева 1992 г.,
Серия № 824 – Извлечения от научни студии на СЗО върху контрола на популацията на
кучетата
 Световна здравна организация, Консултация върху приложимостта на глобален контрол
и елиминиране на градския бяс, Женева 11-13 Декември 1989, VPH/93.116
2. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
 Национална програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на
територията на република България, приета с решение№136/14.03.2019 г.
 Закон за защита на животните – в сила от 31.01.2008 г., обн. ДВ, бр.13 от 08.02.2008 г.
 Закон за ветеринарномедицинската дейност
 Наредба № 41 от 10 декември 2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат,
развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за
животни
 Наредба № 39 от 1 декември 2008 г. за условията за отглеждане на животни компаньони,
съобразени с техните физиологически и поведенчески особености
3. МЕСТНА НОРМАТИВНА УРЕДБА И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ
 Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Правец
 Наредба №18 за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на
Община Правец
VII.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, МЕРКИ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОГРАМАТА
1. Очаквани резултати:
С прилагането на Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените
кучета на територията на община Правец се очакват следните резултати:
а).Повишаване безопасността на градската среда;
б).Намаляване на броя на безстопанствените кучета и установяване на траен контрол върху
тяхната популация на територията на страната;
в). Намаляване на рисковете от разпространението на заболявания, пренасяни от
безстопанствените кучета;
г).Увеличаване на информираността, отговорността и активността на гражданите при
отглеждане на домашни кучета.
2. МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА

