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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  5  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 24 април 2020 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 78 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

 

РЕШИ: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

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

строителство и ремонти за 2020 г.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Актуализация на  Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имоти – общинска собственост през 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

          Кмет на Община Правец 

4. Управление и разпореждане с общинско имущество. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020”.  
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                  Кмет на Община Правец 

6. Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните услуги в 

Община Правец за 2019 година и  Годишен план за социалните услуги за 2021 година.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                  Кмет на Община Правец 

7. Изменение на действащите кадастрални планове за отстраняване на непълнотите 

за част от урбанизираната територия на с. Правешка  Лакавица, община Правец, 

област Софийска.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Изменение на действащите кадастрални планове за отстраняване на непълнотите 

за част от урбанизираната територия на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



9. Предложения относно  процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - 

Ветерани от Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод 9-ти май – Ден на 

победата над хитлерофашизма.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 79 

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

строителство и ремонти за 2020 г. 

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

чл.52(1), във връзка чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за 

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

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

  (Гласували-12; “За”-12, “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   № 80 

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-12; “За”-12, “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 

44. АЧОС №3621-

II/ 02.04.2020 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 34 (пети отреден за имот 

планоснимачен номер тридесет и четвърти), целият с урегулирана 

площ от 983 кв.м. (деветстотин осемдесет и три квадратни метра), 

находящ се в кв. 7 (седем) по плана за регулация на махала 

„Дръвница“, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 



В раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ 

ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА 

ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

19. АЧОС №3622-

II/02.04.2020 г. 

930/994 (деветстотин и тридесет към деветстотин деветдесет и 

четири) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 34 

(четвърти отреден за имот планоснимачен номер тридесет и 

четвърти), целият с урегулирана площ от 994 кв.м. (деветстотин 

деветдесет и четири квадратни метра) с неуредени сметки, находящ 

се в кв. 7 (седем) по плана за регулация на махала „Дръвница“, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска 

20. АЧОС №3623-

II/02.04.2020 г.  

637/1050 (шестстотин тридесет и седем към хиляда и петдесет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 34 (трети 

отреден за имот планоснимачен номер тридесет и четвърти), целият с 

урегулирана площ от 1050 кв.м. (хиляда и петдесет квадратни метра) 

с неуредени сметки, находящ се в кв. 7 (седем) по плана за регулация 

на махала „Дръвница“, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

В раздел VI. - ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА се добавя: 

№ 

По 

ред 

 

Описание на имота 

1.  Учредяване възмездно право на строеж в полза на „Булгартрансгаз“ ЕАД, върху 

имот – публична общинска собственост, представляващ проектен имот с 

идентификатор 35585.57.916 по КККР на с. Калугерово, (стар проектен №057902 по 

КВС) с площ от 91 кв.м., НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път, 

представляващ част от поземлен имот с идентификатор 35585.57.901, целият с площ 

от 301 кв.м., находящ се в землището на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община 

Правец, област Софийска, попадащ в площадка за изграждане на Кранов възел – 26, 

„Калугерово“ към обект: „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в 

участъка от очистно съоръжение (ОС) „Беглеж“ – кранов възел (КВ) „Дерманци“ – 

КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 81 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

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

общинската собственост (ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1, ал.2 и чл. 59 от 

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

разпореждане с общинско имущество, 

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

 

РЕШИ: 

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

имот - Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща ОФИС № 57, 

частна общинска собственост, с площ от 47.89 (четиридесет и седем цяло и осемдесет и 



девет) кв.м, находящо се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ 

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

общинска собственост АЧОС №124-II/ 04.12.2008 г. вписан в службата по вписвания – гр. 

Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 48/ 22.01.2009 г., под № 30, том I, парт. 

1009 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 95.78 лв. (деветдесет и пет лева и 

седемдесет и осем стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС 

- Правец. 

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

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

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

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

10% от годишната наемна цена; 

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

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 82 

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-12; “За”-12, “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) 

№58030.110.307 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка три нула седем) с площ 

от 750 кв. м. (седемстотин и петдесет квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти 

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

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

№3490 - II/ 15.10.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 2607 от 17.10.2019 год., под № 93, том X. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 15 100.00 лв. (петнадесет 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   № 83 

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

 

РЕШИ: 
 

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

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

№58030.110.308 (пет осем нула три нула точка едно едно нула точка три нула осем) с площ 

от 665 кв. м. (шестстотин шестдесет и пет квадратни метра), по плана на новообразуваните 

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

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

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

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2607 от 17.10.2019 год., под № 93, том X. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 13 300.00 лв. (тринадесет хиляди и 

триста 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   № 84 

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

 

РЕШИ: 
 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) 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, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3584 - II/ 07.02.2020 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 388 от 13.10.2020 год., под № 107, том II. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 470.00 лв. (седем хиляди 

четиристотин и седемдесет лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

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

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

началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

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

на имота по т. 1 от това решение. 

 
 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 85 

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. 34, ал. 1 и ал.2 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7, т. 1 от 

Наредба № 5 на ОбС - Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

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

 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Правец, чрез покупка да придобие право на собственост 

върху недвижим имот – 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, собственост на 

БТК ЕАД, съгласно Нотариален акт №5, том IV, рег. №2764, дело №223 от 2003 год., 

граници на помещенията: помещение, тяло А, двор, стълбище, стая дежурен АТЦ, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Приема предложената от БТК ЕАД продажна цена в размер на 26 900.00 лв. 

(двадесет и шест хиляди и деветстотин лева) без ДДС, съгласно пазарна оценка, изготвена 

от независим лицензиран оценител. 

