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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  3  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 20 март 2020 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 52 

ОТНОСНО: Провеждане на настоящото заседание на Общински съвет Правец при закрити 

врати. 

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

чл.27, ал.3 и чл.28, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с усложняващата се епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на 

територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното 

събрание на Република България извънредно положение, последните 

препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 

26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и 

актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването, 

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

 

РЕШИ: 

1. Заседанието да продължи като закрито. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 53 

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. Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във 

връзка със  сключено Споразумение № РД 50-31 от 19.04.2018 г.,  за изпълнение 

на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на мярка 19.2 „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” сключено между УО на ПРСР 

2014- 2020 и  СНЦ  „МИГ Ябланица – Правец” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ ДДС към 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 

 



4. Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство и ремонт за 2020 г. 

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. Предложения относно  процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Именуване на улици в село Осиковица, община Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

управления на отпадъците, за закупуване на специализирана техника. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Отчет за 2019 год., за изпълнение „Общинската програма за опазване на околната 

среда и управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея 

програма за управление на отпадъците 2015-2020 год. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец за 

2020г.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Приемане на Oбщинска програма за закрила на детето за 2020 г.  
 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общински съвет  

на Община Правец 

 

13. Гласуване средства за подпомагане на възрастните хора/пенсионери/ от община  

Правец за Великденските празници. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план 

за развитие на  Община  Правец 2014 - 2020 г. през 2019 
та 

година. 

 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 54 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във 

връзка със  сключено Споразумение № РД 50-31 от 19.04.2018 г.,  за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на мярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

сключено между УО на ПРСР 2014- 2020 и  СНЦ  „МИГ Ябланица – Правец” 

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, 

Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи 

за популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и 

Споразумение № РД 50-31 от 19.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за 

Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", сключено между 

Управляващият орган на ПРСР 2014 - 2020 г. и СНЦ „Местна инициативна 

група Ябланица Правец“ със седалище и адрес на управление: гр. Ябланица 

пл.“Възраждане“3, представлявано от Ивелин Йошев и Заповед № РД 09-

732/10.08.2018 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г., 

  (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 на 32871 лв. 

(Тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и един лева .) за обезпечаване на 50 % от 

заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № РД 50-31 от 19.04.2018 г. по подмярка 19.4 на мярка 19, за Проект „Изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ 4МИГ Ябланица-Правец“, 

сключен между СНЦ „МИГ Ябланица - Правец“ и ДФ „Земеделие”. 

Със срок за предявяване за плащане - до 30.06.2021 г. (до 6 (шест) месеца след 

изтичане на срока за изпълнение на одобрените дейности от стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на територията на общините Ябланица и Правец, 

финансирана със Споразумение №РД 50-31 от 19.04.2018 г.) за 2020 г. 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Ябланица-Правец” 

да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по 

Споразумение №РД 50-31 от 19.04.2018 г. и да ги представи пред  Държавен фонд 

„Земеделие”- Разплащателна агенция. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 55 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ ДДС към 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  

175331,72 лв.( сто седемдесет и пет хиляди триста тридесет и един лева и седемдесет и 

две стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към 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”. 

Със срок за предявяване за плащане до 6 (шест) месеца след изтичане на срока за 

изпълнение на инвестицията/ дейностите, определен в Договор № 23/07/2/0/00249 от 

15.10.2018 г. сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие“. 

2. Възлага на кмета на община Правец да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС към 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   № 56 

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

строителство и ремонти за 2020 г. 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 57 

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 ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС и чл.5, ал.2 и ал.3 от Наредба 

№5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

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



 

РЕШИ: 

1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както 

следва: 

 В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРОДАЖБА се добавя: 

 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

43. АЧОС 

№3584-II/ 

07.02.2020 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 113 (втори отреден за имот с 

планоснимачен номер сто и тринадесет), целият с площ от 498 

(четиристотин деветдесет и осем) кв.м., находящ се в кв. 16 

(шестнадесети) по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, 

област Софийска. 

В раздел XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

1. АЧОС № 1985-II/ 

22.12.2016 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX – За музей и озеленяване с 

площ от 2159 кв. м., заедно с построената в него двуетажна масивна 

сграда – Експозиционна сграда към Музеен комплекс със застроена 

площ (ЗП) от 206.52 кв.м. и РЗП от 413.03 кв.м., находящи се в кв. 4 

по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, за осъществяване функциите на Исторически 

музей – гр. Правец. 

2. АПОС № 331–I/ 

14.12.2015 г. 

Поземлен имот с кадастрален №255 с площ от 78.00 кв.м. заедно с 

построената в него двуетажна паянтова сграда – Старо класно 

училище със застроена площ от 78.00 кв.м., находящ в кв.33 по 

плана на с. Видраре, община Правец, област Софийска, за 

осъществяване функциите на Исторически музей – гр. Правец. 

3. АПОС № 331–I/ 

14.12.2015 г. 

Югоизточната част от УПИ II – 2, кв.1 по действащия план за 

регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска, с площ 

от 72.25 кв.м., заедно с построената върху него едноетажна 

паянтова сграда – Ханът на Вутьо Попиванов със застроена площ 

от 72.25 кв.м., за осъществяване функциите на Исторически музей – 

гр. Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 58 

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 VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ се добавя: 

Част от МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, състояща се от две тела – тяло 

„А“ на три етажа и тяло „Б“ на два етажа, с разгъната застроена площ на цялата сграда от 

535,45 кв.м., а именно: ЧАСТ ОТ ВТОРИ ЕТАЖ НА ТЯЛО „Б“, както следва: а) зала АТЦ – 

с площ от 24,50 кв.м.; б) стая – с площ от 10,90 кв.м.; в) зала ЗИК – с площ от 10,90 кв.м.; г) 

стая – с площ от 8,05 кв.м.; д) баня - с площ от 4,70 кв.м., общи части – тоалетна коридор и 

стълбище, заедно с 18,04% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални 

части от отстъпеното право на строеж върху терена, върху който е построена сградата, 

представляващ УПИ XI – За общ. админ. и обществено обслужване, кв. 20 по плана за 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 59 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

администрация (ЗМСМА), чл.42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 3, ал.1 и ал. 2 от Наредба № 6 на ОбС-Правец за 

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

и продажба на общински жилища, 

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

 

РЕШИ: 

1. Определя 4 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, за ЖИЛИЩА ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и 

ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, както следва: 

1.1. бл. 108А - ап. 11 – АЧОС №0063/09.07.1997 г. ; 

1.2. бл. 202 - ап. 17 – АЧОС №0068/09.07.1997 г. ; 

1.3. бл. 401 - ап. 32 – АЧОС №0060-II/09.07.1997 г.; 

1.4. бл. 301 - ап. 44 – АЧОС №3498-II/18.11.2019 г.; 

2. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, като ВЕДОМСТВЕНИ 

ЖИЛИЩА, както следва: 

2.1. бл. 301 - ап. 53 – АЧОС №3033/16.08.2018 г.; 

2.2. бл. 403 - ап. 11 – АЧОС №1203/11.04.2014 г; 

3. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, като РЕЗЕРВНИ 

ЖИЛИЩА, както следва: 

3.1. бл. 110 - ап. 60 – АЧОС №1140/19.03.2014 г. ; 

3.2. Административна стопанска сграда, тяло „А“, кв. 17 - ап. 1 - АЧОС №3357/ 

27.03.2019 г; 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 60 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

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

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

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

общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

общински имот – частна общинска собственост, представляващ Обособена част със 

застроена площ от 204.38 кв. м., от които 134 кв.м. - помещения и 70.38 кв.м. – тераса, 

представляваща част от обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 

кв.м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – Търговски, 

социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план на с. Видраре, община Правец, 

област Софийска, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №310-II/ 25.11.2010 

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

72/24.01.2011 г., под № 44, том I, парт. 9758. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 204.38 лв. (двеста и четири лева и 

тридесет и осем стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на ОбС 

- Правец. 

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

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

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

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

10% от годишната наемна цена; 

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

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 61 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

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

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

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

общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

общински имот - Помещение - частна общинска собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв. 

м., представляващо бивша репетиционна, 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, актуван с 

акт за частна общинска собственост АЧОС №1899-II/ 04.08.2016 г., вписан в службата по 

вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 2395/09.08.2016 г., под № 

148, том IX, парт. 8763. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 20.00 лв. (двадесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

2.3. Предназначение на имота – за творческа дейност и услуги на населението; 

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

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

10% от годишната наемна цена; 

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

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

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

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

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 62 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал.1, ал. 6 и ал.8 от Закона за общинската 

собственост, чл. 102, ал. 4 и ал. 6 от Закона за лечебните заведения, чл. 20, ал. 

1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС– Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на САМОСТОЯТЕЛНА 

МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „РАМУС” ООД с управител Росен Димитров 

Михайлов, Помещение №26 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 17.00 

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

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

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

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

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

под № 179  том I, парт. 29235, 3896. 

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

седемдесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1 към чл. 21 и съобразена с чл. 20, 

ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

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

сключване на договор за наем със САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНА 

ЛАБОРАТОРИЯ „РАМУС” ООД с управител Росен Димитров Михайлов. 

 

 

 

 
 



 

Р Е Ш Е Н И Е   № 63 

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 и чл. 59 от Наредба №5 на ОбС – Правец, за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

 

РЕШИ: 

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

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

№58030.110.298 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка две девет осем) с площ 

от 905 кв. м. (деветстотин и пет квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти 

(ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, одобрен със 

Заповед №ОА– 20/2004 год., на ОНС – София, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№3439 - II/ 01.07.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1729 от 12.07.2019 год., под № 57 том VII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 18 100.00 лв. ( осемнадесет хиляди и 

сто 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   № 64 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и чл. 12, ал.1 от ЗОС и чл. 16, 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 да се предостави безвъзмездно за управление на Исторически музей – 

Правец с ЕИК 122003815, със седалище и адрес на управление: гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков“ №4, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XIX – За музей и озеленяване, с площ от 2159 кв. м., заедно с 

построената в него двуетажна масивна сграда – Експозиционна сграда към Музеен комплекс 

със застроена площ (ЗП) от 206.52 кв.м. и РЗП от 413.03 кв.м., находящи се в кв. 4 (четири), 

по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,. актуван с 

Акт за частна общинска собственост №1985-II/22.12.2016 г. вписан с вх. рег. №3953 от 

28.12.2016 г., под №56, том XV, парт. 16963-16674, за осъществяване функциите на 

Исторически музей – Правец 

2. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия, 

произтичащи от настоящото решение. 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 65 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и чл. 12, ал.1 от ЗОС и чл. 13, 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 да се предостави безвъзмездно за управление на Исторически 

музей – Правец с ЕИК 122003815, със седалище и адрес на управление: гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков“ №4, следните недвижими имоти – публична общинска собственост: 

1.1. Поземлен имот с кадастрален №255 с площ от 78.00 кв.м., заедно с построената в 

него двуетажна паянтова сграда – Старо класно училище със застроена площ от 78.00 кв.м., 

находящ в кв. 33 по плана на с. Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 331–I/ 14.12.2015 г. за осъществяване функциите на 

Исторически музей – гр. Правец, 

1.2. Югоизточната част от УПИ II – 2, кв.1 по действащия план за регулация на с. 

Видраре, община Правец, област Софийска, с площ от 72.25 кв.м., заедно с построената 

върху него едноетажна паянтова сграда – Ханът на Вутьо Попиванов със застроена площ от 

72.25 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 332–I/14.12.2015 г., за 

осъществяване функциите на Исторически музей – Правец. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия, 

произтичащи от настоящото решение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 66 

ОТНОСНО: Предложения относно  процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/. 

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

ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т.6  ЗУТ, 

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

РЕШИ: 

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

/ПУП/ -  План за регулация  /ПР/  и План за улична регулация /ПУР/ на част от кв. 9,   улица 

от о.т.325а – о.т.277 – о.т.287 – о.т.326- о.т. 364 и улица от о.т.287a – о.т.287 b – о.т.287c – о.т. 

287d  по План за регулация на гр. Правец, община Правец, с който се предвижда:    

1. Изменение на ПУП – ПР и ПУР на УПИ ХХVІІ- за спортен комплекс, кв. 9, като 

556 кв.м. от УПИ ХХVІІ-за спортен комплекс, кв. 9, се придадат към уличната регулация на 

улица с о.т. 325а – о.т.277 – о.т 287. 

2. Изменение на ПУП – ПР и ПУР на УПИ ХХVІ- за спортен комплекс, кв. 9, като 514 

кв.м. от УПИ ХХVІ- за спортен комплекс, кв. 9 се придадат към уличната регулация на улица 

с о.т. 277 – о.т 287 - о.т.326- о.т. 364. 

3.Част от улица с о.т.287a( нова)  – о.т. 287а (стара) -   о.т.287 b – о.т.287c – о.т. 287d  

площ от 1070 кв.м. се придадат към УПИ ХХVІ- за спортен комплекс, кв. 9, 

съгласно приложената графична част. 

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

горното решение процедури. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 67 

ОТНОСНО: Именуване на улици в село Осиковица, 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. Осиковица, както следва: 

1.   Улица "Генерал Гурко“ от о.т. 62 – о.т. 63 – о.т. 61 – о.т. 65 – о.т. 67 – о.т. 68 – 

о.т. 69 – о.т. 70 – о.т. 71 – о.т. 75 – о.т. – о.т. 76 – о.т. 77 – о.т. 78 – о.т. 79 – о.т. 80 – 

о.т. 97 – о.т. 98 – о.т. 99 – о.т. 100 до о.т. 101        

2.   Улица "Острома" от о.т. 49 - о.т. 67 до о.т. 66 

3.   Улица "Марин Христов" от о.т. 87 - о.т. 46 - о.т. 47 - о.т. 48 - о.т. 49 до о.т. 50 

4.   Улица "Люляк" от о.т. 44 - о.т. 45 до о.т. 47 

5.   Улица "Опълченска" от о.т. 68 - о.т. 87 - о.т. 40 - о.т. 39 до о.т. 38 

6.   Улица "Живица" от о.т. 50 - о.т. 61 - о.т. 60 - о.т. 59 - о.т. 58 до о.т. 53 

7.   Улица "Любен Каравелов" от о.т. 51 - о.т. 52 - о.т. 44 - о.т. 41 - о.т. 40 - о.т. 88 - 

о.т. 84 - о.т. 83 - о.т. 82 до о.т. 81 

8.   Улица "Раковска" от о.т. 50 - о.т. 51 - о.т. 52 - о.т. 53 - о.т. 124 - о.т. 54 - о.т. 55 - 

о.т. 56 - о.т. 116 - о.т. 115 - о.т. - 114 - о.т. 113 - о.т. 112 до о.т. 111 

9.   Улица "Бенковски" от о.т. 124 - о.т. 123 - о.т. 122 - о.т. 121 - о.т. 120 - о.т. 119 - 

о.т. 118 до о.т. 117 

10. Улица "Панайот Волов" от о.т. 112 до о.т. 118 

11. Улица "Христо Ботев" от о.т. 109 - о.т. 106 - о.т. 110 - о.т. 1 - о.т. 2 - о.т. 3 - 

о.т. 4 - о.т. 11 - о.т. 5 - о.т. 6 - о.т. 38 - о.т. 37 - о.т. 36 - о.т. 35  - о.т. 34  - о.т. 

33 до о.т. 32 

12. Улица "Трепетлика" от о.т. 11 до о.т. 12; от о.т. 10 до о.т. 13 

13. Улица "Христо Смирненски" от о.т. 6 - о.т. 21 - о.т. 19 - о.т. 16 - о.т. 15 до 

о.т. 14 

14. Улица "Черковна" от о.т. 21 - о.т. 22 - о.т. 23 - о.т. 24 - о.т. 27 - о.т. 28 - о.т. 

29 - о.т. 30 - о.т. 31 до о.т. 31а 

15. Улица "Св. Илия" от о.т. 27 - о.т. 26 до о.т. 25 

16. Улица "Св. Петка" от о.т. 75 до о.т. 74 

17. Улица "Върба" от о.т. 73 - о.т. 72 - о.т. 71 - о.т. 70 - о.т. 83 - о.т. 90 до о.т. 91 

18. Улица "Селяка" от о.т. 88 - о.т. 89 - о.т. 91 - о.т. 92 - о.т. 93 - о.т. 94 - о.т. 95 

- о.т. 96 до о.т. 97 

19. Улица "Първи май" от о.т. 98 - о.т. 102 - о.т. 103 - о.т. 103а - о.т. 104 - о.т. 

104а до о.т. 104б 

20. Улица "Филип Тотю" от о.т. 9 до о.т. 15 

21. Улица "Кокиче" от. о.т.69 до о.т. 84 

22. Улица "Липа" от о.т. 116 до о.т. 121 

23. площад "Васил Левски", кв. 21 

Р Е Ш Е Н И Е   № 68 

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

управления на отпадъците, за закупуване на специализирана техника. 

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

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

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

размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци, 

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



 

РЕШИ: 

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

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

техника с прикачен инвентар, за обезпечаване управлението на отпадъците, за обезпечаване 

събиране, почистване и минимизиране на зелените отпадъци в община Правец, за поддържането 

на зелените площи, почистване и поддържане чистотата на обществените територии на община 

Правец: 

- за транспортно-подемна техника в размер до 130000 лв без ДДС; 

- за  прикачен инвентар в размер до 70000 лв без ДДС. 

- Моторни метли, моторни листосъбирачи, духалки в размер до 5000 лв без ДДС, 

-  Вакуумно прикачно оборудване за засмукване на шума и отпадъци до 20000 лв без ДДС, 

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

на техниката по реда на Закона за обществени поръчки. 

Упълномощава Кмета на Община Правец да подготви необходимите документи и 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 69 

ОТНОСНО: Отчет за 2019год., за изпълнение „Програма за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея 

програма за управление на отпадъците 2015-2020 год. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, 

ал. 3 от ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 от ЗООС и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, 

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

 

РЕШИ: 

Приема Отчет за 2019 год., за изпълнение „Програма за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея програма за 

управление на отпадъците 2015-2020 год. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 70 

ОТНОСНО: Приемане Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец 

през 2020 година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, 

т.23 и ал..2, чл. 27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 

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

 

РЕШИ: 

1. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2020г. 

(Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 71 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. 

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

чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. (Приложение) 



 

Р Е Ш Е Н И Е   № 72 

ОТНОСНО: Гласуване средства за подпомагане на възрастните хора /пенсионери/ от 

община Правец за Великденските празници. 

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

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

1.Одобрява средства в размер до 8000 лв. по § 42-14 „Обезщетения и помощи по 

Решение на Общинския съвет“ функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, 

дейност „Клубове на пенсионера и инвалида“ да бъдат използвани за подпомагане на 

възрастните хора /пенсионери/ от община Правец за Великденските празници. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 73 

ОТНОСНО: Приемане на „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на Община Правец  „2014- 2020“ през 2019 
та 

година. 

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

ЗМСМА и във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионално развитие  и чл. 91, 

ал. 4 от ППЗРР, 

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

 

РЕШИ: 

1. Одобрява Годишен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие на 

Община Правец през 2019 
та

 година.(Приложение) 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /П/ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
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приходи

в т.ч.         