8

А. Мерки за овладяване и контрол на популацията на безстопанствените кучета чрез
кастрация
Подходът за овладяване популацията на безстопанствените кучета, заложен в Закона за
защита на животните, включва тяхното залавяне, кастрация и връщане по местата на залавянето
им, чиято цел е да спре цикличния процес по запълване на освободените места. Кастрирането
на кучетата и връщането им по местата, от които са заловени няма да позволи освобождаване на
ниши, защото ще са запълнени с животни, които не се възпроизвеждат, т.е. ще се блокира
раждаемостта.
Действащото законодателство от своя страна насърчава кастрацията на домашните кучета
като техните собственици са освободени от “такса за притежаване на куче”, съгласно
разпоредбите на чл. 175, ал. 2, т. 5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Програмата въвежда масова кастрация, което включва кастрация на такъв брой животни,
който ще доведе до постигане на ниво не по-ниско от 50% кастрирани животни от общата
популация на безстопанствените кучета в рамките на първите 12 месеца от изпълнението на
Програмата и поддържане на ниво над 70% за следващите години от изпълнението й.
а) Кметът на общината публикува на интернет страницата на общината обявление за
заявяване на участие за извършване на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране,
ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета.
б) Акциите по залавяне на кучета се извършват по предварително изготвен и утвърден
годишен график, който се предоставя за одобрение на кмета на общината и по процедурен план
за залавяне и транспортиране на животните.
в) Залавянето на безстопанствените кучета се осъществява от екипи за залавяне на
безстопанствените кучета и от доброволци, съгласно чл. 42 от Закона за защита на животните
(ЗЗЖ).
г) Транспортирането на кучетата се извършва в клетки и съгласно изискванията на чл. 42,
ал. 2 от ЗЗЖ.
д) Членовете на екипите за залавяне на безстопанствените кучета трябва да са преминали
курс на обучение за защита на хуманно отношение към животните, съгласно чл. 42, ал. 3 от
ЗЗЖ.
е)Екипите за залавяне на безстопанствени кучета се ръководят и контролират от
ветеринарен лекар, съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗЗЖ.
ж) При залавянето на кучето се поставя нашийник с идентификационен номер, съгласно
чл. 42, ал. 5 от ЗЗЖ.
з) За извършване на ветеринарномедицинските дейности, екипите и доброволците
предоставят заловените безстопанствените кучета с приемо-предавателен протокол по образец
(когато се предоставят от екип по залавяне) или информационен талон №1 за залавяне,
приемане и връщане на безстопанствени кучета по образец (когато се предоставят от
доброволец) на амбулаториите. Протоколът/информационния талон се издава в три екземпляра
- един за екипа/доброволците, един за амбулаторията и един за съответната община и в него се
вписват датата, мястото на залавяне и броя на безстопанствените кучета с опис на
идентификационните номера на нашийника, поставен при залавянето. Управителят на
амбулаторията предприема незабавни мерки за установяване на данни за наличие или липса на
регистрация на кучето. В случай на такава, управителят уведомява собственика на кучето. При
невъзможност на собственика за явяване в същия ден, кучето се транспортира до най-близкия
приют. При неявяване на собственика в 7-дневен срок от уведомяването, кучето се кастрира,
маркира, обезпаразитява, ваксинира срещу бяс и се предоставя на нов собственик.
Неосиновените се връщат по местата на залавянето им.
и) Ветеринарномедицинските дейности включват кастрация, маркиране чрез татуиран на
едното ухо идентификационен номер или електронен чип и V-образно купиране на другото ухо
или друга видима ушна маркировка, обезпаразитяване и ваксинация срещу бяс на
безстопанствените кучета. Управителят на ветеринарномедицинската амбулатория вписва
кучетата в регистър и издава ветеринарномедицински паспорт.
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й) Ветеринарномедицинските дейности се извършват от ветеринарни лекари,
осъществяващи практика в регистрирани ветеринарномедицински заведения, като се осигурява
престой от минимум 24 часа за следоперативно възстановяване на кучетата.
к) Ветеринарните лекари удостоверяват извършените ветеринарномедицински дейности
чрез водене на дневник по образец с данни за всяко куче – възраст, външни белези, пол,
килограми, номер на микрочип и паспорт, дати на кастрация и поставени ваксини,
обезпаразитяване, въвеждане във ВетИС и попълнен информационен талон № 2 за кастриране,
обезпаразитяване и маркиране на безстопанствено куче по образец. В началото на всеки месец
ветеринарните лекари представят на кмета копия от посочените документи и копия от приемопредавателните протоколи и информационни талони № 1.
л) След извършване на ветеринарномедицинските дейности, ветеринарният лекар
преценява продължителността на следоперативния престойсъобразно б. „д“, след което
безстопанствените кучета се връщат по местата на тяхното залавяне, като същите
предварително се съгласуват с кметовете на общини и/или населени места. Не се допуска
