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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  7  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 25 юни 2020 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 112 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

 

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

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

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова  

Председател на комисията по 

Наредба №20 

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

строителство и ремонти за 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Актуализация на  Програмата на Община Правец за управлението и 

разпореждането с имоти – общинска собственост през 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Управление и разпореждане с общинско имущество.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                  Кмет на Община Правец 

6. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на § 27, ал.2 от 

Преходните заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността използването на земеделски земи.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                  Кмет на Община Правец 

7. Процедиране за учебната 2020-2021 г. с ОУ ”Христо Ботев”- с. Разлив.  

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на Общинския съвет  

 на Община Правец 

8. Определяне на основното месечно възнаграждение на кметовете на кметства. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 



9. Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № G06RDNP001-7.001-0014  от 

08.05.2019г. на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ за Проект „ 

Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на община Правец.”, сключен между 

Община Правец и ДФ „Земеделие”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № G06RDNP001-7.005-0001-С01 от 

08.05.2019г. на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ за Проект „ 

Изграждане на физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в 

Основно училище „Любен Каравелов“ в УПИ IX- училище, кв. 11 по плана на село 

Осиковица”, сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Предоставяне на временен безлихвен заем  от бюджетни средства на Община 

Правец за финансиране дейностите по проект „Правец – среда за активно 

социално приобщаване” по договор за безвъзмездна финансова помощ  № 

BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0023-

2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Предоставяне на временен безлихвен заем  от бюджетни средства на Община 

Правец за финансиране дейностите по проект „Център за семейно консултиране и 

подкрепа- Правец”, финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ: 

BG05M9OP001-2.004-0027 по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020г.“. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Предложения относно процедиране и одобряване на Подробни устройствени 

планове /ПУП/. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Предоставяне на Публични ВиК активи - “Реконструкция и модернизация на 

ПСОВ с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и 

реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща 

водопроводна мрежа на гр. Правец“, за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД- София. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК в обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



16. Приемане годишен финансов отчет  и баланс за 2019г. на „Университетски 

недвижими имоти – Правец” АД, обсъждане дейността на дружеството и решение 

за начина  на гласуване на определеният представител на Община Правец в 

предстоящото редовно общо събрание на акционерите на дружеството.Определяне 

състава на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при извършване на 

дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в община 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Определяне състава на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол при 

извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги в 

община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18. Схема за преместваеми търговски обекти по бул. „Трети март” – пешеходна алея в 

централна част на гр. Правец, община Правец, област Софийска 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

19. Кандидатстване по Целева програма за подпомагане образователния процес на 

децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата 

дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до 

XII клас 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 113 

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

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 

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

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

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

на Община Правец на ОбС-Правец, 

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

РЕШИ: 

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

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

граждани от бюджета на Община Правец на: 

 С.Б., от гр. Правец, в размер на 400.00 лева; 

 Л. Г., от с. Джурово, в размер на 200.00 лева. 

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

2020 година за еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане 

на граждани от бюджета на Община Правец на: 

 Л. К., за дъщеря й  В. Д., от гр. Правец; 

 М.М., от гр. Правец. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 114 

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.52, 

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



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

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

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

общинския бюджет, 

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

 

РЕШИ: 

1.Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство и ремонт за 2020 г. /Приложение№1/ 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 115 

ОТНОСНО: Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година. 

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

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

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

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

общинско имущество, 

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

 

РЕШИ: 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както 

следва: 

В раздел III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

116. 

 

АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

Помещение №3 (три)- частна общинска собственост, с площ от 9.70 

(девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша 

гримьорна 3, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна 

сграда (читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, 

с. Видраре, община Правец, предназначено, за лекарски кабинет. 

117. АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

Помещение №2 (две)- частна общинска собственост, с площ от 9.70 

(девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша 

гримьорна 2, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна 

сграда (читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, 

с. Видраре, община Правец, предназначено за лекарски кабинет. 

118. АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

Помещение №1 (едно)- частна общинска собственост, с площ от 9.10 

(девет цяло и десет стотни) кв. м., представляващо бивша гримьорна 

1, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна сграда 

(читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, с. 

Видраре, община Правец, предназначено за лекарски кабинет. 

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 

45. АЧОС №3498-II/ 

18.11.2019 г. 

Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста и едно), 

вход Г, етаж I (първи), със застроена площ от 39.83 кв. м. (тридесет и 

девет цяло и осемдесет и три стотни кв.м.), състоящ се от една стая, 

кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено 

помещение №2 (две) със светла площ от 4,63 кв. м. (четири цяло и 

шестдесет и три стотни кв. м.), таванско помещение №2 (две) със 

светла площ от 10,92 кв.м. (десет цяло и деветдесет и две стотни кв.м.), 

както и 1.23 % (едно цяло и двадесет и три стотни процента) от общите 

части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху 

мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно 

жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 78 

(седемдесет и осем), по действащия Подробен устройствен план (ПУП) 

– Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

46. АЧОС №3680-II/ 

04.06.2020 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III - общ. (трети, общинско) целият с 

урегулирана площ от 656 (шестстотин петдесет и шест) кв. м, находящ 

се в кв. 6 (шест) по действащия план за регулация на с. Осиковска 

Лакавица, община Правец, област Софийска. 

47. АЧОС №3710-II/ 

15.06.2020 г. 

Обособена част със застроена площ от 192.00 кв. м., от които 134 кв.м. - 

помещения и 58.00 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. 

В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ 

ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

21. АЧОС №3665-II/ 

28.05.2020 г. 

107/917 (сто и седем към деветстотин и седемнадесет) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 147 (шести отреден за имот 

планоснимачен номер сто четиридесет и седем), целият с урегулирана 

площ от 917 кв.м. (деветстотин и седемнадесет квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 107 (сто и седем) кв.м., находящ се в 

кв. 18 (осемнадесет) по плана за регулация на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска. 

22. АЧОС №3709-II/ 

12.06.2020 г.  

44/1500 (четиридесет и четири към хиляда и петстотин) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 72 (девети отреден за имот 

планоснимачен номер седемдесет и два), целият с урегулирана площ от 

1500 кв.м. (хиляда и петстотин квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 44 (четиридесет и четири) кв.м.,придаваеми части от 

улица, находящ се в кв. 9 (девет) по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска. 

23. АЧОС №3711-II/ 

17.06.2020 г. 

26/921 (двадесет и шест към деветстотин двадесет и едно) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1035 (четиринадесети 

отреден за имот планоснимачен номер хиляда тридесет и пет), целият с 

урегулирана площ от 921 кв.м. (деветстотин двадесет и един квадратни 

метра) с неуредени сметки, представляващи 26 (двадесет и шест) 



кв.м.,придаваеми части от улица, находящ се в кв. 131 (сто тридесет и 

едно) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

 

Създава нов Раздел XVI: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕХВЪРЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО В СОБСТВЕНОСТ НА 

ДЪРЖАВАТА:  

 

1. Поземлен имот с идентификатор 58030.1.968 с площ от 14126 (четиринадесет 

хиляди сто двадесет и шест) кв.м. в местността „Язовира“, с начин на трайно ползване – 

Язовир, находящ се в землището на гр. Правец (махала Скърнава), община Правец, област 

Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 год. Номер на имота по 

предходен план 001968. Актуван с АПОС №1258–І/08.05.2020 г. 

2. Поземлен имот с идентификатор 58030.1.960 с площ от 3662 (три хиляди 

шестстотин шестдесет и два) кв.м. с начин на трайно ползване – водостопанско съоръжение, 

представляващо язовирна стена на яз. „Скърнава“, находящ се в землището на гр. Правец 

(махала Скърнава), община Правец, област Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед РД-

18-709/11.10.2019 год. Номер на имота по предходен план 001960. Актуван с АПОС № 1256–

І/08.05.2020 г. 

3. Поземлен имот с идентификатор 58030.16.13 с площ от 4196 (четири хиляди сто 

деветдесет и шест) кв.м. в местността „Колибище“, с начин на трайно ползване – дере, 

находящ се в землището на гр. Правец (махала Скърнава), община Правец, област Софийскa, 

по КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 год. Номер на имота по предходен 

план 016013. Актуван с АПОС № 1257–І/08.05.2020 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 116 

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, чл. 99, т.2 от АПК, 

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

 

РЕШИ: 

1. Изменя и допълва свое Решение № 98 от 22.05.2020 г. 

В т. 2.1 досегашния текст:  

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

шестдесет и седем стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на 

ОбС – Правец” 

Придобива следния вид:  

2.1. „Начална тръжна месечна наемна цена – 101.78 лв. (сто и един лев и седемдесет и 

осем стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС – Правец” 

В т. 2.3 досегашния текст:  

„Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност” 

Придобива следния вид: 

2.3.„Предназначение на имота- Ателие за творческа дейност и услуги на 

населението” 



2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 98 от 22.05.2020 г. на ОбС 

– Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 117 

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. 99, т. 1 от АПК, 

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

 

РЕШИ: 

Отменя свое Решение №84 по Протокол №5 от 24.04.2020 год., поради допуснати 

процесуални нарушения и неправилно приложение на материалния закон. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 118 