§40-00

текущ 

ремонт

текущ 

ремонт

било става било става било става било става било става

1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

І § 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ 645 900 243 000 0 402 900 166 500 200 000 200 000 6 783 077 6 612 121 0 176 500 7 795 477 7 221 621

Функция 01: Общи държавни служби 0 166 500 0 0 0 5 544 0 0 166 500 172 044

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

2

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

дейности, УПИ II, кв. 20, гр. Правец.
60 000 0 5 544 60 000 65 544

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

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

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

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

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

7
Ремонт /подмяна водосточни тръби и улуци/ административна сграда с.Пр.Лъкавица /УПИ IV-89 - КОС, кв. 20/ 3 500 3 500 3 500

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

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

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

3

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

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

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

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

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

1

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

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

2

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

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

3

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

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

4

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

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

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 645 900 243 000 0 402 900 0 0 0 2 858 370 2 858 370 0 0 3 504 270 3 101 370

1

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

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

2 Изготвяне на инвестиционни проекти 35 000 35 000 35 000 35 000

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

4 Ремонт вътрешен двор в УПИ I, кв.101, Общежитие, гр. Правец 30 000 30 000 0 0 0 30 000

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

10000 10000 0 0 0 10 000

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

25000 0 0 25000 25 000 0

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

70000 70000 0 0 0 70 000

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

35000 0 0 35000 35 000 0

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

29000 0 0 29000 29 000 0

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

9000 0 0 9000 9 000 0

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

8310 0 0 8310 8 310 0

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

32000 0 0 32000 32 000 0

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

9000 0 0 9000 9 000 0

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

13000 0 0 13000 13 000 0

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

28450 0 0 28450 28 450 0

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

31840 0 0 31840 31 840 0

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

108000 108000 0 0 0 108 000

ОБЩИНА ПРАВЕЦ                      Приложение №1

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

Собствени приходи

№

Наименование

Целева субсидия за капиталови разходи за 2020г.  812 400 лв.
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1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

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

2000 0 0 2000 2 000 0

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

1200 0 0 1200 1 200 0

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

2200 0 0 2200 2 200 0

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

10000 0 0 10000 10 000 0

22

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

24500 0 0 24500 24 500 0

23

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

Димитров", ул. "Д. Грънчаров", ул. Отряд Бенковски" - изкърпване на единични дупки и деформации 3700 0 0 3700 3 700 0

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

21600 0 0 21600 21 600 0

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

12000 0 0 12000 12 000 0

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

3000 0 0 3000 3 000 0

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

500 0 0 500 500 0

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

5000 5000 0 0 0 5 000

29

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

3900 0 0 3900 3 900 0

30

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

1200 0 0 1200 1 200 0

31

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

1500 0 0 1500 1 500 0

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

25000 0 0 25000 25 000 0

33

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

40000 0 0 40000 40 000 0

34

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

20000 20000 0 0 0 20 000

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

30000 0 0 30000 30 000 0

36

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

1 379 359 1 379 359 1 379 359 1 379 359

Функция 08: Икономически дейности и услуги 0 0 0 0 0 0 0 176 500 0 0 176 500 176 500 0

1
Частично асфалтиране на път SFO1471/ III-308/ Калугерово - Видраре- Джурово/ I-3/ 20 000 0 0 20 000 20 000 0

2

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

Беляновец - мах. Камилче
15000 0 0 15000 15 000 0

3
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път  SFO3495/ III-3/ Своде - мах.Бурньовица - мах.Габрика 3000 0 0 3000 3 000 0

4
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на местен път №35585.53.900 към мах.Димитровци 7500 0 0 7500 7 500 0

5

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

, мах Венчарите
3000 0 0 3000 3 000 0

6
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3488/ III-3/ Калугерово - мах.Габрика 5000 0 0 5000 5 000 0

7
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO2475/ ІІІ - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин 7500 0 0 7500 7 500 0

8
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на пътSFO3535 / I - 3/  Осиковска Лакавица - мах. Пековци 7500 0 0 7500 7 500 0

9

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

Стайковци - мах. Суарете
10000 0 0 10000 10 000 0

10
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3536/ I - 3 / Осиковска Лъкавица - мах. Боновци 7500 0 0 7500 7 500 0

11

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

мах. Марковци / SFO3500/ 
15000 0 0 15000 15 000 0

12
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3512/ SFО2473 , Равнище - мах. Чеширска 7500 0 0 7500 7 500 0

13

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

общ. (Правец - Ябланица) - / I - 3 /
2500 0 0 2500 2 500 0

14
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3510/SFO2473Равнище–п.к. I-3/ -мах. Грозев дол 15000 0 0 15000 15 000 0

15

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

мах. Пецовци - мах. Ташевци - мах. Цоковци
7500 0 0 7500 7 500 0

16

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

река/ в землището на с Манселска река/
5000 0 0 5000 5 000 0

17
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3502/I-3, Осиковица - мах. Балинете 2000 0 0 2000 2 000 0

18

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

мах. Недковци
5000 0 0 5000 5 000 0

19
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3555/SFO3499, Осиковица - мах. Баре / - мах. Видинци 5000 0 0 5000 5 000 0

20
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3482/ I-3, Правец - Ботевград/ Разлив - мах. Куевска 2000 0 0 2000 2 000 0

21

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

мах.Боновска - мах. Миленска
3000 0 0 3000 3 000 0

22

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

мах.Маргинска-мах.Сираковска-/I-3/
5000 0 0 5000 5 000 0

23
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на местен път с № 58030.1.500 12000 0 0 12000 12 000 0

24
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на местен път с № 58030.87.901 4000 0 0 4000 4 000 0
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ІІ
§ 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА  Д М А 0 0 0 0 0 47 630 0 15 000 16 600 0 0 60 000 64 230

Функция 01: Общи държавни служби 0 0 12 630 0 0 10 000 12 630

1

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

2.

Закупуване на GPS устройство SPEEDATA  TT43 и софтуер EasiMap 
2 630 0 2 630

Функция 04: Социално осигуряване,подпомагане и грижи 0 0 0 0 15 000 16 600 15 000 16 600

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

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

3
Закупуване на портативен електростимулатор 0 1 600 0 1 600

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

1

Доставка и монтаж на детски паркови съоръжения
35 000 35 000 35 000

0 0

0 243 000 0 0 166 500 247 630 200 000 6 798 077 6 628 721 0 176 500 7 855 477 7 285 851ОБЩО
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Приложение №1 

 

ОТЧЕТ за 2019 год. 

За изпълнение на „Програма за опазване на околната среда 2014 

– 2020 год. и актуализираната към нея програма за управление 

на отпадъците 2015-2020 год. 
  

На основание чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52, ал. 9 от 

Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет 

отчет за изпълнение на програмата за опазване на околна среда и управление на отпадъците. 

Отчетът за изпълнение на плана за действие заложен в общинската програма за опазване на 

околната среда и управлението на отпадъците включва информация за степента за постигане на 

целите на програмата, резултатът и предприетите мерки. Главната стратегическа цел на 

програмата е да се постигнат по-високи стандарти на жизнената среда,устойчиво развитие и по 

отношение на опазване на околната среда и в частност по управление на отпадъците. 

И през 2019 год. община Правец продължи да работи в посока подобряване дейностите по 

управление на отпадъците” 

-подобряване дейността по сметосъбирането и сметоизвозването на отпадъците във всички 

населени места от общината; 

- кампании за разделно събиране на отпадъци за рециклиране; 

-поддържане чистотата на уличните платна, паркове и градини, обществени терени и 

тротоарни площи; 

- Почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на общината. 

 

Управление на отпадъците 

В изпълнение на чл. 52. ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в общината се 

изпълнява разработена и приета от общинския съвет програма за управление на отпадъците, която 

е неразделна част от общинската програма за опазване на околната среда.  

Основните приориотети в програмата, за които се работеше през изминалата година са:  

1. Намаляване или ограничаване на образуването на отпадъци; 

2. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци; 

3. Почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на общината. 

 

Битови отпадъци 

1. Фирма „СКДУ” ЕООД извършва дейността „Сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на община Правец”, на основание сключен договор №Д-27/24.01.2019 год., 

притежаваща разрешително за извършване на тази дейност № 12-РД 736-00/10.01.2012 год., 

издадено от РИОСВ – София област. Системата на сметосъбиране и сметоизвозване обхваща 

около 98 % от населението на община Правец. 

 СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ: 
Райони за извършване на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържането на 

чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Правец както следва: 

І. град ПРАВЕЦ 
1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване – всички улици, площади, паркинги, имоти намиращи се в ЗРП на града, имоти в 

строителен полигон граничещи с асфалтиран път в мах. „Скърнава, мах. „Манастирица”, 

включително Манастир „Теодор Тирон”, мах. „Дивчов рът”, мах. „Драганска”, мах. „Живковска”, 

мах. „Симидарска” и мах. „Ангелиновска”. 

2. Честота на сметоизвозване: 

- за кофи 110л. и кофи 240л. – 1 път в седмицата; 

- за контейнери „Бобър” 1.1 м
3
 – 2 пъти в седмицата. 

ІІ. село РАЗЛИВ 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото. 

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 
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За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове 

ІІІ. село ПРАВЕШКА ЛЪКАВИЦА 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото, всички имоти граничещи с 

третокласен път Правешка Лъкавица-Своде. 

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове   

ІV. село КАЛУГЕРОВО 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото, мах. „Чекотин”. 

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове  

V. село СВОДЕ 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото. 

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове  

VІ. село ОСИКОВСКА ЛЪКАВИЦА 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване – всички имоти намиращи се в ЗРП на селото, всички имоти разположени по 

централната улица на селото /път София-Варна/, улицата от центъра до училището и улицата зад 

кметството. 

Снегопочистване – всички останали имоти, подлежащи на данъчно облагане. 

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове.  

VІІ. село ОСИКОВИЦА 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото и бензиностанция OMV.  

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове.  

VІІІ. село ДЖУРОВО 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото с изключение на улицата 

покрай училището /перпендикулярна на пътя Джурово – Видраре/.  

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове.  

ІХ. село РАВНИЩЕ 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото. 

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове. 

Х. село ВИДРАРЕ 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото. 

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове. 

ХІ. село МАНАСЕЛСКА РЕКА 

1. Сметосъбиране, сметоизвозване, поддържане на чистотата на териториите за 



3 

 

обществено ползване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото. 

2. Честота на сметоизвозване: 

За зимен сезон от 01 октомври до 01 юни - 2 пъти в месеца за всички съдове. 

За летен сезон от 01 юни до 01 октомври – 1 път седмично за всички съдове. 

Община Правец депонира генерираните твърди битови отпадъци на РДНО-Ботевград. 

Депонираните битови отпадъци през 2019 год. са 2559,28 тона,  цената на тон депониран отпадък с 

включени отчисления по чл. 60 от ЗУО е 22,12 лева. Размерът на отчисленията съгласно чл.64 от 

ЗУО– 57,00 лв/тон.  

През 2019 год. на основание чл. 24 от Наредба №7 от 19.12.2013 г., бяха използвани част от 

натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 на ЗУО на обща стойност 32346,94 лв. -  за 

закупуване на контейнери, пластамасови кофи за отпадъци, паркови кошчета, моторни коси, 

моторни ножици и моторни резачки за обезпечяване поддържането на зелените площи и 

събирането на зелените отпадъци, както и бързосменник за многофункционалния автомобил - 

метачна машина,  

 

Разделно събиране на отпадъци 

Община Правец има сключени договори с организации за разделно събиране: на 

непотребни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба електрическо и 

електронно оборудване (ИУЕЕО): 

- „ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД, ЕИК201314689 със седалище и адрес на управление: гр. София 

1618, ул. „Маринковица” №2, вх. Б, с решение № ООп- НУБА-06-00/05.03.2013 г издадено  от 

Министъра на  околната среда и водите, за извършване на дейност като организация по 

оползотворяване на НУБА по смисъла на член 81 и § 1, точка 16 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за управление на отпадъците (ЗУО).   

"ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД, ЕИК 202211464 със седалище и адрес на управление гр. София, 

област Софийска, р-н Витоша, кв. Бояна, ул. Маринковица № 2Б – е подизпълнител, извършващ 

дейностите с отпадъци на "ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД, по силата на отделен договор и притежава 

Разрешение 12-ДО-1203-00/12.12.2012г., издадено от МОСВ за събиране, временно съхраняване, 

транспортиране и предварително третиране на НУБА, издадено по реда на Закона за управление 

на отпадъците. 

- ”ЕКОБУЛТЕХ” АД, ЕИК 175117775, със седалище и адрес на управление: 

гр.София,1618  кв.Бояна, ул. Маринковица 2Б. ЕКОБУЛТЕХ АД организира разделното събиране 

и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), по 

силата на Решение № 00п-ИУЕЕО-05-00/05.03.2013., издадено от Министъра на околната среда и 

водите, за извършване на дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО. 

"ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД, ЕИК 202211464 със седалище и адрес на управление гр. София, 

област Софийска, р-н Витоша, кв. Бояна, ул. Маринковица № 2Б – е подизпълнител, извършващ 

дейностите с отпадъци на "ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД, по силата на отделен договор и притежава 

Разрешение 12-ДО-1203-00/12.12.2012г., издадено от МОСВ за събиране, временно съхраняване, 

транспортиране и предварително третиране на ИУЕЕО, издадено по реда на Закона за управление 

на отпадъците. 

 На територията на града са разположение  5 броя контейнери за негодни за употреба 

батерии и един контейнер за ИУЕЕО. 

Община Правец през 2019 година сключи договор с фирма „Балбок инженеринг“ АД за 

събиране на опасни отпадъци и лекарства с изтекъл срок на годност, като събирането се извършва 

кампанийно. През 2019 год. беше направена и първата кампания през месец ноември, при която 

бяха предадени 22 кг. лекарства с изтекъл на годност от жители на общината. Кампаниите ще 

продължат и в бъдеще.  

 Разделното събиране на отпадъци от опаковки в община Правец, се осъществява от 

организация „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ” АД, на основание сключен Договор от 01.10.2010 год. 

Системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки обхваща следните населени места от 

територията на община Правец: гр. Правец, с. Видраре, с. Джурово, с. Осиковица, с. Равнище и с. 

Разлив.  

 Системата за разделно събиране обхваща гр. Правец, с. Видраре, с. Джурово, с. 

Осиковица, с. Равнище и с. Разлив. Разположени са 75 броя цветни пластмасови контейнери, тип 

„Иглу” и тип „Ракла” с общ обем 104 500 литра. Обхвата на системата, вида и техническите 
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параметри са както следва: 

 За град ПРАВЕЦ: 
- 15 сини контейнера тип „Иглу” с обем 1,5 м

3
 – за събиране на хартиени и композитни 

отпадъци от опаковка; 

- 15 жълти контейнери тип „Иглу” с обем 1,5 м
3 – 

за събиране на пластмасови и метални 

отпадъци от опаковка; 

- 15 зелени контейнери тип „Иглу” с обем 1,5 м
3 – 

за събиране на стъклени отпадъци от 

опаковки; 

За село ВИДРАРЕ: 

- 2 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3
 – за събиране на хартиени и композитни 

отпадъци от опаковки; 

- 2 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3 – 

за събиране на пластмасови и метални 

отпадъци от опаковки; 

- 2 зелени контейнер тип „Ракла” с обем 1,1 м
3 – 

за събиране на стъклени отпадъци от 

опаковки; 

село ОСИКОВИЦА: 

- 2 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3
 – за събиране на хартиени и композитни 

отпадъци от опаковки; 

- 2 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3 – 

за събиране на пластмасови и метални 

отпадъци от опаковки; 

- 2 зелени контейнер тип „Иглу” с обем 1,5 м
3 – 

за събиране на стъклени отпадъци от 

опаковки; 

село ДЖУРОВО: 

- 3 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3
 – за събиране на хартиени и композитни 

отпадъци от опаковки; 

- 3 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3 – 

за събиране на пластмасови и метални 

отпадъци от опаковки; 

- 3 зелени контейнер тип „Иглу” с обем 1,5 м
3 – 

за събиране на стъклени отпадъци от 

опаковки; 

село РАЗЛИВ: 

- 2 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3
 – за събиране на хартиени и композитни 

отпадъци от опаковки; 

- 2 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3 – 

за събиране на пластмасови и метални 

отпадъци от опаковки; 

- 2 зелени контейнер тип „Иглу” с обем 1,5 м
3 – 

за събиране на стъклени отпадъци от 

опаковки; 

село РАВНИЩЕ 

- 1 сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3
 – за събиране на хартиени и композитни 

отпадъци от опаковки; 

- 1 жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3 – 

за събиране на пластмасови и метални 

отпадъци от опаковки; 

- 1 зелени контейнер тип „Иглу” с обем 1,5 м
3 – 

за събиране на стъклени отпадъци от 

опаковки; 

 Контейнерите се поставят на определени места, където се генерират най-голямо 

количество отпадъци от опаковки – централни части, главни улици, търговски обекти и учебни 

заведения. 

   

 Въз основа на план за разполагане на елементите на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки се прилага график за събиране и транспортиране на разделно събраните 

отпадъци до площадка за сортиране. Графикът за събиране и транспортиране на събраните 

отпадъци от опаковки до площадката за сортиране е както следва: 

За град ПРАВЕЦ 

-  сини контейнера тип „Иглу” с обем 1,5 м
3
 – два пъти месечно; 

-  жълти контейнери тип „Иглу” с обем 1,5 м
3 –

два пъти месечно; 

-  зелени контейнери тип „Иглу” с обем 1,5 м
3 – 

един път на два месеца при запълване 

минимум на половината от контейнерите над 70 % от обема им. 
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За с. ВИДРАРЕ, с. ДЖУРОВО, с. ОСИКОВИЦА, с. РАВНИЩЕ и с. РАЗЛИВ: 

- сини контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3
 – два пъти месечно; 

-  жълти контейнера тип „Ракла” с обем 1,1 м
3 – 

два пъти месечно; 

- 2 зелени контейнер тип „Иглу” с обем 1,5 м
3 – 

един път на два месеца при запълване 

минимум на половината от контейнерите над 70 % от обема им 

За 2019 год. количеството отсортиран отпадък от опаковки предаден за рециклиране от 

Организацията по оползотворяване, работеща на територията на общината е 6941 тона.  

  

Биоразградими отпадъци 

 През 2019 год. РСУО-Ботевград, Правец, Етрополе подаде проектното предложение 

за: „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за 

предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО-регион Ботевград“. 

Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез 

осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови 

отпадъци и за разделно събиране и рециклиран, чрез компостиране на зелени биоразградими 

отпадъци, което ще допринесе за намаляване количеството на депонираните битови отпадъци. 