връщането на кучетата в дворове на детски ясли и градини, училища, болници и в близост до
площадки за игра на деца, автомагистрали и летища, съгласно чл. 48 от Закона за защита на
животните.
м) В случаите на чл. 48 от ЗЗЖ или при болни и нуждаещи се от продължително лечение
кучета, същите се настаняват във временни приюти. Евтаназия на безстопанствени кучета,
настанени във временни приюти, се допуска при условията на чл. 179, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност след поставяне на диагноза при клиничен преглед и
изследвания. При назначаване на евтаназия се съставя индивидуален протокол, който съдържа
основанията за прилагането й. Протоколът се подписва от ветеринарния лекар, от управителя на
приюта и от трето лице.
н) За върнатите по места кучета, граждани и организации за защита на животните могат
да заявят желание за поемане на грижите за тях. В тези случаи те се задължават да подпишат
декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за защита на животните и да изпълняват изискванията на
чл. 49 и 50 от ЗЗЖ, т. е. да обезпаразитяват на всеки три месеца и да реваксинират срещу бяс
върнатите по места кучета, за които поемат грижи и отговорност. Задължават се ежегодно да
заверяват паспорта на кучето в общинската администрация за извършените обезпаразитявания
и ваксинации, и да вземат мерки за предотвратяване на агресивното поведение на кучетата към
хора или животни. При сигнал за агресивно поведение на куче се извършва проверка от
общината с участието на регистрирани/официални ветеринарни лекари. В случай, че сигналът
за агресивно поведение на куче е подаден от организации за защита на животните, последните
също може да участват в проверката.
При липса на граждани и организации за защита на животните, заявили желание за
поемане на грижите за тях, върнатите по места кучета са под контрола и грижите на общината.
Б. Мерки за подпомагане изграждането на регионални приюти за безстопанствени
кучета
Регионални приюти могат да бъдат изграждани и/или стопанисвани от:
- две или повече съседни общини, в рамките на сключено споразумение за
сътрудничество, съгласно Глава осма от Закона за местното самоуправление и местната
администрация;
- юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност защита на животните;
- съвместно от община и организация с предмет на дейност защита на животните или
община и регистрирана ветеринарномедицинска амбулатория.
Изграждането на регионални приюти се подпомага, когато са изпълнени едновременно
следните условия:
- на територията на съответните общини няма изградени общински или частни приюти
или са с недостатъчен капацитет;
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- на територията на всяка община е извършено най-малко едно преброяване на
безстопанствените кучета в рамките на последните 3 години;
Регионални приюти могат да бъдат изграждани чрез:
-предоставяне на терени и сгради – държавна и общинска собственост;
-предоставяне на целеви трансфери по бюджетите на общините в рамките на средствата
по държавния бюджет за годините на одобрената от Министерския съвет средносрочна
бюджетна прогноза. За годините извън нея посочените стойности за изпълнение на целите имат
прогнозен характер;
-изготвяне и прилагане на национални механизми за финансиране и подкрепа;
-включване на мерки за кандидатстване по европейските фондове;
-включване в проекти, финансирани от ЕК и по международни програми и проекти;
-изработване на типов проект за изграждане на регионален приют.
Регионалните приюти се изграждат в съответствие с изискванията на глава IV, раздел I на
Наредба № 41 от 2008 за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или
предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни.
В. Мерки за контрол върху развъдниците, търговците на кучета, пазарите за
животни, зоомагазините и собствениците на кучета, отглеждани като компаньони
Особено голям проблем през последните години е осъществяването на търговия и
подаряване на кучета чрез интернет-сайтовете. Тази дейност все повече се разширява, поради
липсата на регистрация, което от своя страна лишава компетентните органи от възможността да
осъществяват контрол и да налагат санкции. С това се задълбочава ситуацията с нарастване на
броя на безстопанствените кучета.Поради тази причина е необходимо активизиране на
обществената намеса и повишаване информираността на гражданите за изпълнение на
задълженията и контрола в тази област. За ограничаване на подобен тип дейности би
спомогнало своевременното уведомяване на Областните дирекции по безопасност на храните,
като лицата, които подаряват или придобиват кучета следва да предоставят данни за новия
собственик и за самото куче (име, пол, дата на раждане, паспорт, извършени ваксинации, данни
за родителите на кучето).
За справяне с проблема е необходимо познаване на действащото законодателство, както и
подзаконовата нормативна база в тази област. Основни актове са Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на животните, Наредба № 41 от 2008 г. за
изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с
цел търговия, към пансиони и приюти за животни, Наредба № 39 от 2008 г. за условията за