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. 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 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 тръжна 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   № 119 

ОТНОСНО: Управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

чл.7, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.19а, ал.1 на 

Закона за водите и с оглед на обезпечаване безопасността на населението и 

инфраструктурата в застрашените от язовирите зони и невъзможността на 



общината за финансово обезпечаване на предстоящите ремонтно –

възстановителни работи на язовирните стени, 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец безвъзмездно да прехвърли в собственост на 

Държавата, недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващ язовир 

„Скърнава“ и съоръженията към него, а именно: 

 Поземлен имот с идентификатор 58030.1.968 с площ от 14126 (четиринадесет 

хиляди сто двадесет и шест) кв.м. в местността „Язовира“, с начин на трайно 

ползване – Язовир, находящ се в землището на гр. Правец (махала Скърнава), 

община Правец, област Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-

709/11.10.2019 год. Номер на имота по предходен план 001968. Актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 1258–І/08.05.2020 г., вписан с вх. рег. №1187 

от 15.05.2020 г., Акт №153, том V, в Служба по вписванията – гр. Ботевград.  

 Поземлен имот с идентификатор 58030.1.960 с площ от 3662 (три хиляди 

шестстотин шестдесет и два) кв.м. с начин на трайно ползване – водостопанско 

съоръжение, представляващо язовирна стена на яз. „Скърнава“, находящ се в 

землището на гр. Правец (махала Скърнава), община Правец, област Софийскa, по 

КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 год. Номер на имота по 

предходен план 001960. Актуван с Акт за публична общинска собственост № 

1256–І/08.05.2020 г., вписан с вх. рег. №1185 от 15.05.2020 г., Акт №151, том V, в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград.  

 Поземлен имот с идентификатор 58030.16.13 с площ от 4196 (четири хиляди сто 

деветдесет и шест) кв.м. в местността „Колибище“, с начин на трайно ползване – 

дере, находящ се в землището на гр. Правец (махала Скърнава), община Правец, 

област Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 год. 

Номер на имота по предходен план 016013. Актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 1257–І/08.05.2020 г. вписан с вх. рег. №1186 от 15.05.2020 г., Акт 

№152, том V, в Служба по вписванията – гр. Ботевград.  

2. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите фактически и 

правни действия по безвъзмездното прехвърляне на язовира и съоръженията към него, в 

собственост на държавата. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 120 

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. 11, ал.2 от ЗОС, във връзка с в чл. 37в, ал.10, 

от ЗСПЗЗ, 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се предоставят под наем земеделски земи от Общински поземлен 

фонд, собственост на община Правец, които попадат в масивите за ползване – обработваеми 

(орни) земи, създадени и разпределени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-

2021 година. 

2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на земеделски земи по реда на 

чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, в размер на средно годишно рентно плащане за обработваеми земи, 

за стопанската 2020-2021 година по землище в община Правец, както следва: 

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

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

- Землище на с. Правешка Лакавица – 30.00 лв./дка 



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

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

- Землище на с. Осиковска Лакавица – 24.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковица    – 36.00 лв./дка 

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

- Землище на с. Видраре   – 28.00 лв./дка 

- Землище на с. Равнище   – 22.00 лв./дка 

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

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите законосъобразни 

действия за сключване на договори за наем с ползвателите на земеделски земи, подали 

заявления по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2020-2021 година, след заплащане на 

годишната наемна цена. 

4. За настоящото решение да се уведоми Областна дирекция „Земеделие” – Софийска 

област и Общинска служба по земеделие – Правец, за сведение. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 121 

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР 

към ЗИДЗСПЗЗ. 

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 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с §27, ал.2, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№24.00 –245/04.05.2020 год. от ОСЗ – Правец, 

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

 

РЕШИ: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Димитър Нинов, следния имот в 

землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:  

1. Проектен имот с идентификатор №54170.16.9905 по КККР (стар проектен 

№016101 по КВС) на землището на с. Осиковица, община Правец, област 

Софийска, с площ от 665 кв.м. (шестстотин шестдесет и пет кв. м.), местността 

„При дома” с начин на трайно ползване „ливада”, категория 6 (шеста), съгласно 

скица-проект №15-140682/12.02.2020 год., издадена от Служба по ГКК – 

Софийска област, попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 

№54170.16.58 по КККР, целият с площ от 3495 кв.м., актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3649 – II/20.05.2020 год., вписан с вх. рег. №1254 от 

27.05.2020г., акт №9, том IV – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Г. Д., 

наследник на Димитър Нинов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на 

АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 122 

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР 

към ЗИДЗСПЗЗ. 