Към момента процедурата е спряна, поради обжалване на следните процедури: 

-открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на 

инвестиционен проект за обект „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени отпадъци и 

инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО-регион Ботевград“ във 

фаза „Работен проект“ и изпълнение на авторски надзор по време на строителството“, с 

възложител община Ботевград; 

- открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на 

консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - извършване на оцeнка на съответствието на 

инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на 

инсталация за компостиране на зелени отпадъци и инсталация за предварително третиране на 

смесено събрани БО – РСУО-регион Ботевград“, с възложител община Ботевград; 

Обжалването на процедурата за изработване на работен проект, въз основа на който да 

бъдат изготвени техническите спецификации, обуславя невъзможността за обявяване на шест ОП, 

свързани с изграждане на двете инсталации и доставката на оборудване за тях. 

Във връзка с обжалванията на посочените обществени поръчки, срокът за изпълнение на 

дейностите по проекта е спиран три пъти, като към настоящия момент все още е спрян.   

 

Като част от системата за управление на отпадъците е и почистването уличните платна, 

площадите, алеите, парковете и другите територии в града и населените места от общината. Този 

вид дейност се извършва от фирма „СКДУ” ЕООД на основание сключен Договор. За реализиране 

на тези дейности продължи подобряването на пешеходни настилки, благоустрояване на 

междублоковите пространства, почистване на основните пътни артерии от натрупан прах и 

поддържането им в добро техническо състояние. 

Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на 

околната среда и разработените нормативни актове на общината, целогодишно се извършват 

проверки по изпълнението им, както от общински служители, кметове, така и от РИОСВ - София. 

Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и 

при констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за почистване на 

замърсените територии. 

През 2019 год. бяха почиствани и нерегламентирани замърсявания, образувани на 

територията на общината. 

За поредна година община Правец се включи в кампанията „Да изчистим България заедно”. 

Включиха се училища, детски градини, общинска администрация Правец, фирми и граждани. От 

кампанията  „Да изчистим България заедно“ 2019 год. количеството събран отпадък е 23000 кг. 

 

Приоритети, мерки, специфични цели на програма за опазване на околна среда 2014-

2020 год. 

1. Управление на водите 

През 2019 год. беше въведена в експлоатация ПСОВ-Правец, но към момента все още не е в 

работен режим, причината, е че за нормалната и правилна експлоатация на ПСОВ-Правец с оглед 
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неината сигурност по време на интензивни валежи се наложи изграждане на съоръжение, което 

представлява дъждопреливна шахта и отливен канал, чието функциониране е задължително 

спрямо действащите нормативни уредби, с оглед защитата на ПСОВ-Правец.  

Управление на риска от природни бедствия - наводнения, свлачища и др. 

През 2019 год. се почистиха от дървесна и храстовидна растителност с цел осигуряне 

проводимост на коритото на р. Стара река, гр. Правец от края на ж. к. «Север» до вливането и в р. 

«Калница», коритото на река «Калница» в района на фирма «ДИППА» и фирма «НИКИ» до 

вливането и в р. «Витомерица». Редовно се извършва почистване на коригираната р. Скарнавска, 

вливаща се язовир „Правец”. Редовно се Почистваха и поддържаха язовирните стени на язвирите 

общинска собственост. 

Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните 

ресурси с цел икономия на ресурси и опазване на околната среда от замърсяване. 

Изпълнените мерки за енергийна ефективност на сградите общинска собственост през 2019 

год. са:  

- Подмяна на дограма, ремонт на покрив и полагане на топлоизолация в читалище с. 

Джурово; 

- Ремонт на покрив и полагане на топлоизолация в читалище с. Видраре; 

- Частична подмяна на дограма, полагане на вътрешна топлоизолация и монтаж на 

енергоспестяващо осветление в административна сграда в с. Осиковска Лакавица. 

- Читалище с. Равнище подмяна на дограма, монтаж на енергоспестяващо осветление, 

ремонт на покрив; 

- ДГ „Слънце“ – Осиковица – подмяна на дограма, полагане на топлоизолация, ремонт на 

покрив, подмяна на осветление; 

- Подмяна на 365 лампи на улично и парково осветление с енергоспестяващи; 

- Ученическо общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ – Правец – подмяна на 

дограма, полагане на топлоизолация, ремонт на покрив, подмяна на осветителни тела и подмяна на 

отоплителна инсталация. 

 

Програмата за Околна среда и управление на отпадъците  е динамичен и отворен документ, 

който периодично може да бъде допълван съобразно настъпилите промени в приоритетите на 

Община Правец, в националното законодателство и други фактори със стратегическо значение. 
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Настоящата програма се основава на Конвенцията на ООН за правата на детето, Закона 

за закрила на детето и подзаконовите му нормативни актове, и е разработена в изпълнение 

на следните стратегически документи: 
 

 

 Стратегия на ЕС за правата на детето; 

 Национална програма за закрила на детето 2020 г.; 

 Общински план за младежта на Община Правец 2020 г.; 

 Национална програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2020 г.; 

 Стратегически план на МТСП до 2021 г.; 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г. 

 

Основни принципи и цели на Програмата: 

 

 Осигуряване на висшите интереси на детето; 

 Зачитане и уважение личността на детето; 

 Отглеждане на детето в семейна среда; 

 Създаване на устойчиви механизми за повишаване качеството на грижите и услугите 

за деца в община Правец. 
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Задачи на програмата: 

  

 С цел повишаване качеството на живот и гарантиране правата на децата в Община 

Правец, в Програмата за закрила на детето за 2020 г. са определени приоритетите на 

общинско ниво в областта на детската грижа, съобразно специфичните местни потребности 

и ресурси. Тяхното реализиране обуславя ангажираност и адекватно взаимодействие 

между държавни, местни структури и организации, работещи в сферата на закрилата на 

детето, като осигурява условия за ефективно упражняване правата и подобряване 

качеството на живот на децата от Община Правец. 

 

 

Институции за реализиране на програмата: 

 

Комисия за детето, Отдел “Закрила на детето” при Дирекция “Социално подпомагане” 

– Правец, Община Правец, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните, Училищни ръководства, Детските градини, Училищни 

настоятелства, Читалище “Заря” – Правец, Районно управление – Правец, Районна служба 

по пожарна безопасност и защита на населението. 
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Приоритети: 

 

 Намаляване на детската бедност. Създаване на условия за социално включване на 

децата; 

 Подобряване здравето на децата. Осигуряване правото на детето на живот и развитие 

в сигурна и безопасна среда; 

 Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование; 

 Правораздавателна съдебна система; 

 Насърчаване на участието на децата; 

 Спорт, култура и дейности за свободното време; 

 Мониторинг и подобряване на работата в системата за закрила на детето. 

 

 

Очаквани резултати: 

 

 Създаване на предпоставки за премахване неграмотността и създаване на условия за 

продължаване на образованието на децата; 

 Ограничаване броя на децата, отпадащи от училище; 

 Увеличаване броя на децата, посещаващи детска градина и училище; 
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 Опазване здравето на децата; 

 Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното 

детство и достъпа до образование и професионална подготовка; 

 Намаляване броя на децата, застрашени от изоставяне от своите родители; 

 Защита личността на децата; 

 Закрила на децата с изявени дарби; 

 Гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления. 

 

Списък на използваните абревиатури: 

 

ДСП – Дирекция “Социално подпомагане” 

ОЗД – Отдел “Закрила на детето” 

РУ – Районно управление   

    РСПБЗН - Районна служба по пожарна безопасност и защита на населението. 

МКБППМН – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните 

НПО – Неправителствени организации 
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Оперативни цели и дейности за изпълнението им: 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА 
УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА. 
Цел Дейност Отговорни 

институции 
Предвидени 
финансови 

средства 
1. Гарантиране на 

правото на детето да 

живее в сигурна 
семейна среда и на 

контакт и с двамата 
родители. 

1.1. Финансова подкрепа на 

родителите /осиновителите, 

семействата на близки и 
роднини, приемните семейства/, 

които отглеждат деца с трайни 
увреждания или при които са 

настанени деца с трайни 
увреждания.   

1.2. Финансова подкрепа на 
семействата с деца до 

завършване на средно 
образование на детето, но не 

повече от 20-годишна възраст, 
обвързано с редовно посещаване 

на учебните занятия.  
 

1.3. Осигуряване на доходи и 

финансова подкрепа на 
семейства, отговарящи на 

условията за месечно социално 
подпомагане, за децата, които 

отглеждат. 

 

 

ДСП  
 

 
 

 
 

ДСП 
Училищни 

ръководства 
 

 
 

 
 

 

ДСП 
 

 
 

 

 

В рамките на 

утвърдения 
бюджет на 

институциите. 



 

Общинска програма за закрила на детето 2020 г. 

6 

1.4. Консултиране и оказване на 

финансова подкрепа на 
семействата за всяко родено 

дете. 
 

1.5. Разширяване дейността на 
МКБППМН, както и дейността на 

учебните заведения в общината 
за работа с родители. 

 
1.6. Осъществяване на мерки за 

предотвратяване на 
изоставянето, чрез осигуряване 

на педагогическа, 

психологическа и правна помощ 
на родителите и предоставяне на 

еднократна помощ за превенция. 
 

1.7.Осъществяване на 
иновативен модел социални 

услуги за подкрепа на деца и 
семейства по Проект ранно 

детско развитие в „ Център за 
семейна консултация и 

подкрепа”. 
 

1.8. Популяризиране на 
социалната услуга «Приемна 

грижа» на територията на 

общината. Изпълнение на 
дейностите по проект «Приеми ме 

2015» 

 

ДСП 
 

 
 

МКБППМН 
Училищни 

ръководства 
Детски градини 

 
 

 
 

 

ОЗД 
 

 
 

Община Правец 
 

 
 

 
 

 
 

Екип по приемна 
грижа 

Община Правец 

ДСП  
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1.9. Подобряване качеството на 

предоставяните социални услуги 
за деца и младежи с увреждания 

в  ЗЖ с. Видраре, ЦНСТ и ЦСРИ 
гр. Правец, с цел защита висшия 

интерес на децата да живеят в 
среда, близка до семейната. 

 

Община Правец 

ДСП  

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО 
НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА 

СРЕДА. 
Цел Дейност Отговорни 

институции 
Предвидени 
финансови 
средства 

1. Превенция на 

рисковото поведение и 
промотиране на 

здравето сред децата. 

1.1. Стимулиране на посещенията 

при личен лекар и специалист. 
 

 
 

 
 

1.2. Увеличаване броя на 
профилактичните прегледи и 

редовните имунизации на децата 
от етническите малцинства. 

 

 
 

1.3. Промоция на здравето и 
профилактика на 

ДСП 

Община Правец 
Лични лекари 

Училищни 
ръководства 

Детски градини 
 

ДСП 
Община Правец 

Лични лекари 
Училищни 

ръководства 

Детски градини 
 

Община Правец 
ДСП 

В рамките на 

утвърдения 
бюджет на 

институциите. 
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социалнозначимите заболявания. 

Провеждане на информационни 
кампании за здравословното 

хранене и начин на живот. Борба 
с наднорменото тегло при децата 

и рисковите фактори, свързани с 
него. 

 

Лични лекари 

Училищни 
ръководства 

Детски градини 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.4. Информиране на децата и 
техните родители за начините за 

предпазване от разпространение 
на вирусни и инфекциозни 

заболявания при регистриране на 
епидемии и пандемии, както и 

спазването на индивидуална 
дисциплина при прилагане на 

мерките за борба с тези 
заболявания.  

 
1.5. Провеждане на 

информационни кампании за 
повишаване информираността на 

децата за разпространението на 

ХИВ/СПИН и употреба на 
психоактивни вещества и контрол 

на туберколозата в България. 
 

1.6. Прилагане на иновативни 
подходи в училищното 

здравеопазване с цел  превенция 
употребата на алкохол, тютюн и 

наркотици, насочена към цялото 

МКБППМН 
ОЗД 

Община Правец 
Лични лекари 

Училищни 
ръководства 

Детски градини 
 

 
 

 
 

Община Правец 
МКБППМН 

Училищни 

ръководства 
ДСП 

 
 

ОЗД 
Лични лекари 

Училищни 
ръководства 
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2. Повишаване 

информираността на 
децата и родителите им 

за рисковете на 
средата в дома, на пътя 

и в превозното 

средство. 

население. 

 
1.7. Превенция на ранните 

раждания. Подобряване 
сексуалната и репродуктивната 

култура на малолетните и 
непълнолетните. 

 
2.1. Провеждане на национални 

кампании. 
 

2.2. Консултиране на родители и 
деца с цел гарантиране детската 

безопасност. 

 
 

 

 

 
РУ Правец 

МКБППМН 
ОЗД 

Училищни 
ръководства 

 
РУ Правец 

МКБППМН 
ОЗД 

Училищни 
ръководства 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
В рамките на 

утвърдения 
бюджет на 

институциите. 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА 
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ.  

Цел Дейност Отговорни 
институции 

Предвидени 
финансови 
средства 

1. Развиване на 
различни видове и 

форми на услуги, 

насочени към по-пълно 
обхващане на децата в 

образователната 
система. 

1.1. Изпълнение на дейностите по 
Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и 

задържане в общообразователната 
система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и 
училищна възраст.  

Училищни 
ръководства 

Община Правец 

ДСП Правец 
РУ Правец 

Лични лекари 
 

 
В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 
институциите. 
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1.2.Идентифициране и работа с 

необхванати, отпаднали и в риск да 
отпаднат от образователната 

система деца. 
 

1.3. Повишаване ролята на 
училищните настоятелства в 

създаването на стимулираща 
учебна среда.  

 
1.4. Провеждане на срещи-

разговори с родителите на децата, 
нарушаващи ЗПУО. 

 

1.5. Подобряване на условията за 
спорт в образователната система. 

Насърчаване спортната активност 
сред учащите. 

 
1.6 Провеждане на беседи в часа на 

класа по теми, свързани със защита 
при бедствия в съответствие с 

изискванията за обучение по чл. 
16, ал. 3 от Закона за защита при 

бедствия 

Училищни 

ръководства 
Община Правец 

ДСП 
 

Училищни 
ръководства 

Детски градини 
 

 
Училищни 

ръководства 
Община Правец 

ОЗД 

Училищни 
ръководства 

Спортни клубове 
Детски градини 

Община Правец 
Училищни 

ръководства 
Детски градини 

Община Правец 
РУ Правец 

РСПБЗН Правец 

2. Развитие и разширя-  
ване на дейностите, 

предназначени за деца 
със специални 

образователни 
потребности /СОП/. 

 

2.1. Предоставяне на актуална 
информация на родителите на деца 

със СОП за процеса и процедурите 
по включване на детето в 

общообразователния процес.  
 

 

Училищни 
ръководства 

Детски градини 
 

 
 

 

 
В рамките на 

утвърдения 
бюджет на 

институциите. 
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3. Премахване и 

превенция на всякакви 
форми на насилие 

срещу деца в 
образователната 

система 

2.2. Създаване на подкрепяща 

среда в детските градини и 
училища за включване на деца със 

СОП.  
 

2.3. Осигуряване на ресурсни 
учители за подпомагане на 

включващото обучение. 
Разработване и прилагане на 

индивидуални образователни 
програми за децата със СОП. 

 
2.4. Насърчаване на отговорното 

родителство, социална работа за 

придобиване на родителски умения 
за отглеждане и възпитание на 

децата, за преодоляване на кризи 
във взаимоотношенията родители-

деца, превенция на асоциалното 
поведение и др. 

 
 

 
3.1. Създаване на различни форми 

за превенция на училищното 
насилие, агресия и др. 

 
3.2. Организиране на тематични 

инициативи, с оглед повишаване 

информираността на децата. 
 

Училищни 

ръководства 
Детски градини 

 
 

Училищни 
ръководства 

Детски градини 
 

 
 

 
ОЗД 

Училищни 

ръководства 
Детски градини 

МКБППМН 
 

 
 

 
 

 
Училищни 

ръководства 
МКБППМН 

 
Училищни 

ръководства 

МКБППМН 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
В рамките на 

утвърдения 
бюджет на 

институциите 
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ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА 
Цел Дейност Отговорни 

институции 
Предвидени 
финансови 
средства 

1. Гарантиране на 

ефективна система за 
детско правосъдие в 

условия на 
междуинституционално 

сътрудничество. 

1.1. Информационни кампании за 

популяризиране на добри 
превантивни практики на 

МКБППМН, проучвания и 
разясняване на състоянието, 

тенденциите, особеностите и 
същността на 

противообществените прояви и 
престъпността сред малолетните 

и непълнолетните. 
 

1.2. Повишаване осведомеността 
на обществото, децата и техните 

семейства относно правата на 

детето, насилието над деца и 
стимулиране активното им 

участие в противодействие на 
насилието. 

 
1.3. Ангажираност и спазване на 

процедурите за изслушване и 
разпит на деца с оглед 

процесуална защита на техните 
права и интереси. 

 
1.4. Реализиране на Национална 

програма «Работа на полицията в 

МКБППМН 

РУ Правец 
ДСП 

 
 

 
 

 
 

 
 

Училищни 
ръководства 

Детски градини 

МКБППМН 
ОЗД 

 
 

 
РУ Правец 

ОЗД 
МКБППМН 

 
 

 
РУ Правец 

 

 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 
институциите. 
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училищата» 

 
1.5. Качествено прилагане на 

Координационните механизми. 
 

 

 
Мултидисциплинарен 

екип 

 

НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 
Цел Дейност Отговорни 

институции 
Предвидени 
финансови 
средства 

1. Създаване на 
цялостна система от 

мерки за дългосрочно 
осъществяване – 

законодателство и 
политика. 

1.1. Създаване на училищни 
съвети на децата. 

 
1.2. Участие на децата в 

провежданите ежегодно 
кампании «Мениджър за един 

ден». 

Училищни 
ръководства 

 
Училищни 

ръководства 
Местни институции 

 

В рамките на 
утвърдения 

бюджет на 
институциите. 

СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 
Цел Дейност Отговорни 

институции 
Предвидени 
финансови 
средства 

1. Гарантиране правото 
на децата на мнение и 

участие в процесите на 
вземане на решения. 

1.1. Насърчаване участието на 
деца в културни дейности чрез 

посещения в музеи, театри, 
концерти, спектакли и др.  

Училищни 
ръководства 

Исторически музей 
Община Правец 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на институциите. 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
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2. Насърчаване 
изявите и дарбите на 

децата. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

1.2. Насърчаване участието на 

деца в занимания в областта на 
изкуството – извънкласна 

дейност, школи, състави, 
клубове, кръжоци и др. 

 
1.3. Насърчаване участието на 

всички деца, в т.ч. и децата с 
увреждания, в спортни 

занимания с оглед подобряване 
на тяхното здраве и физическа 

дееспособност. 
 

1.4. Организиране на спортни 

състезания, конкурси и 
олимпиади на общинско, 

областно и национално ниво с 
цел стимулиране спортните и 

творческите заложби на децата. 
 

2.1. Създаване на условия за 
развитие на децата с изявени 

дарби и децата с увреждания 
чрез насърчаване и стимулиране 

на техните творчески изяви. 
 

2.2. Предоставяне на стипендии и 
еднократно финансово 

подпомагане на деца с изявени 

дарби по Програмата на мерките 
за закрила на деца с изявени 

дарби. 