отглеждане на животни компаньони, съобразени с техните физиологически и поведенчески
особености и други.
а) Право да осъществяват развъждане и търговия на кучета имат лицата, чиито обекти са
регистрирани по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
б) Търговия с кучета се осъществява само в развъдници и зоомагазини регистрирани по
реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
в) Контролът върху развъдниците, зоомагазините и пазарите за животни се извършва
съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗЗЖ и чл. 7, ал. 1 от ЗВД.
За активизиране на обществеността във връзка с овладяване популацията на
безстопанствени кучета се извършват информационни кампании, организирани от общината.
Същите целят задълбочено запознаване с проблема, с действащата нормативна база и
насърчаване на гражданската активност. Само чрез намеса от страна на обществото могат да се
постигнат добри резултати. Информираността ще спомогне гражданите да регистрират своите
домашни кучета, да предпочетат тяхната кастрация, да не извършват нерегламентирана
търговия, при подаряване да уведомяват компетентните органи, за да могат да осъществят
контрол. Следва да се засили обществената намеса, като всеки гражданин, който забележи
нарушение и неспазване на изискванията да сигнализира своевременно държавните органи,
които да осъществят своите правомощия и да предприемат необходимите мерки. Чрез
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засилване на контрола в тази област, чрез адекватни мерки и налагане на санкции могат да се
постигнат задоволителни резултати за справяне с проблема.
VIII. КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И КОРИГИРАЩИ
ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА
А. МОНИТОРИНГ ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Мониторингът ще бъде осъществяван по следните индикатори за изпълнение:
1. Брой на безстопанствени кучета, както следва:
- заловени;
- идентифицирани;
- кастрирани;
- ваксинирани;
- обезпаразитени;
- настанени в приюта;
- върнати по места;
- осиновени;
- евтаназирани;
- умрели.
2. Брой на домашни кучета, както следва:
- регистрирани;
- кастрирани.
3. Брой извършени проверки и:
- подадени сигнали, молби и жалби;
- констатирани нарушения;
- дадени предписания;
- съставени актове за установяване на административни нарушения и наказателни
постановления.
Б. КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
Настоящата Общинска програма се изготвя в изпълнение на Националната програма,
която въвежда единен подход за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на цялата страна. В случай, че се констатират несъответствия на общинската
програма с Националната програма, следва да се предприемат от Кмета на общината
коригиращи действия.
Предприемането на коригиращи действия възниква с откриването на свързан с
изпълнението на общинската програма проблем и включва вземане на мерки за отстраняване и
предотвратяване на повторно проявление.
Прилагането на коригиращите действия включва:
- установяване на несъответствие и анализ на причините, довели до него;
- предложение за коригиращо действие и вземане на решение за прилагането му;
- предприемане на коригиращото действие и оценка на ефективността му.
В. ДРУГИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
Във връзка с овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Правец може да се организират информационни кампании, съвместно с областната
дирекция по безопасност на храните, областната колегия към Български ветеринарен съюз и да
популяризира проблема с безстопанствените кучета и да активизира обществеността за
намиране на постоянен дом на безстопанствените кучета.
Кампаниите включват програми, включително за разясняване на обществеността за
ползата от мерките по Програмата и нейното прилагане, насърчаване на кастрацията и
регистрацията на домашните кучета; ползата от кастрацията и връщането по места на
безстопанствените животни, като се запълват градските ниши с кучета, които са ваксинирани и
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не се възпроизвеждат; осиновяването на безстопанствени кучета; повишаване на културата на
отглеждане на домашни кучета; набиране на доброволци, които да подпомагат ежедневните
грижи за кучетата и други дейности в приютите; набиране на средства за лечение на болни
кучета. Информационните кампании се извършват чрез разпространение на дипляни, брошури,
видео клипове, публикуване на информация в печатни и електронни медии.
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И МАТЕРИАЛНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ
1. Източници за финансиране:
- От бюджета на Общината;
- От събраните средства от “такса за притежаване на куче”;
- От дарения на граждани, фирми и неправителствени организации;
- Министерският съвет по предложение на министъра на земеделието и продоволствието и
министъра на финансите може да предвиди средства за изпълнение на програмите по чл. 40, ал.
1. съгласно § 7 от ЗЗЖ.
- От спечелени проекти .
- Други източници на финансиране по програми.
IX.