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 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с §27, ал.2, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по 

повод постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. 

№24.00 –246/04.05.2020 год. от ОСЗ – Правец, 

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



 

РЕШИ: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Христо Царовски, следния имот в 

землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец:  

1. Поземлен имот с идентификатор №58030.15.1 по КККР (стар проектен №015082 

по КВС) на землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска, с площ от 723 кв.м. 

(седемстотин двадесет и три кв. м.), местността „Сабковото” с начин на трайно ползване 

„овощна градина”, категория 6 (шеста), съгласно скица №15-1138131/13.12.2019 год., 

издадена от Служба по ГКК – Софийска област, попадащ в целия поземлен имот с 

идентификатор №58030.15.1 по КККР, целият с площ от 723 кв.м., актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3648 – II/20.05.2020 год., вписан с вх. рег. №1255 от 27.05.2020г., 

акт №10, том IV – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на П. Ц., 

наследник на Христо Царовски и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на 

АПК. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 123 

ОТНОСНО: Процедиране за учебната 2020-2021 г. с ОУ ”Христо Ботев”- с. Разлив. 

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

т.23 и ал.2, чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

До 15.07.2020 г. Директорът на ОУ ”Христо Ботев”- с. Разлив, заедно с искането за 

финансиране на маломерни паралелки, да внесе в Общински съвет – Правец,  финансов план 

за учебното заведение за учебната 2020/2021 година, включващ целодневна организация на 

учебния ден от първи до четвърти клас и целодневна подготвителна група. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 124 

ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати на кметове на кметства в 

община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.5, ал.2 и 

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

(ЗМСМА) и чл. 5, ал.16 от ПМС № 67 /изм. в Д.В. бр.23 от 19.03.2019г./, 

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

 

РЕШИ: 

1. Определя възнаграждение на кметове на кметства в размери, както следва: 

- Кмет на кметство в с. Осиковска Лакавица – в размер на 840 лв./осемстотин и 

четиридесет лева/; 

- Кмет на кметство в с. Разлив – в размер на 910 лв./деветстотин и десет лева/; 

- Кмет на кметство в с. Осиковица – в размер на 910 лв./деветстотин и десет лева/; 

- Кмет на кметство с. Джурово – в размер на 990 лв./деветстотин и деветдесет лева/. 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 125 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № G06RDNP001-7.001-0014  от 

08.05.2019г. на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ за Проект „ 

Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на община Правец.”, сключен 

между Община Правец и ДФ „Земеделие” 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 и 

чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № G06RDNP001-7.001-0014 от 08.05.2019г. по 

подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на 

община Правец”, сключен между ДФ „Земеделие“ и Община Правец, седалище 

и адрес на управление гр. Правец, обл. София Област, общ. Правец, пл. „Тодор 

Живков“ № 6, ЕИК по БУЛСТАТ 000776477, идентификационен номер по ДДС 

№ BG 000776477, 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  на  

703 068,58 лева, (седемстотин и три хиляди шейсет и осем лева и петдесет и осем стотинки) 

за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № G06RDNP001-7.001-0014  от 08.05.2019г. 

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“  за Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец” сключен 

между Община Правец и ДФ „Земеделие”. 

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

получаване на авансовото плащане по договор № G06RDNP001-7.001-0014 и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 126 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № G06RDNP001-7.005-0001-С01  от 

08.05.2019г. на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ за Проект „ 

Изграждане на физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в 

Основно училище „Любен Каравелов“ в УПИ IX- училище, кв. 11 по плана на 

село Осиковица”, сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие”. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 и 

чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА и договор/споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № G06RDNP001-7.005-0001-С01 от 

08.05.2019г. по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Изграждане на физкултурен 

салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище „Любен 

Каравелов“ в УПИ IX- училище, кв. 11 по плана на село Осиковица ”, сключен 

между ДФ „Земеделие“ и Община Правец, седалище и адрес на управление гр. 

Правец, обл. София Област, общ. Правец, пл. „Тодор Живков“ № 6, ЕИК по 



БУЛСТАТ 000776477, идентификационен номер по ДДС № BG 000776477, 

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  на  

291 720,00 лева, (двеста деветдесет и една хиляди и седемстотин и двадесет лева) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № G06RDNP001-7.005-0001-С01 от 08.05.2019г. по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 

в селските райони“  за Проект „Изграждане на физкултурен салон включително оборудване и 

обзавеждане в Основно училище „Любен Каравелов“ в УПИ IX- училище, кв. 11 по плана на 

село Осиковица ” сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие”. 