Училищни 

ръководства 
Община Правец 

 
 

 
Община Правец 

Училищни 
ръководства 

Детски градини 
Спортни клубове 

 
 

Училищни 

ръководства 
Община Правец 

Директори на СИ 
Детски градини 

Спортни клубове 
 

Училищни 
ръководства 

Община Правец 
Директори на СИ 

Детски градини 
НПО 

Читалище «Заря» 
Училищни 

ръководства 

Община Правец 
 

 

на институциите. 
 

 
. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
В рамките на 

утвърдения бюджет 

на институциите. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Общинска програма за закрила на детето 2020 г. 

15 

3. Ангажиране и 

осмисляне времето на 
децата по време на 

ваканциите. 

3.1. Разработване на програма и 

реализиране на мероприятия за 
ангажиране и осмисляне 

свободното време на децата по 
време на ваканциите. 

 

Детски градини 

Училищни 
ръководства 

Община Правец 
Детски градини 

ИМ Правец 
 

 
 

 
 

 

 

В рамките на 
утвърдения бюджет 

на институциите. 

МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА 
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

Цел Дейност Отговорни 
институции 

Предвидени 
финансови 
средства 

1. Повишаване 

капацитета на 
системата за 

закрила на детето. 
 

2. Повишаване 
капацитета на 

заетите в 

социалните услуги 
за деца на 

територията на 
общината. 

1.1. Подобряване работата на 

служителите в ОЗД, чрез участие 
в обучения, семинари, 

самообучение, супервизии и др. 
 

2.1. Подобряване работата на 
заетите в социалните услуги, 

чрез участие в обучения, 

семинари, самообучение, 
супервизии и др. 

 

ОЗД 

 
 

 
 

Община Правец 

В рамките на 

утвърдения 
бюджет на 

институциите. 
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СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

  Днес, 12.03.2020 г. в гр. Правец се сключи настоящото споразумение за съвместни действия, 

касаещо дейностите за закрила на децата на територията на Община Правец, между: 

 

 

1.1. Преки изпълнители на Програмата и кординатори на работата на  всички институции, 

работещи с деца, по смисъла на чл. 6 от Закона за закрила на детето. 

      1.2. Оценяват нуждите и идентифицират липсващите услуги. 

1.3. Участват при подбор на НПО за предоставяне на социални услуги. 

 

 

2.1. Основно ангажирани при изпълнение дейностите по Програмата, по смисъла на чл. 6 от 

Закона за закрила на детето. 

2.2. Партниране и съдействие на ОЗД при ДСП - Правец за изпълнение дейностите по 

Програмата. 
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3.1. Преки изпълнители на дейностите, заложени в Програмата. 

3.2. Партниране и съдействие на ОЗД при ДСП - Правец  за изпълнение дейностите по 

Програмата. 

 
           Заключителни разпоредби: 

1. Настоящото  споразумение е  подписано в три еднообразни екземпляра по един за всяка от 

страните. 

2. Всяка от страните може с писмено волеизявление, отправено към останалите страни, да 

поиска изменение или допълнение на настоящото споразумение или прекрати действието му. 

 

  

 Кмет на Община Правец: /п/ 
                       (Р. Гунински) 
 

  

                                                                                               Началник РУ Правец: /п/ 
                                                                                                                                          (Ст. Ковачев ) 
 

  

                               Директор ДСП Правец: /п/ 
                                                                                                                                                (Сн. Вътева )  

                                                                                                                                          



 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 2019 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ, МАРТ 2020 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад представя резултатите от изпълнението на Общинския план за развитие 

2014-2020 г. (ОПР) на община Правец за периода от 01.01.2019-31.12.2019 г. Той е изготвен 

от „Институт за управление на програми и проекти” ООД (Изпълнител) в съответствие с 

нормативните изисквания и в изпълнение на договор с администрацията на община Правец 

(Възложител). 

Общинският план за развитие на община Правец за периода 2014-2020 г. е основополагащ, 

стратегически документ и важен инструмент за формиране и провеждане на устойчиво и 

балансирано местно развитие. Документът очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от 

седем години. Напредъкът по реализацията на Общинския план се отчита чрез годишни 

доклади по чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от действащата система за 

наблюдение и оценка на Общинския план за развитие. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР са насочени към постигане на ефективно 

и ефикасно стратегическо планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на 

националната политика за регионално развитие и нейното практическо осъществяване на 

регионално, областно и общинско ниво. Резултатите от наблюдението и оценката на 

изпълнението на всеки Общинския план за развитие представлява информационна основа 

за наблюдението и оценка на съответната Областна стратегия за развитие, Регионалния план 

за развитие и като обобщен резултат на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 

31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР). Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и 

приоритетите, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и 

методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за 

осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за 

стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР). За постигане 

целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която отговаря на 

специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78, 

ППЗРР).  

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на 

наблюдение на изпълнението на ОПР, Общинският съвет осигурява участието на 

заинтересованите страни (организации, физически и юридически лица), при спазване на 

принципите за партньорство, публичност и прозрачност. Кметът на общината организира 

наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за постигнатите 

резултати се разработва годишен доклад.  

Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план за 

развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики. 

Мониторингът осигурява ефективно и ефикасно изпълнение на различни секторни и 

тематични политики за развитие, които са част от мандата на местното самоуправление и 

гарантира широк обществен достъп до тях. Процесът на мониторинг изисква набирането на 

количествени и качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на 
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съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като 

напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се 

определят необходимите корективни действия при отчитане на несъответствие. Чрез 

мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи (Общински съвет – 

Правец, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), както и на всички 

заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури на гражданското 

общество), своевременна информация за напредъка, или липсата на напредък, по 

заложените цели и резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или 

проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри 

осъществяването на плана и се подобри по-нататъшното развитие на процеса на 

реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се направят 

необходимите промени в начина на изпълнение на приоритетите. Мониторингът има 

особено важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в 

няколко времеви фази, отнасят се до различни икономически сектори и засягат различни 

територии и население.  

Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и 

Правилника за неговото прилагането (ППЗРР). Съгласно чл. 23 от ЗРР кметът на общината: 

 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за 

развитие; 

 организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна 

система за управление на регионалното развитие на територията на общината; 

 представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие за одобряване от общинския съвет; 

 осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му. 

Общински съвет – Правец одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението 

на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината. Съгласно чл. 91, ал. 8 

от ППЗРР, годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие съдържа: 

 Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината; 

 Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР въз основа на 

индикаторите за наблюдение; 

 Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

ОПР; 

 Изпълнени на проекти, допринасящи за изпълнението на ОПР и ОСР; 

 Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
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Настоящият доклад представя резултатите от наблюдението и изпълнението на ОПР 2014-

2020 г. на община Правец за периода 01.01.2019-31.12.2019 г. Докладът е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото 

прилагане и съответните приложими нормативни и поднормативни актове. В процеса на 

разработване на доклада са използвани следните информационни източници: 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 

в България (ИСУН 2020); официални данни и статистическа информация от Национален 

статистически институт; Дирекция „Бюро по труда“ – Ботевград; Областна дирекция 

„Земеделие“ – София област; интернет сайтове и портали - Община Правец, информация, 

предоставена от дирекциите и отделите на Общинска администрация – Правец и др. 
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2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА 

През 2019 година не са отчетени социално-икономически промени, които да са довели до 

съществено изменение на условията за изпълнение на ОПР Правец, включително на  

факторите, които оказват влияние върху темповете за изпълнение на плана. Актуалната 

социално-икономическа ситуация в общината към днешна отразява тенденциите и 

процесите в демографското, социалното и икономическото развитие през последните 

години, като не са настъпили допълнителни обстоятелства, които да изискват актуализация 

на стратегическата рамка и програмата за реализация на ОПР Правец. 

Най-важните социално-икономически показатели и индикатори за състоянието в община 

Правец са представени в сравнителен план с проследените референтни стойности за 2012 г. 

(или последната, заложена в аналитичната част на ОПР Правец) и 2019 г. (или последните 

актуални данни преди разработването на Годишния доклад, тъй като към момента на 

разработване на доклада не са налични данни за отчетната година от Националния 

статистически институт). Добавени са и референтни стойности общо за Софийска област, така 

че да се проследят различията между общината и усредненото положение за областта. 

Демографска характеристика 

Населението в община Правец остава стабилно за периода между 2017 и 2018 г., макар и с 

много малко намаление. За една година механичното движение и естественият прираст в 

общината водят до промяната от 7219 през 2017 г. до 7145 през 2018 г. (последните актуални 

данни на НСИ за Годишните доклади респективно през 2018 и 2019 г.) – намалението е от 

едва 1%. Въпреки относителната стабилност, за целия период от разработването на ОПР 

Правец до Годишния доклад за 2019 г. (2012-2018) намалението достига 4,99%. За 

сравнение, темпът на намаление на населението за Софийска област между 2017 и 2018 

също е 1%. Към края на 2018 г. в общината живее 3,12% от населението на Софийска област. 

– няма промяна в сравнение с 2017 г. 

Възрастовата структура на населението е както следва – 18,57% са в подтрудоспособна 

възраст; 55,98% - в трудоспособна; 25,44% – в надтрудоспособна възраст. Референтното 

съотношение за Софийска област е 14,66%/58,39%/26,95%. По този начин по-благоприятната 

демографска структура с по-висок дял на подтрудоспособното население се запазва и за 

отчетната година на настоящия Годишен доклад. По-благоприятната демографска ситуация в 

сравнение с областното ниво се определя и от важния коефициент на демографското 

заместване, който измерва съотношението между лицата във възрастовата група от 15 до 19 

години и тези от 60 до 64 г. Според доклада за 2018 г., през 2017 г., 385 души влизат (или 

предстои да влязат) на пазара на труда и заместват 515 души, които преминават в пенсионна 

възраст. Така коефициентът на демографско заместване е 74,76% – на всеки 100 лица, 

напускащи пазара на труда, съответстват 74 лица, които стават част от трудоспособното 

население. През 2018 г., 401 души влизат (или предстои да влязат) на пазара на труда и 

заместват 499 души, които преминават в пенсионна възраст. Така коефициентът на 

демографско заместване е 80,36%. Референтното число за Софийска област 63,71% лица. 
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Положителен и нехарактерен за повечето български общини знак е, че в рамките на 

годините от 2012 и 2018 коефициентът на демографското заместване в общината се 

увеличава от 74,76 до 80,63. По-добрите стойности на коефициента отразява значителният 

дял на ромската етническа група, която се характеризира от по-високи нива на раждаемост. 

Добрата демографска ситуация в общината изисква и ефективни мерки за образование, 

квалификация и преквалификация на населението, включително ромската група, така че тя 

да бъде неразделна част от социално-икономическото развитие. Икономическото 

активиране на тази група ще подобри параметрите на работната сила и респективно 

възможностите за развитие на стопански дейности.  

По отношение на естествения прираст, обаче, се отчита понижаване на стойностите. Между 

2017 г. и 2018 г. показателят спада от -5,49‰ до -6,13‰. Така общото влошаване на 

естествения прираст е от -2,78‰ през 2012 г. до -6,13‰ през 2018 г., но въпреки това 

общината остава с далеч по-добри стойности в сравнение със средното положение за 

областта, където стойността е -9,80‰ за 2018 г. 

Таблица 1. Демографска характеристика по данни на НСИ 

Показател Мярка Община Правец 
Софийска 

област 

Демография - година   2012 2018 2018 

Население към 31.12. - общо брой 7 520 7 145 229 041 

Подтрудоспособно брой 1 377 1 327 33 585 

Трудоспособно брой 4 374 4 000 133 731 

Надтрудоспособно брой 1 769 1 818 61 725 

Коефициент на естествен прираст 
(на 1 000 души от населението) 

‰ -2,78 -6,13 -9,80 

Дял на подтрудоспособното 
население от общото население 

% 18,31 18,57 14,66 

Коефициент на демографско 
заместване (отношение на 
населението във възрастовата 
група 15-19 и възрастовата група 
60-64, %) 

% 76,28 80,36 63,71 

 

Образователна характеристика 

Между изработените годишни доклади за 2018 г. и 2019 г. броят на училищата и детските 

градини в общината се запазва. Остава намалението за периода от 2012 (учебната 

2012/2013) до 2018 (уч. 2018/2019) г. на общообразователните училища в община Правец от 

7 на 6. Общото намаление в броя на учениците в тях е от 1 058 до 852, като намалението 

само за една година между 2017 и 2018 е от 58 ученика или 6,37%. За сравнение, за цялата 

Софийска област това намаление е само 1,32%. Този факт, заедно с по-добрата 

демографската ситуация в общината, показва, че има значителен брой необхванати от 
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образователната система деца от ромската етническа група. Обратно, значително 

увеличение се наблюдава при учениците в Професионална гимназия по компютърни 

технологии и системи – гр. Правец от 533 до 744 между 2012 и 2018 г. Според последните 

актуални данни, община Правец концентрира над 20% от всички ученици в професионалните 

гиманзии на Софийска област. Значимостта на гимназията е потвърдена от нейния статут на 

„национална“, а с оглед на нейната надобщинска роля и притегателност към училището има 

и общежитие с 300 легла. 

Към днешна дата функционират и общообразователните ГПЧЕ "Алеко Константинов" в град 

Правец; ОУ "Васил Левски" също в общинския център; ОУ "Христо Ботев" в село Джурово; 

ОУ"Васил Левски" в село Видраре; ОУ "Любен Каравелов" в село Осиковица; ОУ "Христо 

Ботев" в село Разлив.  

Броят на учениците от I-VIII клас, напуснали общообразователните училища за уч. 2017/2018  

е 20 деца – 5,46% от всички напуснали за областта. 

Детските градини запазват своя брой между уч. 2012/2013 и уч. 2018/2019. Към днешна дата 

в общината функционират ЦДГ "Здравец"  и ДГ "Индира Ганди" в град Правец;  ДГ "Слънце" в 

село Осиковица; ДГ „Звънче“ в село Джурово. Прави впечатление, че между уч. 2017/2018 и 

уч. 2018/2019 броят на децата в детските граднии се увеличава от 289 до 314 и така на 100 

деца в предучилищна възраст се падат 122 места в заведенията. Обезпечеността от места в 

детските градини, тяхното териториално разпределение в различни населени места 

допълват потенциалите за предоставяне на добро образование в община Правец, 

надхвърлящи образователните възможности на повечето български общини с идентичен 

брой на населението. 

Здравна характеристика 

Здравеопазването в община Правец е представено от действащите общопрактикуващи 

лекари; лекарите по дентална медицина и медицинските специалисти по здравни грижи, 

които показват различни изменения през последните години. Общопрактикуващите лекари 

през 2018 г. са 6, а лекарите по дентална медицина са едва 4. Остава въпросът за 

привличане на повече здравни кадри за обслужване на населението в общината. 

Таблица 2. Образователна и здравна характеристика по данни на НСИ 

Показател Мярка Община Правец 
Софийска 

област 

Образование - година   2012/2013 2018/2019 2018/2019 

Детски градини брой 4 4 74 

Места на 100 деца в детските 
градини 

брой 128 122 107 

Деца в детските градини брой 308 314 7 546 

Общообразователни училища брой 7 6 80 

Професионални гимназии брой 1 1 16 

Учащи в общообразователните 
училища 

брой 1 058 852 18 650 
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Учащи в професионалните 
гимназии 

брой 533 744 3 697 

Учащи I-VIII клас, напуснали 
общообразователните училища 
за уч. 2016/2017 

брой 25 16 381 

Показател Мярка Община Правец   
Софийска 

област 

Здравеопазване - година   2012 2018 2018 

Детски ясли брой 2 2 39 

Места в детските ясли брой 31 48 968 

Деца в детските ясли брой 30 37 990 

Общопрактикуващи лекари брой 5 6 901 

Лекари по дентална медицина брой 6 4 122 

Медицински специалисти по 
здравни грижи 

брой 7 8 1 210 

 

Културна характеристика 

Културният живот в общината се поддържа от традиционната обществена роля и дейност на 

народните читалища. По данни на Публичния регистър на читалищата в България, към 

днешна дата дейност развиват читалищата „Развитие-1898“ в село Видраре; „Напредък 

1895“ в село Осиковица; „Отец Паисий 1897“ в село Калугерово; „Димитър Гранчаров 1928“ в 

село Равнище; „Възраждане 1927“ в село Джурово; „Васил Ценков 1936“ в село Разлив; 

„Заря-1895“ в град Правец; „Васил Левски 1925“ в село Своде; „Светлина 2012“ в село 

Правешка лакавица; „Христо Ботев 1928“ в село Осиковска лакавица. 

Икономическа характеристика 

Основните показатели за икономическото развитие потвърждават, че общинската 

икономика продължава своето възходящо развитие. Ръстът по основния показател за 

нетните приходи от продажби за периода от 2011 до 2018 г. достига 82% – от 46 133 хил. лв. 

до 84 101 хил. лв. по данни на НСИ. Само за една година, между 2017 и 2018 г., общината 

отбелязва ръст по всички показатели, като по показателите „произведена продукция“, 

„приходи от дейността“, „нетни приходи от продажби“ – мерителите на ефективността и 

ефикасността на общинската икономика, увеличението надхвърля 10%. Броят на 

предприятията остава стабилен – от 260 до 262, което показва, че увеличените резултати се 

дължат на по-висока добавена стойност в дейността на същетвуващите предприятия.     

Структурата на икономиката се запазва, като и през 2018 г. най-големият дял от общите 

приходи от продажби формира дейност „Търговия“ – 40%, следвана от преработващата 

промишленост с принос от 26%. Преработващата промишленост в община Правец има 

утвърдени традиции при това във високотехнологичната индустрия, които днес са проявени 

в производството на изделия от каучук, пластмаси и други неметални минерални суровини; 

производството на електронни съоръжения, електронни и оптични продукти. Делът на 

транспортно-складовите дейности достига 20%, които са резултат от разположението на 

общината по АМ „Хемус“.  
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Между Годишните доклади през 2018 и 2019 г. липсва ръст по отношение на хотелиерството 

и ресторантьорството, въпреки наличните природни дадености за развитие на туризъм и 

тенденцията за увеличаване капацитета на туристическата инфраструктура. Данните за 2017 

и 2018 г. дори показват слабо намаление от 1 557 000 лв. до 1 514 000 лв. на нетните 

приходи от продажби.  

Въпреки това, приоритетните направления за икономическото развитие на община Правец 

остават транспорт, логистика, технологични производства и туризъм. 

Таблица 3. Икономическа характеристика по данни на НСИ 

Показател Мярка 
Община 
Правец 

    Промяна  

Икономика - година   2011 2017 2018  2017-2018 

Чуждестранни преки инвестиции 
в нефинансовите предприятия с 
натрупване към 31.12. 
(хил.щатски долари - до 2006 г. - 
вкл./ хил.еврo - след 2007 г.) 