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия за придобиване собствеността на имота описан в т. 1, по приетата цена по 

т.2 от настоящото решение, в полза на община Правец и сключи договор за покупко – 

продажба 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 86 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. 

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

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

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

 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-

2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 87 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на Годишния план за развитие на социалните 

услуги в Община Правец за 2019 година и  Годишен план за социалните услуги 

за 2021 година. 



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

чл.27, ал.3 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и с чл. 38, ал. 1 от Закона 

за социалните услуги, 

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

 

РЕШИ: 

1. Приема Отчет на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Правец 

за 2019г. 

2. Приема Годишен план за социалните услуги в община Правец за 2021 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 88 

ОТНОСНО: Попълване на действащия кадастрален план до одобряване на кадастрална 

карта и кадастрални регистри за част от урбанизираната територия на с. 

Правешка Лакавица, община Правец, област Софийска. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, 

т.11, чл.27, ал.3  от ЗМСМА, чл.51, ал. 1, т. 2 и ал.5 от ЗКИР, при условията на 

§ 4, ал. 1,т. 2 от ПЗР на ЗКИР, 

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

 

РЕШИ: 

 

Дава съгласие за изменение  на действащия кадастрален план  на с. Правешка 

Лакавица, община Правец, област Софийска, при условията на § 4, ал. 1,т. 2 от ПЗР на ЗКИР 

за отстраняване на непълноти – попълване на поземлени имоти в м. Реката, м.Церица, 

м.Кръстьов дол, м. Неколска и м. Бърсашка. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 89 

ОТНОСНО: Попълване на действащия кадастрален план до одобряване на кадастрална 

карта и кадастрални регистри за част от урбанизираната територия на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 17, ал.1, т.2, чл.21, 

ал.1, т.11, чл.27, ал.3  от ЗМСМА, чл.51, ал. 1, т. 2 и ал.5 от ЗКИР, при 

условията на § 4, ал. 1, т. 2 от ПЗР на ЗКИР, 

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

 

РЕШИ: 

Дава съгласие за изменение  на действащия кадастрален план  на с. Разлив, община 

Правец, област Софийска, при условията на § 4, ал. 1,т. 2 от ПЗР на ЗКИР за отстраняване на 

непълноти – попълване на поземлени имоти в м. Багелейска, м. Гроевска, м. Влъчковска, м. 

Маргинска, м. Сираковска, м. Чорбанска, м.  Боновска и м. Куевска 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 90 

ОТНОСНО: Предложения относно  процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/. 

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

ал.3  от ЗМСМА, чл.129, ал. 1 и  чл. 134а, ал. 2, при условията на чл.16 от ЗУТ, 

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

 

РЕШИ: 



Одобрява  Проект за изменение на ПУП – ПР на терен за допълнително урегулиране 

на кв.61, по действащите ПУП на град Правец, община Правец, област Софийска, както 

следва: 

1. Създава се нова улица с о.т.960а – о.т. 960б – о.т.960в – о.т. 960г, с което кв.61 се 

разделя на две части и се образуват два нови квартала с номера 61 и 211;  

 

2. В новообразуван кв.61 урегулирането предвижда създаване на нови УПИ ХІІІ-

7232 с площ от 1196 кв.м; УПИ ХІV-7232 с площ 1008кв.м; УПИ ХV-7233,7234 с 

площ от 871кв.м; УПИ ХVІ-6661 с площ от 826кв.м; УПИ ХVІІ-6688 с площ 

662кв.м; УПИ ХVІІІ-7175,6686 с площ 561кв.м; УПИ ХІХ- 6686,7170 с площ от 

390кв.м,  УПИ ХХ-6662,6686,7170 с площ от 377кв.м и УПИ ХХІ-6662,6664 за 

техн. Инфраструктура с площ от 274кв.м 

 

3. В новообразуван кв.211 урегулирането предвижда създаване на нови УПИ ІІ-

7236,7152,7153 с площ от 518кв.м; УПИ ІІІ-7236,7152,7153 с площ от 395кв.м; 

УПИ ІV-7231,7152 с площ 774кв.м; УПИ V-7233, 6661,7231 с площ 850кв.м; УПИ 

VІ-7154, 7233 с площ от 785кв.м; УПИ VІІ-7154 с площ 800кв.м; УПИ ІХ-7155 с 

площ 1433кв.м; УПИ Х-7155, 7152 с площ 1132кв.м; УПИ ХІ-7153 с площ 

1145кв.м,  УПИ ХІІ-6665, 6666 с площ 312кв.м и УПИ ХІІІ-6665, 6666 с площ 

604кв.м, изменение на отреждането на УПИ ХІІ-6546, 6663 като става УПИ І-

6546,6663  и УПИ ХХІ-1515 става УПИ VІІІ-7156,1515.  

 

 В проекта се одобрява и Таблица за определяне на коефициента на редукция, 

площите, необходими за техническа инфраструктура, транспорт и частна собственост, 

подлежащи на урегулиране при условията на чл. 16 от ЗУТ за новообразуваните урегулирани 

поземлени имоти в нови кв. 61 и кв. 211, гр. Правец, община Правец. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 91 

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

Ветерани от Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод 9-ти май – Ден на 

победата над хитлерофашизма. 

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

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

 

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

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

отделно приложение; 

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

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
 

















































 

СПИСЪК 

на ветераните от Отечествената война 1944 – 1945 г. от Община Правец 

 

 
 

  

I. Правец 

 1. ВИКТОР КАРАТЬIГИН 

2. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

 

II. Осиковска Лъкавица 

 3. ДИМИТЪР МАРИНОВ 

 

III. Своде 

 4. НЕTКО НЕTОВ 
 

 
 

 

 

 