2. Човешки ресурси
- Служители на Общинска администрация – Правец;
- Практикуващи ветеринарни лекари на територията на Община Правец;
- Доброволци
- НПО
3. Време за изпълнение
Програмата влиза в сила след приемането и от Общински съвет – Правец. Срокът за
изпълнение на тази програма е до приемането на нова програма като се работи по метода
„КАСТРИРАЙ И ВЪРНИ”.
При промяна в нормативната уредба, касаеща дейностите по овладяване популацията на
безстопанствените кучета, дейността на Общината и нейните структури следва да се подчини и
реорганизира съобразно регламентираното в националното законодателство, а настоящата
Програма – своевременно актуализирана.
Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на
община Правец е приета с решение № …………., взето с протокол №……….. на Общински
съвет Правец.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРОГРАМАТА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА
ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА ПРАВЕЦ
№

Мярка/дейност

срок

изпълнител

Източници
за

Очакван ефект
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1.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

финансиране
Преброяване на На всеки 2 Община
Общински
Възможност
за
точна
безстопанствените години
Правец,
бюджет
преценка
промяната
в
кучета
ОДБХ,
популацията
на
организации
безстопанствените
кучета
за защита на
като критерий за успеваемост
животните
на мерките по програмата.
и/или други
ЮЛ
Овладяване и контрол за популацията на безстопанствените кучета, чрез масова
кастрация
Осигуряване
на ежегодно Община
Бюджет
на Възможност за обработка на
стационарни
и
Правец,
Община
кучета – безстопанствени и
/или
мобилни
ветеринарна Правец,
от домашни в населените места
амбулатории
за
клиника,
таксите
за на община Правец
обработка
на
доброволци, притежаване
безстопанствени и
ЮЛНЦ
на домашно
домашни кучета
куче
Обработка
на ежегодно Община
Бюджет
на Масовото извършване на
безстопанствените
Правец,
Община
мероприятия по кастрация на
кучета,
вкл.
ветеринарна Правец,
от безстопанствените
кучета,
залавяне,
клиника,
таксите
за допринася за по-бързото и
кастриране,
доброволци, притежаване сигурно
овладяване
на
маркиране,
ЮЛНЦ
на домашно популацията на уличните
обезпаразитяване,
куче
кучета, а бързото им връщане
ваксиниране,
по местата на залавянето им
документиране и
гарантира недопускането на
връщане по места
други, необработени кучета в
ареала.
Провеждане
на постоянен Община
Популяризиране действията
информационни
Правец,
по
проблематиката,
кампании
ОДБХ,
предприемани от страна на
Организации
местната власт и партньорите
за защита на
и програмата. Запознаване на
животните
населението
с
полезна
информация за нормативните
изисквания, информация за
болести
пренасяни
от
животните,
начини
за
предоставяне
разпространението на зарази
и др.
Регистрация на домашни кучета и контрол върху размножаването им, с цел блокиране
на притока от дома към улицата
Определяне
на постоянен Община
Бюджет
на Изпълнение на нормативно
зони за разходки
Правец
Община,
изискване към кметове на
на
домашни
дарения,
общини
да
осигурят
любимци
Европейски
маркирани
и
обособени
фондове
обществени
места
за
разхождане
на
домашни
кучета. Осигуряване на добри
условия
за
свободно
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Постоянен Община
3.2. Разширяване
функционалностт
Правец,
а на електронния
ОДБХ
регистър
за
административна
регистрация
на
домашни кучета
Организиране на
сигурна система
за
навременно
подаване
и
получаване
на
информация
за
ветеринарна
регистрация
на
домашни кучета
на
3.4. Провеждане
информационни
кампании от общ
характер
(законова
база,
задължения
на
собствениците,
изисквания
към
отглеждането,
хуманно
отношение и др.)
3.5. Актуализиране на
местната
нормативна
уредба, съгласно
действащото
законодателство
3.3

Постоянен ОДБХ,
организации
за защита на
животните,
община
Правец

ежегодно

При
норматив
на
и
фактическ
а
необходи
мост
на Постоянен

3.6. Извършване
проверки,
съставяне
на
предписания,
санкции
на
собственици
на
домашни кучета,
относно спазване
нормативните
изисквания
при
отглеждането им.

Община
Правец,
ОДБХСофия
област

Бюджет
Община

Общински
съвет
Община
Правец

Бюджет
Община

Община
Правец

разхождане на домашните
кучета, без с това да се
нарушава спокойствието и
комфорта
на
останалите
граждани.
Подобряване обслужването на
граждани – собственици на
домашни
кучета
при
административната
регистрация на животните.
Повишаване събираемостта от
таксата за притежаване на
домашно куче.
Изпълнение на нормативно
изискване към ветеринарните
лекари за предоставяне на
тази информация. Събраната
информация би дала ясна
картина за реалния брой
домашни кучета, отглеждани
на територията на община
Правец.
на Увеличаване
броя
на
регистрираните
домашни
кучета.
Запознаване
на
населението
с
полезна
информация за нормативните
изисквания, информация за
болести
пренасяни
от
животните,
начини
за
предотвратяване
на Навременно адаптиране на
местната нормативна уредба
към
промените
в
националното
законодателство
Повишаване
гражданската
активност и отговорност при
спазване на нормативните
изисквания
към
собствениците на домашни
кучета.
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3.7. Организиране и е
провеждане
на
съвместни
проекти/кампании
по
кастрация,
обезпаразитяване,
маркиране
на
домашни кучета

ОДБХ,
Дарения,
Организации Проекти
за защита на
животните,
Община

Стимулиране собствениците
на домашни кучета да
ограничат раждаемостта на
своите животни и създаване
на нежелано потомство.
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