хиляди 
евро 

- .. .. - 

Предприятия брой - 260 262,00 0,77% 

Произведена продукция 
хиляди 
левове 

- 49 127,00 54 205,00 10,34% 

Приходи от дейността 
хиляди 
левове 

- 79 975 89 123,00 11,44% 

Нетни приходи от продажби 
хиляди 
левове 

46 133 74 432 84 101,00 12,99% 

ДМА 
хиляди 
левове 

- 38 899 39 540,00 1,65% 

Заети лица брой 
 

1 040 1 049,00 0,87% 

 

През 2019 година не са отчетени политически промени с директно въздействие върху 

изпълнението на ОПР и в този смисъл общите условия за изпълнение на ОПР Правец  могат 

да се обобщят по следния начин: 

1. не са настъпили съществени социално-икономически промени през 2019 г. и периода след 

разработването на ОПР; 

2. настъпилите промени към края на 2019 г. съответстват на условията, в които е бил 

разработен ОПР. Запазват се някои негативни демографски тенденции по отношение на 

естествения прираст, но въпреки това, общината отчита по-добри демографски показатели в 

сравнение със средното положение в областта. Този факт, в комбинация с ефективни 

политики за качествено образование, запазване на младото население в общината, както и 

общо повишаване на икономическата активност, вкл. за ромската етническа група, дават 

предпоставки за запазване възходящото икономическо развитие. 
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Таблица 4. Икономическа характеристика по данни на НСИ – нетни приходи от продажби през 2018 г. 

Икономически дейности 

Нетни приходи 
от продажби 
през 2018 г. 

Относителен дял  

/хил. лв./ /%/ 

ОБЩО 84 101,00 100% 

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И 
МОТОЦИКЛЕТИ 33 700,00 

40% 

C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 21 585,00 26% 

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ 16 681,00 20% 

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО 3 876,00 
5% 

I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 1 514,00 
2% 

M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 500,00 

1% 

F СТРОИТЕЛСТВО 2 603,00 3% 

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ 836,00 1% 

J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; 
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ 744,00 

1% 

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА 
РАБОТА 255,00 

0% 

L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 308,00 0% 

Дейностите с конфиденциални данни, както 
следва по-долу 1 499,00 

2% 

D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА 
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА ..   

E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ 
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ..   

R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ..   

P ОБРАЗОВАНИЕ ..   

.. Конфиденциални данни 
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3. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ОПР ПРАВЕЦ 

3.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

През 2019 г. в община Правец са изпълнени или в процес на изпълнение и оценка общо 30 

отчетени проекта на обща стойност от 7 017 670 лв. За сравнение, през предходната 2018 г. 

са отчетени 27 отчетени проекта на обща стойност от 5 671 030 лв. Това потвърждава 

доброто темпо в изпълнението на Общинския план за развитие при отчетлив ръст на 

привлечените средства за последната година – ръст от над 23%. 

Проектите с принос към ОПР Правец, изпълнени или в процес на изпълнение и оценка през 

2019 г. са систематизирани по отделните приоритети. Всички изброени проекти са посочени 

с техните параметри в Приложението към Годишния доклад и обхващат следните типове: 

 проекти, които са изцяло изпълнени в рамките на 2019 г.; 

 проекти, които са в процес на изпълнение през 2019. Тук са проекти и инициативи, които 

са започнати преди 2019 г. или продължават да се изпълняват след 2019 г. При 

финансовото отчитане, там където е било възможно с оглед наличната информация, е 

представена усвоената сума само за отчетната 2019 г.; 

 проекти, които са в процес на оценка през 2019 г. 

Въпреки добрият общ резултат, разпределението на изпълнените проекти по приоритетни 

области потвърждава равносметката от Междинната оценка и от Годишния доклад за 2018 г. 

във връзка с неравномерно изпълнение на плана, резултат от големия брой приоритети – 

общо 11 приоритета, и липсата на достатъчно конкретика при тяхното разгръщане в 

специфични цели и мерки. През 2019 г. пет от приоритетите остават без конкретен отчетен 

проект. По подобие на констатациите от Годишния доклад през 2018 г., изпълнението на 

ОПР и проектните активности на общината са съсредоточени в Приоритет 4.1. 

„Инфраструктура“ с дял 32,58% от отчетените средства за 2019 г. (38,07% през 2018 г.); 

Приоритет 3.2. „Интегрирано управление на водите“ с дял 34,07% (26,26% през 2018 г.); 

Приоритет 2.2. „Повишаване на културния и образователен статус на населението“ с дял от 

17,56% (19,79% през 2018 г.). Така само три от общо 11 приоритета на ОПР Правец формират 

заедно над 80% от общото финансово изпълнение на плана. 

Таблица 5. Обща характеристика на изпълнените проекти 

Приоритетна 
област* 

Общо финансово 
изпълнение /хил. лв/ 

% от общото 
изпълнение 

Брой проекти 
Средна стойност 

/хил. лв/ 

Приоритет 1.1 0,00 0,00% 0 - 

Приоритет 1.2 98,88 1,41% 2 49,44 

Приоритет 1.3 0,00 0,00% 0 - 

Приоритет 2.1 673,40 9,60% 3 224,47 

Приоритет 2.2 1 232,04 17,56% 11 112,00 

Приоритет 2.3 0,00 0,00% 0 - 

Приоритет 3.1** 0,00 0,00% 0 - 
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Приоритет 3.2 2 390,66 34,07% 5 478,13 

Приоритет 3.3 0,00 0,00% 0 - 

Приоритет 4.1 2 286,69 32,58% 7 326,67 

Приоритет 4.2 336,00 4,79% 2 168,00 

За всички проекти 7 017,67 100,00% 30,00 233,92 

 

** Във финансовия отчет не е включен проект „Изграждане на компостираща инсталация и 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион 

Ботевград“, тъй като община Правец не е бенефициент, а партньор по проекта. 

* Приоритет 1.1: „Развитие на приоритетни сектори“; 

Приоритет 1.2: „Насърчаване на инвестиционната активност“; 

Приоритет 1.3: „Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси“; 

Приоритет 2.1: „Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното 

качество“; 

Приоритет 2.2: „Повишаване на културния и образователен статус на населението“; 

Приоритет 2.3: „Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила 

активност“; 

Приоритет 3.1: „Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската и 

националната нормативна уредба“; 

Приоритет 3.2: „Интегрирано управление на водите“; 

Приоритет 3.3: „Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата“; 

Приоритет 4.1: „Инфраструктура“; 

Приоритет 4.2: „Административен капацитет“. 

Средната стойност за всички изпълнени проекти достига 233 920 лв., като на първо място по 

този показател и през 2019 г. остава Приоритет 3.2: „Интегрирано управление на водите“ със 

средна стойност от 478 130 лв. заради трите мащабни инфраструктурни проекта - „Улични 

мрежи и съоръжения – КАНАЛИЗАЦИЯ за квартали 168, 169 и 170, както и към кв. 9 по 

действащите подробни устройствени планове на град Правец“; „Реконструкция на 

довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, 

отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна савачна шахта“; 

„Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова инфраструктура, 

доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща 
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водопроводна мрежа“. Те формират голям дял и от средствата от републиканския бюджет, 

привлечени от община Правец. 

Фигура 1. Брой проекти и средна стойност по приоритети 

 

Сред използваните финансови източници водеща роля продължава да има Централният 

бюджет, което е резултат най-вече именно от субсидираното финансиране на трите 

изброени проекта за подобряване управлението на водите. Освен това Централният бюджет 

е използван и за транспортна и образователна инфраструктура, така че общата стойност на 

този тип средства достига 5 523 010 лв. или 78,70%. За сравнение, през 2018 г. националното 

финансиране е било на обща стойност 3 208 310 лв. или 56,57%, което показва още по-

голяма зависимост на местното развитие от централния бюджет. Делът на финансирането от 

фондовете на ЕС е 14,47%, докато приносът на общинския бюджет се равнява на 6,83%.  

Обобщено, община Правец е усвоила, договорила или в процес на договорка значителната 

сума от 7 млн. лв., но добрият резултат е в зависимост от един единствен източник на 

финансова подкрепа. В търсене на по-оптимално използване на различните възможности за 

финансиране, община Правец следва да използва повече средства от оперативните 

програми спрямо актуалните възможности с приоритетно насочване към ПРСР, ОПРЧР, 

ОПНОИР и ОПДУ. През 2019 г. не са отчетени  проекти с частно финансиране, поради липса 

на достатъчно информация. Това потвърждава заложената в Междинната оценка препоръка 

за въвеждане на стандарт за текущо отразяване на проекти в рамките на съответната година 

от отделните дирекции и ресори и при взаимодействие с ключови външни партньори, вкл. от 

бизнеса. 
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Фигура 2. Разпределение на финансовите ресурси по приоритети 

  

 

3.2. ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ ПО СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И 

МЕРКИ 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, предвидени в 

Програмата за реализация на ОПР Правец за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 

Следвана е структурата на ОПР – стратегически цели, приоритети и специфични цели, като 

резултатите за изпълнението на конкретните мерки и проекти са въз основа на 

информацията, предоставена от дирекциите и отделите в Община Правец, външни 

институции и организации. 

Настоящият доклад за реализация на ОПР Правец през 2019 г. отразява напредъка по 

реализацията на плана след направената през 2017 г. Междинна оценка. Тази оценка е 

интегрална част от Общинския план за развитие за текущия планов период и представлява 

част от пакета инструменти за управление. Наблюдението, анализите и изводите се 

основават на списък с проектите в община Правец, разработен и попълнен специално за 

целите на Годишния доклад; отчет за изпълнението на капиталовата програма на община 

Правец за 2019 г., Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС 

в България 2020 и други. 
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За оценка на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общината 

през 2019 г. е направен анализ за реализирането на Визията, Стратегическите цели, 

Приоритетите и заложените в тях мерки и конкретни проекти.  

Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на развитие на община 

Правец за периода 2014-2020 г.:  

Община Правец – привлекателен за живот и работа екологично чист район, ефективно 

използваща своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни 

места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство. 

Достигането на желаното състояние в развитието на общината очертано във Визията е 

формулирано като обща цел за периода 2014-2020 г.: 

Устойчиво местно развитие, постигане на икономически растеж, подобрено качество 

на живот, съхранени културни и исторически ценности. 

Общата цел ОПР Правец за периода 2014-2020 г. е конкретизирана в три стратегически цели: 

1. Икономическо развитие; 

2. Социално развитие; 

3. Опазване на околната среда и действия по изменението на климата. 

На базата на анализ на силните и слабите страни, възможностите и рисковете пред община 

Правец, към всяка от трите стратегически цели са очертани по три приоритетни области и 

отделно са формулирани още 2 хоризонтални приоритета (общо 11 приоритета). Във всяка 

една от тези приоритетни области са формулирани специфични цели, които от своя страна 

съдържат конкретни мерки и проекти за тяхното осъществяване. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ  1.  ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Тази стратегическа цел се осъществява основно в три приоритетни направления: 

ПРИОРИТЕТ 1.1. Развитие на приоритетни сектори 

Специфична цел 1.1.1: Развитие на туризма на базата на природните 

забележителности и културно-историческото наследство.  

Целта предвижда предприемането на две мерки:  

 Мярка 1.1.1.1. „Разработване на програма за развитието на туризма 2014-2020”  

 Мярка 1.1.1.2. „Създаване на единна информационна система и кадрово обезпечаване на 

туризма”.  

През първата половина от реализацията на ОПР; през 2018 г. както и през отчетната година 

2019, (предмет на този доклад) по нито една от двете мерки не са предприемани действия 

за тяхното реализиране. Логично е през оставащите две години да се разработи програма за 

развитието на туризма за следващия планов период 2021-2027 и да започне създаването на 
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единна информационна система, както и да се предприемат дейности за кадрово 

обезпечаване на туризма. 

Специфична цел 1.1.2: Стимулиране на икономическото развитие в селата с насочване 

на инвестиции към селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и 

туризма.  

Предвидените мерки за осъществяване на тази цел са:  

 Мярка 1.1.2.1. „Разнообразяване на земеделските култури”;  

 Мярка 1.1.2.2. „Подпомагане развитието на устойчиво, високоефективно и модерно 

селско стопанство”;  

 Мярка 1.1.2.3. „Стимулиране развитието на селски туризъм”.  

През отчетната 2019 г. по тези мерки няма отчетени проекти или други инициативи. Това 

налага необходимостта от преоценка на възможностите за практическо изпълнение на тази 

специфична цел до края на плановия период и подобряване на систематизирането на 

информация за дейността на земеделските стопани и производители, така че частните 

инициативи в подкрепа на изброените мерки да бъдат включени в мониторинга на ОПР. 

Специфична цел 1.1.3: Реконструкция и модернизация на транспортната 

инфраструктурата, с цел привличане на инвестиции.  

По тази специфична цел е планирана само една мярка, а именно: 

 Мярка 1.1.3.1. „Реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктурата”, 

но до края на 2019 г. по тази мярка няма реализиран проект или други конкретни 

инициативи.  

На практика тази специфична цел частично се дублира със специфична цел 4.1.1 в рамките 

на Приоритет 4.1. „Инфраструктура“, доколкото всички инвестиции в инфраструктурни 

проекти допринасят за повишаване на инвестиционната атрактивност на общината, което 

обезсмисля самостоятелната дефиниция на Специфична цел 1.1.3 и следва да бъде 

съобразено при разработването на плана за следващия програмен период. 

Общото заключение от изпълнението на Приоритет 1.1 е, че през 2019 г. няма 

реализирани конкретни проекти или предприети дейности с цел привличане на 

инвестиции в областта на туризма, селското стопанство, хранително-вкусовата 

промишленост. 
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ПРИОРИТЕТ 1.2. Насърчаване на инвестиционната активност 

Специфична цел 1.2.1: Насърчаване на предприемачеството, иновациите и 

инвестициите за развитието на малкия и среден бизнес, базиран на благоприятните 

възможности, които предоставя регионалната среда, в т.ч. предприемане на мерки за 

по-пълноценно използване на наличния поземлен фонд 

В стратегията на ОПР Правец са предвидени две мерки за осъществяване на тази 

специфична цел:  

 Мярка 1.2.1.1. „Стимулиране на местното предприемачество”; 

 Мярка 1.2.1.2. „Модернизиране на малкия и среден бизнес, чрез внедряване на нови 

технологии и производства”.  

По първата мярка 1.2.1.1. на тази специфична цел 1.2.1. през 2019 г. е започнало 

изпълнението на  проект „Работилница за сувенири и бижута от дърво“ на стойност 49,99 

хил. лв. по ОПРЧР 2014-2020. Бенефициент по проекта е  ДАЙРА БИЖУТЕРИЯ И СТИЛ ЕООД. 

Проектът е бил в процес на изпълнение и е завършен през 2019 г. 

Специфична цел 1.2.2: Активизиране на инвестициите, чрез публично-частното 

партньорство с общината. 

Предвидени са две мерки за осъществяване на тази специфична цел: 

 Мярка 1.2.2.1. „Създаване на публично-частни партньорства и инициативи за 

икономическо развитие“;  

 Мярка 1.2.2.2. „Стимулиране на сътрудничеството и партньорството – международно, 

трансгранично, междуобщинско“.  

През отчетния период няма реализирани дейности или проекти по тази специфична цел. 

Специфична цел 1.2.3: Привличане на чужди инвестиции и разработване на проекти за 

разнообразяване структурата на икономиката с неземеделски дейности:  

Предвидена е само една мярка за осъществяване на тази специфична цел:  

 Мярка 1.2.3.1. „Стимулиране на местното предприемачество и конкурентоспособност”.  

През отчетния период няма реализирани дейности или проекти по тази специфична цел. 

Специфична цел 1.2.4: Развитие на екологично селско и горско стопанство, в т.ч. 

овощарство, добив на диворастящи горски плодове и билки, пчеларство и др. при 

устойчиво управление на природните ресурси: 

По тази специфична цел са предвидени две мерки:  

 Мярка 1.2.4.1. „Стимулиране развитие на нетрадиционно земеделие и създаване на 

екологични стопанства”; 

 Мярка 1.2.4.2. „Увеличаване площите на трайните насаждения”. 
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През отчетния период има реализирани дейности по Проект по подмярка 6.1 "Стартова 

помощ за млади земеделски стопани" за отглеждане на трайни насаждения от сливи по 

методите на биологичното земеделие - посочени са изплатените суми само за 2019 година. 

Тези дейности са по Специфична цел 1.2.4; Мярка 1.2.4.2 на стойност от 48,90 хил. лв. по 

ПРСР 2014-2020. Бенефициенти са Земеделски производители. Проектът е в процес на 

изпълнение през 2019 г. 

По ПРИОРИТЕТ 1.2. за насърчаване на инвестиционната активност през 2019 г. има 

реализирани само два проекта на обща стойност 98,89 хил. лв. От планираните седем 

мерки за осъществяване на четири специфични цели има предприети някакви действия 

и реализирани проекти само в две от тях. Следва да се направи задълбочен анализ на 

изпълнението на ОПР и да се отчетат допуснатите пропуски в планирането и 

изпълнението. 

ПРИОРИТЕТ 1.3. Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на 

енергийните ресурси 

Специфична цел 1.3.1: Подобряване на енергийната ефективност на производства, 

сгради и съоръжения 

За осъществяването на тази специфична цел е предвидена  

 Мярка 1.3.1.1. Разработване на проекти за прилагане на енергоспестяващи мерки 

публичните сгради.  

През 2019 г. няма реализирани дейности или проекти по тази специфична цел. 

Специфична цел 1.3.2: Повишаване на информираността за енергийната ефективност. 

Предвидени са:  

 Мярка 1.3.2.1: Провеждане на информационни кампании; 

 Мярка 1.3.2.2: Оказване на експертна помощ при окомплектоване на проекти.  

Няма данни за осъществени дейности по тези мерки. 

По ПРИОРИТЕТ 1.3. за подобряване на енергийната ефективност и рационално 

използване на енергийните ресурси през 2019 г. няма извършени дейности, или 

реализирани проекти по нито една от планираните 3 мерки за реализацията на две 

специфични цели. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 - СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

Тази стратегическа цел се осъществява основно в три от приоритетните направления 

(приоритети 2.1, 2.2 и 2.3): 

ПРИОРИТЕТ 2.1. Подобряване на достъпа до здравни услуги и повишаване на тяхното 

качество 

По тази приоритетна ос през 2019 г. са осъществявани дейности извън рамките на 

заложените мерки по планираните специфични цели. Всичките дейности са били в процес на 
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изпълнение през 2019 г. и продължават да се изпълняват и в момента. Дейностите са 

групирани в три проекта: 

1. Център за семейно консултиране и подкрепа – Правец;  посочени са изплатените 

суми само за 2019 година на стойност – 442,72хил. лв. по ОПРЧР 2014-2020; 

бенефициент Община Правец; 

2. Правец – среда за активно социално приобщаване – предоставяне на качествени 

социални и здравни услуги, професионална квалификация, включване в заетост – 

посочени са изплатените суми само за 2019 година – 140,12 хил. лв. по ОПРЧР 2014-

2020 с бенефициент Община Правец; 

3. Правец – среда за активно социално приобщаване – обучение по български език за 

децата от етническите малцинства, допълнителни занимания със застрашени от 

отпадане от училище, подобряване на образователната среда в детска градина, 

работа с родителите от етническите малцинства, преодоляване на негативни 

обществени нагласи – посочени са изплатените суми само за 2019 година на стойност  

90,56 хил. лв. по ОПНОИР 2014-2020 с бенефициент Община Правец. 

Специфична цел  2.1.1: Обхващане на населението с програми за здравна профилактика. 

Интеграция на уязвимите групи  

Специфичната цел се постига с дейности по  

 Мярка 2.1.1.1. „Работа с уязвимите групи и повишаване на процента на преминалите 

профилактични прегледи”.  

По тази мярка през 2019 г. няма данни за осъществени дейности. 

Специфична цел 2.1.2: Повишаване на здравната култура . 

Няма предвидени мерки по тази специфична цел. В годишният доклад за 2018 г. беше 

препоръчано тази цел да отпадне, защото по същество мерките за повишаване на здравната 

култура на населението могат да се включат към Специфична цел  2.1.1. През 2019 г. няма 

предприети мерки по този въпрос. 

Специфична цел 2.1.3: Подобряване на достъпа до медицински и дентално медицински 

услуги.  

 Мярка 2.1.3.1. „Осигуряване на медицински и дентални услуги във всяко населено място 

от общината”.  

По тази мярка няма изпълнен проект през 2019г.  

В рамките на този приоритет практически през 2019 г. в процес на изпълнение са 3 

проекта (два по ОПРЧР 2014-2020 и един по ОПНОИР 2014-2020), които не фигурират в 

програмата за реализация на ОПР и са на обща стойност 673,40 хил. лв. Те не могат да 

се причислят към формулираните в ОПР мерки, но са свързани с подобряването на 

социалните услуги за населението. 
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ПРИОРИТЕТ 2.2. Повишаване на културния и образователен статус на населението 

Специфична цел 2.2.1: Повишаване на качеството на предучилищното и училищното 

образование и въвеждане на нови методи и програми  

 Мярка 2.2.1.1. „Подобряване достъпа до предучилищно, училищно общообразователно 

образование”. 

По тази мярка през 2018 г. започва да се реализира проект "Готови за училище" – но до края 

на 2018 година по него не са усвоявани средства. Проектът се финансира от ОПНОИР 2014-

2020, бенефициент е СДРУЖЕНИЕ "РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ". Практически изпълнението на 

проекта започва през 2019 г. Усвоени са 213,04 хил. лв. само през 2019 г. и проектът е 

завършен. 

Специфична цел 2.2.2: Създаване на учебно заведение с професионална насоченост  

 Мярка 2.2.2.2. Подобряване достъпа до професионално образование с насоченост към 

туризма.  

Няма реализиран или в процес на реализация проект по тази мярка. 

Специфична цел 2.2.3: Стимулиране на дейности в различни сфери на културния живот 

 Мярка 2.2.3.1. Разработване на стратегия за опазване на културното наследство в община 

Правец.  

Към момента няма и не се работи по такава стратегия, но има утвърден документ с 

дефинирани Мерки по опазване на паметниците на културата в община Правец. 

 Мярка 2.2.3.2. Обновяване, ремонт и оборудване на културните институции.  

По тази мярка през 2018 г. не са реализирани и няма в процес на реализация проекти. 

 Мярка 2.2.3.3. Развитие на художествена самодейност и културни събития.  

По тази мярка през 2019 г. са направени разходи за финансиране на дейностите от културния 

календар на обща стойност 15,00 от Общинския бюджет. Инициативата е изпълнена изцяло 

в рамките на 2019 г. 

Специфична цел 2.2.4: Развитие на образованието и спорта, чрез използване и 

модернизиране на съществуващата материална база  

 Мярка 2.2.4.1. Обновяване на материалната и техническата база на образователните 

институции.  

Проектите по тази мярка са: 

1 Благоустрояване на дворно пространство УПИ – I, кв.101, училище гр.Правец, финансиран 

от Централния и общинския бюджети на стойност 112,00 хил. лв. 

2 Основен ремонт на общежитие към ПГПЧЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ И ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

за 827,00 хил. лв., предоставени от Централния и общинския бюджет.   
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Тези проекти са финансирани от централния и от общинския бюджет на обща стойност от 

939,00 хил. лв. и са изпълнени изцяло през 2019 г. 

 Мярка 2.2.4.2. Обновяване на материалната и техническата база на спортната 

инфраструктура. 

По тази мярка има един проект в процес на реализация „Физкултурен салон включително 

оборудване и обзавеждане, УПИ- IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица“ за 488,82 хил. 

лв. по  ПРСР 2014-2020 с бенефициент Община Правец. Към края на 2019 г. по проекта не са 

изплатени суми. 

Същощо е състоянието на друг проект по  ПРСР 2014-2020  „Доставка и монтаж на изкуствена 

настилка и съоръжения за баскетболно и волейболно игрище“ в УПИ I-училище, кв.101 по 

плана на гр.Правец - към момента по проекта не са изплатени суми. 

 По мярка 2.2.4.2. през 2019 г. изцяло изпълнени са четири проекта: 

1. Игрище за минифутбол – доставка и монтаж на изкуствена настилка и поставяеми 

съоръжения, находящ се в УПИ I-Училище, кв.101, по плана на гр. Правец по Програма 

"Красива България" с бенефициент Община Правец. Няма данни за изразходваните или 

наличните средства по този проект; 

2. Изграждане на екозона за деца и младежи за спорт и отдих в парка до река Стара река, гр. 

Правец на стойност 10,00 хил. лв. от Централния и общинския бюджети; 

3. Изграждане на детска площадка в парка до кметство с.Видраре за 10,00 хил. лв. от 

Централния и общинския бюджети; 

4. Доставка и монтаж на детски паркови съоръжения за 17,00 хил. лв. от Централния и 

общинския бюджети; 

 Мярка 2.2.4.3. Насърчаване дейността на спортните и младежките клубове. 

Направени са разходи за за финансиране на дейностите от спортния календар в размер на 

28 000 лв. от Общинския бюджет. 

По ПРИОРИТЕТ 2.2. за повишаване на културния и образователен статус на 

населението са формулирани четири специфични цели и са набелязани 10 мерки. По пет 

от тези 10 мерки през 2019 г. са предприети и осъществени дейности и проекти на 

обща стойност от 1232,00 хил. лв. 

ПРИОРИТЕТ 2.3. Повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила 

Специфична цел 2.3.1: Участие в курсове за квалификация и преквалификация на 

работната сила 

 Мярка 2.3.1.1. Превенция на отпадането от пазара на труда. Няма реализирани дейности 

по тази мярка. 

 Мярка 2.3.1.2. Повишаване професионалните умения и квалификация на работната сила.  
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През отчетната 2019 г. няма данни за лица с преминали курсове за квалификация и 

преквалификация. 

Специфична цел 2.3.2: Образование за реална заетост, мобилност и предприемачество 

 Мярка 2.3.2.1. Стимулиране на предприемачеството. Няма реализирани дейности по тази 

мярка. 

Специфична цел 2.3.3: Повишаване степента на заетост  

 Мярка 2.3.3.1. Подобряване условията на труд и повишаване на доходите. 

 Мярка 2.3.3.2. Насърчаване на работодателите за наемане на работа на младежи до 29 

години. Няма информация за реализирани дейности по двете мерки. 

 Мярка 2.3.3.3. Включване в регионални и национални програми за трудова заетост. 

През отчетната 2019 г. няма данни за лица, включени в проекти и мерки за осигуряване на 

заетост, вкл. от рамката на ОПРЧР 2014-2020. 

По ПРИОРИТЕТ 2.2. за повишаване и поддържане на квалификацията на работната сила 

са формулирани три специфични цели и са набелязани 6 мерки. По нито една от 

мерките през 2019 г. не са предприети и осъществени дейности или проекти. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 

ДЕЙСТВИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА  

ПРИОРИТЕТ 3.1. Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на европейската 

и националната нормативна уредба 

Специфична цел 3.1.1: Изграждане на инфраструктура, системи и инсталации за 

предотвратяване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци   

 Мярка 3.1.1.1. Разработване на програма за опазване на околната среда и управлението 

на отпадъците. Няма информация за реализирани дейности и проекти по тази мярка през 

2019 г. 

Извън заложената мярка по Специфична цел 3.1.1. в процес на изпълнение през 2019 г. е 

Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград - община Правец не е бенефициент, 

а партньор по проекта, който се финансира от ОПОС 2014-2020. Другите партньори са 

общините Ботевтрад и Етрополе. 

Специфична цел 3.1.2: Закриване, рекултивация и мониторинг на общински депа и 

сметища, несъответстващи на стандартите  

 Мярка 3.1.2.1. Закриване и рекултивация на всички нерегламентирани сметища.  

Няма информация за реализирани дейности и проекти по тази мярка през 2019 г. 

Специфична цел 3.1.3: Информиране на гражданите и бизнеса за предотвратяване 

генерирането, разделно събиране и оползотворяване на отпадъците  
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 Мярка 3.1.3.1. Провеждане на информационна кампания, срещи, разработване на 

филмчета за информираност на обществеността.  

Няма информация за реализирани проекти по тази мярка през 2019 г., с изключение на 

регулярните дейности по информирането на обществеността за различните сфери на 

местното развитие и политики на общинската администрация. 

Специфична цел 3.1.4: Работа с подрастващите и младежите за възпитаване на 

екологична култура 

 Мярка 3.1.4.1. Организиране на срещи, дискусии, провеждане на фестивали и дни на 

чистотата. Няма реализирани дейности по тази мярка.  

По ПРИОРИТЕТ 3.1. Управление на отпадъците в съответствие с изискванията на 

европейската и националната нормативна уредба има формулирани четири 

специфични цели за изпълнението на които са предвидени общо 4 мерки (за всяка цел по 

една мярка). През 2019 г. няма реализирани дейности или проекти в духа на 

специфичните цели и планираните мерки. Извън заложената мярка по Специфична цел 

3.1.1. в процес на изпълнение през 2019 г. е Изграждане на компостираща инсталация и 

инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-

Регион Ботевград - община Правец не е бенефициент, а партньор по проекта, който се 

финансира от ОПОС 2014-2020. 

ПРИОРИТЕТ 3.2. Интегрирано управление на водите:  

Специфична цел 3.2.1: Подобряване управлението на водните ресурси 

 Мярка 3.2.1.1. Разработване на мерки за намаляване на загубите. Няма реализирани 

дейности по тази мярка. 

Специфична цел 3.2.2: Водоохранителни зони, водохващания, довеждащи водопроводи, 

улична мрежа  

 Мярка 3.2.2.1. Реконструкция и обновление на съществуващата водопроводна мрежа.  

По тази мярка в процес на оценка през 2019 г. е проект „Улични мрежи и съоръжения – 

КАНАЛИЗАЦИЯ за квартали 168, 169 и 170, както и към кв. 9 по действащите подробни 

устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска“ на стойност 763,99 

хил. лв. по ПУДООС. Бенефициент е Община Правец. 

Специфична цел 3.2.3: Пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води и 

канализационна мрежа  

 Мярка 3.2.3.1. Увеличаване дела на пречистените отпадъчни води.  

По тази мярка през 2019 г. в процес на изпълнение са два проекта. Първият е   

„Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен дъждопреливник 

пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до входна 

савачна шахта“, финансиран от Централния бюджет с 82,67 хил. лв. и вторият 

„Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова инфраструктура, 
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доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща 

водопроводна мрежа” също финансиран от Централния бюджет в размер на 1526,00 хил. лв. 

Специфична цел 3.2.4: Управление на риска от природни бедствия - наводнения, 

свлачища.и др. 

 Мярка 3.2.4.1. Създаване на регистър на зоните застрашени от наводнения и свлачища. 

Предприемане на действия за предотвратяването им. 

През 2019 г. са осъществени мерки и дейности за управление на природни рискове: 

корекция на реки, укрепване на свлачища на стойност 18,00 хил. лв., осигурени от 

Централния бюджет за община Правец. 

По ПРИОРИТЕТ 3.2. Интегрирано управление на водите през 2019 г. са реализирани два 

значими и един малък проект на обща стойност от 2308,00 хил. лв. насочени към 

изграждане на инфраструктурата за водоснабдяване, пречистване на водите и 

превенция на риска. 

ПРИОРИТЕТ 3.3: Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на защитените 

територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от промените в климата 

Специфична цел 3.3.1: Залесяване 

 Мярка 3.3.1.1. Увеличаване площта на залесените територии с цел намаляване на 

ерозията. Няма реализирани дейности по тази мярка през 2019 г. 

 Мярка 3.3.1.2. Обособяване на зелени пояси около детските, учебните, лечебните и 

социални заведения и спортните комплекси. Няма реализирани дейности по тази мярка 

през 2019 г. 

Специфична цел 3.3.2: Управление на горските ресурси, риска от горски пожари и мерки 

срещу незаконната сеч и бракониерство  

 Мярка 3.3.2.1. Устойчиво управление на горския фонд. Поддържане и съхраняване на 

горските ресурси и развитие на горското и ловно стопанство.  Няма реализирани дейности 

по тази мярка през 2019 г.  

Специфична цел 3.3.3: Информиране за необходимостта от опазване на околната 

среда и биоразнообразието 

 Мярка 3.3.3.1. Укрепване и поддържане на изградената мрежа от защитени територии. 

Няма реализирани дейности по тази мярка през 2019 г. 

По ПРИОРИТЕТ 3.3: Устойчиво управление на горите, опазване и поддържане на 

защитените територии и биоразнообразието, смекчаване на последствията от 

промените в климата през 2019 г. няма реализирани дейности и проекти. 

ПРИОРИТЕТ 4.1. Инфраструктура 

Специфична цел 4.1.1: Развитие на транспортната инфраструктура   
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 Мярка 4.1.1.1. Ремонт, реконструкция и рехабилитация на общински пътища и улични 

мрежи, селскостопански и горски пътища.  

В изпълнение на тази мярка през 2019 г. изцяло са реализирани следните проекти и 

дейности, финансирани от Централния бюджет  и ПРСР 2014-2020: 

1. Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на община Правец, Обект: Реконструкция на 

вътрешна улична мрежа на гр. Правец, включваща подобект 17-ул. "Трети март" от пътно 

кръстовище с път I-3 до ОТ 377, включително изграждане на ново кръгово кръстовище при 

ОТ 326 - към момента по проекта не са изплатени суми. Средствата са от ПРСР 2014-2020 за 

Община Правец. Проектът е в процес на оценка през 2019 г.; 

2. Реконструкция на вътрешна улична мрежа гр.Правец – подобект асфалтиране на паркинг в 

УПИ XX, кв.17; Ремонт на улична мрежа и площад в границите на урбанизирана територия 

с.Калугерово на стойност от 35,00 хил. лв., отпуснати от  Централния бюджет за Община 

Правец; 

3. Текущ ремонт на общински пътища и улична мрежа на стойност от 257,00 хил. лв., 

отпуснати от  Централния бюджет за Община Правец. Проектът е изпълнен изцяло през 2019 

г.; 

4. Ремонтно-възстановителни работи на мостове по бедствия и аварии на стойност от 259,00 

хил. лв., отпуснати от  Централния бюджет за Община Правец. Проектът е изпълнен изцяло 

през 2019 г. 

Специфична цел 4.1.2: Развитие на газова инфраструктура  

 Мярка 4.1.2.1. Газифициране на всички населени места от общината.  

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Специфична цел 4.1.3: Развитие на информационната инфраструктура  

 Мярка 4.1.3.1. Увеличаване броя на населението с достъп до интернет.  

Няма данни за реализирани дейности и проекти през 2019 г. 

Специфична цел 4.1.4: Развитие на обществената, културна и религиозна 

инфраструктура      

 Мярка 4.1.4.1. Ремонт и реконструкция на площадни и паркови пространства.  

За изпълнение на тази мярка са реализирани следните проекти:  

1. Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и възстановяване на 

гробищен парк – ограда и паркинг за 175,69 хил. лв. от ПРСР 2014-2020, Подмярка 7.2. 

Бенефициент е Община Правец. Проектът е в процес на оценка през 2019 г.; 

2. Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково 

пространство, гр. Правец и технологично оборудване на фонтан в центъра на гр. Правец за       
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1515,00 хил. лв. по  ПРСР 2014-2020, Подмярка 7.2. Бенефициент е Община Правец. Проектът 

е в процес на оценка през 2019 г.; 

3. Поддържане на зелени площи, доставка на растителност и паркова архитектура за 45,00 

хил.лв. от Общинския бюджет. Проектът е изпълнен в рамките на 2019 г. 

 Мярка 4.1.4.2. Комплексно планиране и устройство на територията. Създаване, 

обновяване и актуализиране на Кадастралните и регулационни планове на населените 

места. Няма реализирани дейности по тази мярка. 

 Мярка 4.1.4.3. Модернизация на материалната база на общинското здравеопазване. 

Няма реализирани дейности по тази мярка.      

 Мярка 4.1.4.4. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение. Няма 

реализирани дейности по тази мярка.   

Специфична цел  4.1.5: Развитие на образователната инфраструктура 

 Мярка 4.1.5.1. Обновяване на материалната и техническата база на образователните 

институции. Няма реализирани дейности по тази мярка. 

По ПРИОРИТЕТ 4.1. „Инфраструктура“ през 2019 г. в община Правец в процес на 

реализация са били 7 проекта. Усвоени са 2286,00хил. лв. Усилията са били 

концентрирани в две от планираните 8 мерки – конкретно в ремонт, реконструкция и 

рехабилитация на общински пътища и улични мрежи, площадни и паркови 

пространства. По останалите 6 мерки покриващи инфраструктурите на газо-

снабдяването, информационното обезпечаване, образованието, здравеопазването, 

културата и други, няма реализирани дейности или проекти. 

ПРИОРИТЕТ 4.2. Административен капацитет 

Специфична цел 4.2.1: Подобряване на процеса по разработка и провеждане на 

политики и интелигентно регулиране  

 Мярка 4.2.1.1. Разработване и осъвременяване на териториално-устройствените, 

градоустройствени и геодезически планове на населените места, като предпоставка за 

балансирано и устойчиво развитие на общината. През 2019 г. няма реализирани проекти 

или други дейности по тази мярка. 

 Мярка 4.2.1.2. Изготвяне на кадастрални карти по населените места на общината.  Няма 

реализирани дейности по тази мярка. 

Специфична цел 4.2.2: Подобряване на административните услуги и повишаване на 

институционалния капацитет. 

 Мярка 4.2.2.1 Разработване на програми за обучение на общинските служители за 

усвояване на средства от ЕФ. Няма реализирани дейности по тази мярка. 

 Мярка 4.2.2.2. Изграждане на система за непрекъснат мониторинг върху изпълнението на 

ОПР.  Няма реализирани дейности по тази мярка. 
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 Мярка 4.2.2.3. Въвеждане на ISO-стандартите в работата на общинската администрация. 

Няма реализирани дейности по тази мярка. 

Същевременно по тази специфична цел са реализирани инициативи за „Ремонт на 

административни сгради“ на обща стойност от 298,00 хил.лв. от Общинския бюджет, като 

средствата са усвоени изцяло в рамките на 2019 г. През тази година са получени 38,00 хил. 

лв. от Общинският бюджет за „Закупуване на офис техника за общинска администрация, 

гр.Правец – закупуване на компютри и сървър; доставка и монтаж на оборудване за 

техническо обезпечаване на срещи и събития в конферентна зала в ОбА Правец“. 

Специфична цел 4.2.3: Засилване на участието на гражданското общество при вземане 

на решения  

 Мярка 4.2.3.1. Изграждане на партньорства с организации на гражданите и бизнеса.  

В рамките на тази мярка се реализират регулярни инициативи за осигуряването на 

публичност и прозрачност в работата на общинска администрация Правец, както и за 

създаване на партньорства между публичния и гражданския сектор. 

Специфична цел 4.2.4: Публичност и прозрачност на управление и вземане на решения. 

 Мярка 4.2.4.1. Включване на гражданите в екипите за разработване на документи на 

общинско ниво.  

 Мярка 4.2.4.2. Активизиране дейността на Консултативните съвети.  

В рамките ПРИОРИТЕТ 4.2. Административен капацитет се реализират регулярни 

инициативи за осигуряването на публичност и прозрачност в работата на общинска 

администрация Правец, както и за създаване на партньорства между публичния и 

гражданския сектор. Реализирани са инициативи за ремонт на административни 

сгради на обща стойност от 298,00 хил. лв. от Общинския бюджет, като средствата 

са усвоени изцяло в рамките на 2019 г. 

През 2019 г. не са изпълнени проекти с надобщинско значение или проекти по модела на 

междуобщинските партньорства. Въпреки това, проектите в рамките на ОПР Правец 

допринасят и за изпълнението на Областната стратегия за развитието на Софийска област и 

така, както са структурирани в настоящия годишен доклад могат да бъдат отчетени в 

докладите/последващата оценка на областната стратегия. 
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4. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

Индикаторите на ОПР Правец са важен инструмент за оценка на свършената работа в 

рамките на отчетната година. Изменението на индикаторите за една година илюстрира 

нагледно кои са направленията на общинското развитие, които отчитат напредък и 

подобрение. За повече яснота, към отчетната стойност за 2019 г. са добавени и стойностите 

от Междинната оценка, така че да се проследи и изменението или увеличението за 

индикаторите със статистическа информация, или приноса в рамките на 2019 г. за 

количествените индикатори с натрупване. За съжаление, част от индикаторите на ОПР 

Правец не могат да бъдат коректно измерени и отчетени, което ги изключва от ефективния 

механизъм за наблюдение на ОПР. 

Таблица 6. Индикатори за наблюдение на ОПР Правец 
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/ 
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и
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т 

Индикатори за въздействие Мярка Източник 

Стойност от 
Междинната 

оценка 
(година на 
отчитане) 

Отчетена 
стойност от 
Годишния 

доклад 

Ц
е

л
е
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ст
о

й
н

о
ст

 

  
ИНДИКАТОРИ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
          

СЦ-1 
Икономии от внедрени 
общински мерки за енергийна 
ефективност  

(mW) 
Общинска 

администрация 

1 381,5 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Неприложим, 
липсва 

информация 

70 
000 

СЦ-1 

Създаване на сайт и 
информационни центрове за 
популяризиране на еко 
пътеките и местата за селски 
туризъм 

брой 
Общинска 

администрация 

0 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

В процес на 
изпълнение 

3 

СЦ-1 
Развитие на различни форми 
на туризъм 

вид 
Общинска 

администрация 

6 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

7 3 

СЦ-1 
Изградена транспортна мрежа 
за  достъп до туристическите 
обекти 

км. 
пътна 
мрежа 

Общинска 
администрация 

6,9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

0 30 

СЦ-1 

Реконструирана и 
модернизирана 
транспортната 
инфраструктурата 

км 
Общинска 

администрация 
- 4,5 - 

СЦ-2 
Населението на община 
Правец 

Брой   
7 219 

/2017/ 
7 219 7 300 

СЦ-2 Деца в детските градини  Брой 
Общинска 

администрация 
300 

/2017/ 
285 300 

СЦ-2 
Ученици в училищата - 
посочен е броят на учащите 

Брой 
Общинска 

администрация 
1 035 

/2017/ 
957 1000 
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Годишния 

доклад 
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в общообразователните 
училища и ПГ по КТС 

СЦ-2 Равнище на безработица  ( %) 
Дирекция 

"Бюро по труда 
- Ботевград" 

17 
/2017/ 

Неприложим, 
липсва 

информация 
9 

СЦ-2 Коефициент на заетост  ( %)   - 
Неприложим, 

липсва 
информация 

65 

СЦ-2 
Коефициент на икономическа 
активност 

( %)   - 
Неприложим, 

липсва 
информация 

75 

СЦ-2 
Равнище на средната годишна 
работна заплата в общината  

(лева) 
Национален 

статистически 
институт 

722 
/2016/ 

863,25 700 

СЦ-3 
Население (жители) с 
подобрено третиране на 
отпадъчните води 

( %) 
Общинска 

администрация 
- 50 70 

СЦ-3 
Население с подобрено 
водоснабдяване 

Брой 
Общинска 

администрация 

8 093 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

4 000 7 376 

  ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ           

СЦ-
2/  
П-3 

Наети на работа безработни 
лица след курсове за 
квалификация 

брой 
Дирекция 

"Бюро по труда 
- Ботевград" 

4 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

Неприложим, 
липсва 

информация 
40 

СЦ-
2/ 
П-3 

Осигурени работни места за 
лица в неравностойно 
положение  

брой   
272 

/2017/ 

Неприложим, 
липсва 

информация 
15 

СЦ-
2/ 
П-3 

Дял на преминали курсове за 
квалификация и 
преквалификация - 1 
безработно лице спрямо 429 
регистрирани безработни за 
2018 

% 
Дирекция 

"Бюро по труда 
- Ботевград" 

- 
Неприложим, 

липсва 
информация 

20 

СЦ-
2/  
П-2 

Относителен дял на 
домакинствата с достъп до 
интернет 

%   - 
Неприложим, 

липсва 
информация 

50 

СЦ-
2/  
П-2 

Културни и творчески 
дейности организирани от 
читалищата 

брой 
Общинска 

администрация 

826 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

176 10 

СЦ-
2/  
П-2 

Проведени Спортни 
състезания 

брой 
Общинска 

администрация 

66 
/Общо за 
периода 

11 5 
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Индикатори за въздействие Мярка Източник 

Стойност от 
Междинната 

оценка 
(година на 
отчитане) 

Отчетена 
стойност от 
Годишния 

доклад 

Ц
е

л
е

ва
 

ст
о

й
н

о
ст

 

2014-2017/ 

СЦ-
2/  
П-2 

Дял на преждевременно 
отпадналите от училище 
ученици - наличната 
статистика е за учащите в 
I-VIII клас, напуснали 
общообразователните 
училища за уч. 2016/2017, 
през която в същите са 
записани общо 982 ученика 

% 
Национален 

статистически 
институт 

1,83 
/2017/ 

1,63 0 

СЦ-
2/  
П-1 

Лични лекари на  1000 души брой 
Национален 

статистически 
институт 

0,69 
/2016/ 

Неприложим, 
липсва по-
актуална 

информация 
в сравнение с 
Междинната 

оценка 

2 

СЦ-
2/  
П-1 

Лекари по дентална 
медицина на 1000 души 

брой 
Национален 

статистически 
институт 

0,42 
/2016/ 

Неприложим, 
липсва по-
актуална 

информация 
в сравнение с 
Междинната 

оценка 

2 

СЦ-
1/  
П-2 

Стопански единици 
(предприятия) в община 
Правец 

брой 
Национален 

статистически 
институт 

258 
/2016/ 

262 157 

СЦ-
1/ 
П-2 

Приходи от дейността на 
предприятията 

Хил.лв
. 

  
81 164 
/2016/ 

89123 
127 
520 

СЦ-
1/  
П-2 

Договори за реализиране на 
ПЧП 

брой 
Общинска 

администрация 
- 0 3 

СЦ-
1/  
П-2 

Реализирани проекти за ТГС брой 
Общинска 

администрация 

0 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

0 3 

СЦ-
1/  
П-2 

Реализирани проекти за 
между-общинско 
сътрудничество 

брой 
Общинска 

администрация 

8 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

0 3 

СЦ-
1/ 
П-2 

Съвместни проекти 
реализирани в 
партньорство с НПО 

брой   - 
Неприложим, 

липсва 
информация 

3 
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Индикатори за въздействие Мярка Източник 
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Междинната 
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отчитане) 

Отчетена 
стойност от 
Годишния 

доклад 

Ц
е

л
е

ва
 

ст
о

й
н

о
ст

 

СЦ-
1/ 
П-1 

Ремонтирани пътища - 
целевата стойност на 
индикатора е 150 км, но 
наличните денни в 
общинска администрация 
са зареконструирани кв. м. 

кв. м. 
Общинска 

администрация 
- 

Неприложим, 
липсва 

информация 
- 

СЦ-
1/П-
1 

Създадени обекти за развитие 
на селския туризъм 

брой 
Общинска 

администрация 

9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

0 5 

СЦ-
1/П-
1 

Брой посетители на 
историческите 
забележителности 

брой 
Общинска 

администрация 
12 435 
/2017/ 

9 655 15 000 

 СЦ-
1/П-
1 

Заета леглова база в 
местата за отдих 

брой  
Общинска 

администрация 
- 

Неприложим, 
липсва 

информация 
800 

СЦ-
1/П-
1 

Подобрена улична мрежа в 
лошо състояние 

Км   - 
Неприложим, 

липсва 
информация 

100 

СЦ-
3/П-
2 

Изградена нова 
канализационна мрежа 

Км   

0 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

1,141 20 

СЦ-
3/П-
2  

Изградени нови ПСОВ  брой 
Общинска 

администрация 
1 

/2017/ 

Въведена в 
експлоатация 
ПСОВ Правец 

1 

СЦ-
3/П-
2 

Обновени водопроводни 
мрежи 

Км 
ВиК ЕООД - 

София 

2,86 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

0,431 км, 
както и 

21,165 км 
новоизграден

а мрежа 

20 

СЦ-
3/П-
2 

Отпадни води, подложени 
на пречистване  

% 
ВиК ЕООД - 

София 
- 

Въведена в 
експлоатация 
ПСОВ Правец 

50 

СЦ-
3/П-
1 

Премахнати 
нерегламентираните 
сметища 

Брой 
Общинска 

администрация 

15 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

7 - 

СЦ-
1/П-
2 

Обработваеми земеделски 
земи - 1776 ха различни 
типове обработваеми земи 
(различните видове култури, 
трайни насаждения, пасища 
и мери) при 31 671,5 ха обща 
територия на общината 

% 
Областна 
дирекция 

"Земеделие" 

11,48 
/2016/ 

5,60 90 
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е

л
е
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о

й
н

о
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СЦ-
3/П-
3 

Залесени горски територии %   - 
Неприложим, 

липсва 
информация 

50 

СЦ-
1/П-
2 

Подпомогнати и 
модернизирани 
земеделски стопанства - на 
база отчетените проекти 
на земеделски 
производители по ПРСР 
2014-2020 според 
системата ИСУН 

брой   - 2 15 

СЦ-
1/П-
2 

Животновъдни обекти - 
наличната статистика е 
за общ брой земеделски 
стопани, вкл. 
животновъди - 92 за 2019 
г. по данни на ОД 
"Земеделие" 

брой   
132 

/2017/ 

Неприложим, 
липсва 

информация 
10 

СЦ-
2/П-
3 

Създадените "онлайн" 
административни услуги 

брой 
Общинска 

администрация 
- 0 2 

СЦ-
2/П-
3 

Общински служители 
преминали курсове и 
обучения 

% 
Общинска 

администрация 
26 

/2017/ 
8 100 

СЦ-
2/П-
2 

Културни събития брой 
Общинска 

администрация 

513 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

60 4 

СЦ-
2/П-
1 

Предоставяни социални 
услуги 

брой 

Общинска 
администрация 

50 
/2017/ 

13 
13 

СЦ-
3/П-
3 

Новосъздадени или 
благоустроени зелени площи 

дка 

Общинска 
администрация 

33 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

12 

5 

СЦ-
1/П-
3 

Подобрен общински сграден 
фонд Брой 

сгради 

Общинска 
администрация 

56 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

10 

10 

СЦ-
2/П-
2 

Подобрено състояние на 
релизиозни храмове  

Брой 
обект

и 

Общинска 
администрация 

9 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

5 

5 
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л
е

ва
 

ст
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й
н
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СЦ-
1/П-
1 

Новосъздадени или обновени 
детски площадки 

брой 

Общинска 
администрация 

18 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

3 

5 

СЦ-
1/П-
1 

Новосъздадени или обновени 
спортни площадки 

брой 

Общинска 
администрация 

6 
/Общо за 
периода 

2014-2017/ 

1 

5 
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5. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

5.1. МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И СЪЗДАДЕНИТЕ МЕХАНИЗМИ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ 

За осигуряване на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, 

управление и ресурсното осигуряване на местното развитие в Общинският план за развитие 

на община Правец за периода 2014-2020 г. е създадена система за наблюдение и оценка на 

изпълнението му, която включва: 

 изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, съгласно 

определени физически и финансови индикатори; 

 организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление; 

 предприетите мерки за осигуряване на информация и публичност за резултатите от 

изпълнението на плана за развитие.  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 съдържа следните 

елементи: 

 Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани и отчитащи специфичния 

характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-икономическото състояние, 

развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на 

устойчивото регионално развитие; 

 Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на 

информацията – наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на 

данни на НСИ, ИСУН, АПИ, Агенцията по заетостта, както и на основата на данни от други 

надеждни национални, регионални и местни източници на информация; 

 Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се 

осигурява от бюджета на Община Правец; 

 Органи за наблюдение на ОПР, организация и методи на тяхната работа. 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Правец е Общинският 

съвет на Община Правец. В процеса на наблюдение на изпълнението на ОПР Общинският 

съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и 

юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при 

изпълнението на Общинския план за развитие. Функциите на органа за наблюдение на 

изпълнението на Общинския план развитие, съгласно чл. 81 от ППЗРР, включват: 

 осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно 

развитие; 

 координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на 

изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и юридически лица на 

основата на принципа за партньорство; 
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 осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и правилата в 

областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, обществените поръчки, 

опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности и социалното 

включване; 

 обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за развитие; 

 осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на Областната 

стратегия за развитие; 

 разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на 

процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски; 

 определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно 

постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при 

изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното 

развитие. 

Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частният сектор 

също участват в процеса на разработване на ОПР и наблюдението на изпълнението на плана; 

подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана.  

Система на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

В ОПР на община Правец за периода 2014-2020 г. е заложено създаването на постоянна 

Работна група от експерти за мониторинг (наблюдение) към Община Правец, която да 

управлява изпълнението на ОПР и да упражнява контрол и мониторинг върху резултатите от 

ОПР.  

За целите на изпълнението на отделните проекти се създават проектни екипи за всеки 

отделен проект, чиито членове имат позиция и професионален профил, съобразен със 

спецификата на проектите. 

В ОПР 2014-2020 г. на община Правец са дефинирани индикатори за резултат и индикатори 

за въздействие. 

5.2. ПРОБЛЕМИ, ВЪЗНИКНАЛИ В ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2019 Г. 

През 2019 г. се наблюдават следните проблеми, които пряко и/или косвено са оказали 

влияние върху изпълнението на плана: 

 Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички 

области на социално-икономическия живот на територията на общината, поради което 

анализите се извършват на база налична информация за предходни години, предоставена 

от НСИ; 

 Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на НПО и 

стопанските субекти на територията на общината;  

 Малко на брой активно действащи НПО;  
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 Липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на проекти;  

 Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор за разработване 

на ПЧП проекти или на по-голям обем проекти с финансиране от фондовете на ЕС.  

5.3. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 

ПРАВЕЦ 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие е 

принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

процесите на планиране, програмиране, финансиране, наблюдение и оценка. 

Общинският план за развитие за периода 2014-2020 г. е разработен на базата на 

взаимодействие и поддържане на активна комуникация между общинските служители, 

държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, 

образователните институции, граждани и др. 

Основен източник за информираност на обществото по отношение на изпълнението на 

Общинския план за развитие, публичност и прозрачност, е официалната уебстраница на 

Община Правец, в която се публикуват за обществено обсъждане всички нормативни актове, 

документи, стратегии, планове и програми на общината. На нея се публикува и информация 

за изпълняваните и реализираните проекти, както и за документите, резултат от тяхното 

изпълнение.  

Информация и публичност на действията по изпълнение на ОПР се предоставят на граждани 

и организации чрез следните комуникационни канали: 

 Чрез информационни справки, внасяни в общинския съвет за промените по бюджета за 

съответната година; 

 Чрез актуализиране на информацията в сайта на общината; 

 Провеждане на дискусии; 

 Чрез публикации в регионалните медии, вкл. електронните им издания. 

В заключение на горепосоченото може да се даде много добра оценка за дейностите по 

информация и публичност на ОПР, които Община Правец изпълнява. 

5.4. МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА НЕОБХОДИМОТО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ СЪС 

СЕКТОРНИТЕ ПОЛИТИКИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО 

През 2019 г. експертите от общинската администрация в Правец демонстрират добра 

организация при прилагането на ОПР и секторните стратегически и планови документи, като 

следят отблизо и анализират тяхното изпълнение. Своевременно осигуряват актуална 

информация за програми и фондове, пред които може да кандидатстват обществени и 

неправителствени организации за финансиране на проекти и дейности и популяризират 

успешно реализирани инициативи и проекти чрез интернет-страницата на общината. 

Оказват съдействие при изграждане на институционален капацитет за подготовка и 

кандидатстване с проекти за финансиране от различни програми и фондове. 
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През 2019 г. администрацията на община Правец продължава да прилага един пакет от 2 

секторни стратегии, 1 план и 7 програми, които по същество доразвиват и конкретизират 

идеите и целите на ОПР (2014-2020) и допринасят за неговата реализация. Важно е да се 

отбележи, че тези стратегически, планови и програмни документи са лесно достъпни в 

официалната страница на общината за ползване от всички заинтересовани страни. Те 

представляват и богат информационен източник за прецизна оценка на процеса на 

изпълнението на ОПР през първата половина на настоящия планов период. Тези документи 

са: 

 Стратегия за управлението на общинската собственост на община Правец за периода 

2016-2019 г.; 

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Правец 2016-2020 г.; 

 Общински план за интегриране на ромите в Община Правец 2015-2020 г.; 

 Програма за управление на Кмета на Общината мандат 2015-2019 г; 

 Общинска програма за опазване на околната среда и управление на отпадъците 2014-

2020 г.; 

 Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Правец; 

 Програма за енергийна ефективност на община Правец 2015-2020г.; 

 Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива за периода 2013-2023 г.; 

 Програма за управление на отпадъците 2015-2020 г.; 

 Kраткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива на община Правец за период 2017-2020 г.; 

Информацията от тези разработки е базата за формиране на изводи и заключения в 

оценяване на изпълнението на Общинския план за развитие през периода 2014-2019 г. От 

анализа на тези документи може да се направят изводи за акцентите в дейността на 

местната власт и да се аргументират ефективността и ефикасността от реализацията на 

проектите и изразходваните средства за това. Те поясняват логиката и последователността в 

осъществяване на управленските решения на общинския съвет и общинската 

администрация.  

Това предполага, че още в процеса на тяхната разработка, заложените в тях цели, 

приоритети, мерки и проекти да са свързани с тези на ОПР, както ОПР е разработен в 

рамките на регионалните, националните и европейските стратегически цели и приоритети. 

Обвързването и прилагане на единен подход за планиране и програмиране в рамките на 

общината и в последствие по отношение на наблюдението и оценката на изпълнението на 

целия пакет от стратегически, планови и програмни документи е от ключово важно значение 

за ефективно изразходване на средствата и постигане на устойчиви резултати в развитието.  
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Провеждането на устойчива регионална политика изисква достатъчен административен 

капацитет и добра координация между местната власт, бизнеса и гражданските 

организации. Координацията и взаимодействието между заинтересованите страни се 

извършва, както по вертикала – между Министъра на регионалното развитие, Регионалния 

съвет за развитие на Югозападния район, Областния съвет за развитие и общината, така и по 

хоризонтала – между различните звена, ведомства и партньори на общинско ниво. През 

разглеждания период са положени усилия за постигане на добро съгласуване на действията 

между различните звена, ведомства и заинтересовани страни на общинско ниво в сферата 

на образованието, здравеопазването, социалните дейности, икономиката и др. Това личи от 

документите за наблюдение и контрол, от разработените секторни стратегии и планове, от 

отчетите за изпълнение на проектите. Създаването на действен механизъм за наблюдение, 

контрол и оценка на изпълнението на ОПР е от взаимен интерес на всички заинтересовани 

страни и може да допринесе за осезаеми резултати и устойчивост на реализираните 

проекти. Особено важно е да се поддържа постоянна връзка и контакт с областната 

администрация, съседните общини, бизнеса и неправителствените организации. От добрата 

координация между тях и общинската администрация зависи успешното изпълнение на 

ОПР.  

5.5. МЕРКИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО 

Прилагането на принципа за партньорство включва информиране на всички заинтересовани 

страни и възможности за изразяване на мнения и представяне на предложения чрез 

формални и неформални работни срещи, извършване на консултиране по отношение 

реализацията на ОПР Правец през 2019 г., чрез организиране на дискусии, в т.ч. участие във 

формални и неформални структури за планиране и мониторинг на различни равнища с 

представители на социалните и икономически партньори и гражданското общество. 

Основен източник на информация за реализацията на ОПР е официалният сайт на общината, 

на който, съгласно ППЗРР чл. 37, ал. 2, е публикуван Общинският план за развитие и 

решението на Общински съвет за неговото приемане. На сайта са публикувани всички 

актуални стратегии, планове и програми, както и архив от предишния планов период. Сайтът 

следва да  продължи  да  бъде  главен  информационен  източник  по отношение на ОПР, 

като се актуализира с годишните доклади по изпълнението на ОПР, междинната и 

последваща оценка и т.н. Различните рубрики от сайта също имат принос за подобряване на 

информираността по отношение на ОПР. Чрез списъците с изпълнени проекти, проекти в 

процес на изпълнение, планирани проекти, както и презентационните материали към 

различни проекти, обществеността и бизнесът получават полезна информация за постигане 

на целите и приоритетите на общинския план за развитие 2014-2020 г. По този начин се 

осигурява по-голямо участие на гражданите в оценката на направените разходи, 

регламентирани в чл. 36 и 37 от ППЗРР; реалистична оценка на степента на постигане на 

целите и задачите на плана, както и на постигнатите ефекти. 
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5.6. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОЦЕНКИ КЪМ КРАЯ НА СЪОТВЕТНАТА ГОДИНА 

Към края на 2019 г. в община Правец е налична Междинна оценка за изпълнението на ОПР в 

периода 2014-2017 г. Междинната оценка дава детайлна и систематизирана оценка за 

начините и резултатите от изпълнението на ОПР, вкл. чрез подробен анализ на общо 86 

отчетени проекта с финансова стойност от 34 388 380 лв. Годишният доклад за 2018 г. е 

сериозна предпоставка за оценка на напредъка в изпълнението на ОПР 2014-2020. Направен 

е обзор на степента на изпълнение на отделните приоритети, както по отношение на 

привлечените финансови ресурси, така и по отношение на индикаторите. Междинната 

оценка завършва с набор от конкретни изводи и препоръки, част от които остават актуални и 

доразвити в предходния годишен доклад от края на 2018 г. Към днешна дата констатациите 

и препоръките от направената през 2017 г. Междинна оценка, както и заключенията и 

насоките от Годишния доклад за 2018 г. – са отправна точка за анализ на изпълнението на 

плана през 2019 г. и важна информационна основа за формулиране на заключенията и 

препоръките на настоящия Годишен доклад за 2019 г. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Заключения: 

 Към края на 2019 г. не са настъпили съществени промени в социално-икономическите 

условия в община Правец, като се запазват тенденциите за намаляване на населението, 

но при по-добри демографски показатели на общината в сравнение с референтните 

стойности за областта. Това се дължи най-вече на по-високата раждаемост при ромската 

етническа група – значителен дял от местното население, както и на запазването на 

стабилен брой население по отношение на механичния прираст; 

 В общината остава потенциалът за по-добра кадрова осигуреност на местната икономика 

(коефициентът на демографското заместване е гарант за това със стойност от 80,36% през 

2018 г. и ръст от близо 4% спрямо 2012 г.), което преминава през задължителна социална 

и икономическа интеграция на ромското население, както и цялостно повишаване на 

икономическата активност на населението в общината; 

 Между 2017 и 2018 г. всички основни икономически показатели в общината показват ръст 

от над 10%, като изменението на показателя „Нетни приходи от продажби“ между 2011 и 

2018 г. надхвърля 80% – потвърждение за трайната тенденция за растеж на местната 

икономика 

 Водещите отрасли остават свързани с преработваща промишленост, транспортни и 

складови дейности, както и с оползотворяването на наличните туристически и 

рекреационни ресурси; 

 Много добър общ резултат от изпълнението на ОПР през 2019 г. – 30 отчетени проекта с 

финансова стойност от над 7 млн. лв.; 

 През 2019 г. продължават успешните инициативи и проекти на община Правец за 

социална и икономическа интеграция на уязвими групи. В процес на изпълнение са 

проекти по ОПРЧР 2014-2020 и ОПНОИР 2014-2020; 

 През 2019 г. е отчетен и един междуобщински проект с участието на община Правец – 

„Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на 

битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“ – община Правец е партньор по 

проекта с бенефициент община Ботевград; 

 Актуална остава констатацията за концентрация на проектните активности и 

изразходването на средства в Приоритет 4.1. „Инфраструктура“; Приоритет 3.2. 

„Интегрирано управление на водите“; Приоритет 2.2. „Повишаване на културния и 

образователен статус на населението“; 

 При разработването на Общинския план на Правец за периода 2021-2027 следва да бъде 

взето под внимание неравномерното изпълнението на ОПР Правец – 5 приоритета без 

отчетено финансово изпълнение и 3 приоритета, които съсредоточават над 80% от 

привлечените средства. Това се дължи на прекалено големия брой приоритети – общо 11 
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приоритета, както и на липсата на достатъчно конкретика при тяхното разгръщане в 

специфични цели и мерки; 

 За новия Общински план на Правец за периода 2021-2027 остава актуална препоръката, 

че приоритетите следва да определят областите от общинското развитие, които да се 

развиват предимствено, като големият брой приоритети не дава яснота за най-важните 

области и не отговаря на наличните ресурси. В допълнение, в част от приоритетите няма 

конкретни специфични цели и мерки, нито набор от ясно дефинирани проекти в 

Програмата за реализация, което също обуславя липсата на резултати; 

 Явен превес на финансирането на проекти чрез субсидии от Централния бюджет – близо 

80% общ дял от цялостното финансово изпълнение за 2019 г.; 

 Липса на отчетени проекти с частно финансиране и нужда от подобряване на текущото 

отчитане на проекти при включване на информация за инвестиции на частния сектор; 

 Ограничителен фактор за допълнителен и оптимален прогрес по ОПР Правец е липсата на 

Програма за реализация с конкретно дефинирани проекти. Към ОПР е приложен 

единствено Индикативен списък с проекти за реализация на територията на общината, 

без конкретни формулировки за обхват, обект, срок, стойност и източник на финансиране 

за проектите. 

Препоръки: 

 Разработване на Годишни планове за изпълнение на ОПР – кратък оперативен документ, 

който конкретизира Програмата за реализация и определя набор от проекти за 

изпълнение през текущата година; 

 Мобилизиране на идеи и ресурси за подготовка, кандидатстване и изпълнение на повече 

проекти с европейско финансиране в контекста на актуалните възможности на 

оперативните и трансграничните програми; 

 Поставяне на акцент върху проекти с принос към икономическа активност и заетост, вкл. 

на икономически неактивни лица, младежи и групи в социална изолация, както и на 

тяхната квалификация и преквалификация; 

 Поставяне на акцент върху подобряване на здравните услуги, образованието и 

водоснабдяването; 

 Във връзка с разработването на новия общински план на община Правец за периода 2021-

2027 – намаляване и конкретизиране на приоритетите и тяхното разгръщане в 

специфични цели и мерки, с оглед постигането на фокус в общинското развитие и 

концентрация на ресурсите; разработване на детайлна Програма за реализация, която да 

бъде оперативен инструмент за управление дейността на общинската администрация, 

подбор на проектни идеи и разработване на проектни предложения; дефиниране на по-

малко и по-релевантни индикатори за наблюдение с конкретен източник на информация 

и ясен начин на измерван/отчитане; 
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 Текущо отчитане на изпълняваните проекти от отделните дирекции и ресори на община 

Правец по общ образец (по примера на Приложение 1. Списък с проектите в община 

Правец през 2019 г.). Включване на проекти на бизнеса в отчетите; 

 Подготовка и обсъждане с ключови партньори на Годишните планове за изпълнение на 

ОПР, които са практическа извадка от Програмата за реализация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСЪК С ПРОЕКТИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2019 Г. 

Изпълнен изцяло в рамките на 2019 г. 
     В процес на изпълнение или на оценка през 2019 

г. 
      

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Приоритет 1.1: Развитие на приоритетни сектори           

Приоритет 1.2: Насърчаване на инвестиционната 
активност 

          

Социално предприятие “Работилница за сувенири 
и бижута от дърво“ 

Специфична 
цел 1.2.1 

Мярка 1.2.1.1 
49,99 ОПРЧР 2014-2020 

ДАЙРА 
БИЖУТЕРИЯ И 

СТИЛ ЕООД 

В процес на 
изпълнение и 
завършен през 
2019 г. 

Проект по подмярка 6.1 "Стартова помощ за 
млади земеделски стопани" за отглеждане на 
трайни насаждения от сливи по методите на 
биологичното земеделие - посочени са 
изплатените суми само за 2019 година 

Специфична 
цел 1.2.4 

Мярка 1.2.4.2 
48,90 ПРСР 2014-2020 

Земеделски 
производители 

В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 

Приоритет 1.3: Подобряване на енергийната 
ефективност и рационално използване на 
енергийните ресурси 

          

Приоритет 2.1: Подобряване на достъпа до здравни 
услуги и повишаване на тяхното качество 

          

Център за семейно консултиране и подкрепа - 
Правец - посочени са изплатените суми само за 
2019 година 

- 442,72 ОПРЧР 2014-2020 Община Правец 
В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 

Правец – среда за активно социално приобщаване 
– предоставяне на качествени социални и здравни 

- 140,12 ОПРЧР 2014-2020 Община Правец 
В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД   46 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

услуги, професионална квалификация, включване 
в заетост - посочени са изплатените суми само за 
2019 година 

Правец – среда за активно социално приобщаване 
- обучение по български език за децата от 
етническите малцинства, допълнителни 
занимания със застрашени от отпадане от 
училище, подобряване на образователната среда 
в детска градина, работа с родителите от 
етническите малцинства, преодоляване на 
негативни обществени нагласи - посочени са 
изплатените суми само за 2019 година 

- 90,56 ОПНОИР 2014-2020 Община Правец 
В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 

Приоритет 2.2: Повишаване на културния и 
образователен статус на населението 

          

"Готови за училище" - посочени са изплатените 
суми само за 2019 година 

Специфична 
цел 2.2.1 

Мярка 2.2.1.1 
213,04 ОПНОИР 2014-2020 

СДРУЖЕНИЕ 
"РАЗНООБРАЗНИ И 

РАВНИ" 

В процес на 
изпълнение и 
завършен през 
2019 г. 

Разходи за финансиране на дейностите от 
културния календар 

Специфична 
цел 2.2.3 

Мярка 2.2.3.3 
15,00 Общински бюджет Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

„Физкултурен салон включително оборудване и 
обзавеждане, УПИ- IX-училище, кв.11 по плана на 
с.Осиковица“ - към момента по проекта не са 
изплатени суми 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.2 
0,00 ПРСР 2014-2020 Община Правец 

В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 

Благоустрояване на дворно пространство УПИ – I, 
кв.101, училище гр.Правец 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.1 
112,00 

Централен бюджет 
Общински бюджет 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Основен ремонт на общежитие към ПГПЧЕ „АЛЕКО 
КОНСТАНТИНОВ“ И ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ 

Специфична 
цел 2.2.4 

827,00 
Централен бюджет 
Общински бюджет 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД   47 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Мярка 2.2.4.1 

„Доставка и монтаж на изкуствена настилка и 
съоръжения за баскетболно и волейболно 
игрище“ в УПИ I-училище, кв.101 по плана на 
гр.Правец - към момента по проекта не са 
изплатени суми 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.2 
0,00 ПРСР 2014-2020 Община Правец 

В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 

Игрище за минифутбол - доставка и монтаж на 
изкуствена настилка и поставяеми съоръжения", 
находящ се в  УПИ I-Училище, кв.101,по плана на 
гр. Правец. 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.2 
? 

Програма "Красива 
България" 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Изграждане на екозона за деца и младежи за 
спорт и отдих в парка до река Стара река, 
гр.Правец 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.2 
10,00 

Централен бюджет 
Общински бюджет 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Разходи за финансиране на дейностите от 
спортния календар 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.3 
28,00 Общински бюджет Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Изграждане на детска площадка в парка до 
кметство с.Видраре 

Специфична 
цел 2.2.4 

Мярка 2.2.4.2 
10,00 

Централен бюджет 
Общински бюджет 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Доставка и монтаж на детски паркови съоръжения 
Специфична 

цел 2.2.4 
Мярка 2.2.4.2 

17,00 
Централен бюджет 
Общински бюджет 

Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Приоритет 2.3: Повишаване и поддържане на 
квалификацията на работната сила активност 

          

Приоритет 3.1: Управление на отпадъците в 
съответствие с изискванията на европейската и 
националната нормативна уредба 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД   48 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Изграждане на компостираща инсталация и 
инсталация за предварително третиране на битови 
отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград - 
община Правец не е бенефициент, а партньор по 
проекта 

Специфична 
цел 3.1.1 

- ОПОС 2014-2020 

Община 
Ботевград/ 

Община Правец 
Община Етрополе 

В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 

Приоритет 3.2: Интегрирано управление на водите           

„Улични мрежи и съоръжения – КАНАЛИЗАЦИЯ за 
квартали 168, 169 и 170, както и към кв. 9 по 
действащите подробни устройствени планове на 
град Правец, община Правец, област Софийска“ 

Специфична 
цел 3.2.2 

Мярка 3.2.2.1 
763,99 ПУДООС Община Правец 

В процес на 
оценка през 2019 
г. 

Реконструкция на довеждаща инфраструктура – 
изграждане на главен дъждопреливник пред 
ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и 
отвеждащ колектор до входна савачна шахта 

Специфична 
цел 3.2.3 

Мярка 3.2.3.1 
82,67 Централен бюджет Община Правец 

В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 

Реконструкция и модернизация на ПСОВ с 
извънплощадкова инфраструктура, доизграждане 
и реконструкция на канализационна мрежа с 
реконструкция на съпътстваща водопроводна 
мрежа 

Специфична 
цел 3.2.3 

Мярка 3.2.3.1 
1 526,00 Централен бюджет Община Правец 

В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 

Мерки и дейности за управление на природни 
рискове: корекция на реки, укрепване на 
свлачища 

Специфична 
цел 3.2.4 

Мярка 3.2.4.1 
18,00 Централен бюджет Община Правец 

В процес на 
изпълнение през 
2019 г. 

Приоритет 3.3: Устойчиво управление на горите, 
опазване и поддържане на защитените територии и 
биоразнообразието, смекчаване на последствията от 
промените в климата 

          

Приоритет 4.1: Инфраструктура           
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД   49 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Рехабилитация и реконструкция на улици и 
тротоари, и съоръженията и принадлежностите 
към тях на територията на община Правец, Обект: 
Реконструкция на вътрешна улична мрежа на гр. 
Правец, включваща подобект 17- ул. "Трети март" 
от пътно кръстовище с път I-3 до ОТ 377, 
включително изграждане на ново кръгово 
кръстовище при ОТ 326 - към момента по проекта 
не са изплатени суми 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 4.1.1.1 
0,00 ПРСР 2014-2020 Община Правец 

В процес на 
оценка през 2019 
г. 

Реконструкция на вътрешна улична мрежа 
гр.Правец – подобект асфалтиране на паркинг  в 
УПИ XX, кв.17;  
Ремонт на улична мрежа и площад в границите на 
урбанизирана територия с.Калугерово 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 4.1.1.1 
35,00 Централен бюджет Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Текущ ремонт на общински пътища и улична 
мрежа 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 4.1.1.1 
257,00 Централен бюджет Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Ремонтно-възстановителни работи на мостове  по 
бедствия и аварии 

Специфична 
цел 4.1.1 

Мярка 4.1.1.1 
259,00 Централен бюджет Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Обновяване на площи за широко обществено 
ползване, чрез ремонт и възстановяване на 
гробищен парк – ограда и паркинг 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.1 
175,69 

ПРСР 2014-2020 
Подмярка 7.2 

Община Правец 
В процес на 
оценка през 2019 
г. 

Рехабилитация и реконструкция на централна 
градска зона – площадно и парково пространство, 
гр.Правец и технологично оборудване на фонтан в 
центъра на гр.Правец 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.1 
1 515,00 

ПРСР 2014-2020 
Подмярка 7.2 

Община Правец 
В процес на 
оценка през 2019 
г. 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД   50 

 

Проект 
Принос към 
Специфична 
цел и мярка 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Статус 

Поддържане на зелени площи, доставка на 
растителност и паркова архитектура 

Специфична 
цел 4.1.4 

Мярка 4.1.4.1 
45,00 Общински бюджет Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2019 г. 

Приоритет 4.2: Административен капацитет           

Ремонт административни сгради 
Специфична 

цел 4.2.2 
298,00 Общински бюджет Община Правец 

Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

Закупуване на офис техника за общинска 
администрация, гр.Правец – закупуване на 
компютри и сървър. Доставка и монтаж на 
оборудване за техническо обезпечаване на  срещи 
и събития в конферентна зала в ОбА Правец 

Специфична 
цел 4.2.2 

38,00 Общински бюджет Община Правец 
Изпълнен изцяло в 
рамките на 2018 г. 

 

 