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

получаване на авансовото плащане по договор № G06RDNP001-7.005-0001-С01  и да ги 

представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 127 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем  от бюджетни средства на Община 

Правец за финансиране дейностите по проект „Правец – среда за активно 

социално приобщаване” по договор за безвъзмездна финансова помощ  № 

BG05M9OP001-2.018-0023-C01 по ОП РЧР и № BG05M9OP001-2.018-0023-

2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.10 и  т.23, 

ал.2, по реда на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, както и чл.104, ал.1,т.5, ал.2 и 

ал.4 от Закона за публични финанси, 

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

 

РЕШИ: 

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

бюджетни средства на стойност 99 980,80 лв. /деветдесет и девет хиляди деветстотин и 

осемдесет лева и осемдесет стотинки/, представляващи средства за окончателно плащане на 

разходи в размер на 20 /двадесет/ процента от общата стойност на проект „Правец – среда за 

активно социално приобщаване”, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020г.“ 

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

бюджетни средства на стойност 77 976,01 лв /седемдесет и седем хиляди деветстотин 

седемдесет и шест лева и една стотинка/, представляващи средства за окончателно плащане 

на разходи в размер на 20 /двадесет/ процента от общата стойност на проект „Правец – среда 

за активно социално приобщаване”, финансиран по договор № BG05M9OP001-2.018-0023-

2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 

3.Необходимите средства за финансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни 

средства на Община Правец и отчетени по параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз”. 

4.След приключване, отчитане  и възстановяване на средствата по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.018-0023-C01 и № BG05M9OP001-

2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 по ОП НОИР, предоставените по т.1 и т.2 финансови 

средства да бъдат възстановени по приходната част на бюджета на община Правец. 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 128 

ОТНОСНО: Предоставяне на временен безлихвен заем  от бюджетни средства на Община 

Правец за финансиране дейностите по проект „Център за семейно 

консултиране и подкрепа- Правец”, финансиран по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0027 по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.10 и  т.23, 

ал.2, по реда на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, както и чл.104, ал.1,т.5, ал.2 и 

ал.4 от Закона за публични финанси, 

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

 

РЕШИ: 

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

бюджетни средства на стойност 121 382,47 лв /сто двадесет и една хиляди триста осемдесет и 

два лева и четиридесет и седем стотинки/, представляващи средства за окончателно плащане 

на разходи в размер на 20 /двадесет/ процента от общата стойност на проект „Център за 

семейно консултиране и подкрепа- Правец”, финансиран по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0027 по  Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014 -2020г.“ 

2.Необходимите средства за финансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни 

средства на Община Правец и отчетени по параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми 

между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз”. 

3.След приключване, отчитане  и възстановяване на средствата от УО на ОПРЧР по 

Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0027, предоставените по 

т.1 финансови средства да бъдат възстановени по приходната част на бюджета на община 

Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 129 

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, 

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

 

РЕШИ: 

Дава съгласие за изработването на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ  на проект за 

изменение на ПУП – ПР на част от кв.9 по ПУП-ПР на град Правец в обхвата на УПИ XII за 

паркинг и УПИ XIII 6501.  Изменението предвижда: 

- Премахване на  отреждането на УПИ XII за паркинг, като 204 кв.м от него се отредят  

за УПИ XXVIII-за общ. обслужване. 

- Другата част от  УПИ XII се обединява с УПИ XIII 6501 и се образува нов                             

УПИ XIII 6501 за жилищно строителство с площ 432 кв.м. 

Транспортният достъп до новообразувания УПИ XIII 6501 се осъществява от улица с 

о.т.366-о.т.349-о.т.336. 

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

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 130 

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, 

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

 

 РЕШИ:  

1. В качеството си на собственик на УПИ ХVІ- обществено обслужващи дейности, на 

основание чл. 134, ал. 1, т. 1  и чл. 134, ал. 2, т.6  ЗУТ, изразява принципно съгласие за 

изменение на действащия план за регулация на гр. Правец в частта му за УПИ XVI – 

обществено обслужващи дейности и УПИ VI-541 в обхвата на кв.27 по действащите 

подробни устройствени планове на гр.Правец, община Правец, област Софийска; 

2. Общински Съвет Правец да одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ; 

3. Общински Съвет Правец  на основание чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ при 

условията и по реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ да разрешава изработване на проект за 

„Изменение на ПУП – ПР на УПИ XVI – обществено обслужващи дейности и УПИ VI-541 в 

обхвата на кв.27 по действащите подробни устройствени планове на гр.Правец, община 

Правец, област Софийска”, с което изменение се предлага:  

3.1.  Обособяване на тупик от осовата мрежа на гр. Правец, определен с о.т. 495а - 495б 

– 495в с ширина от 5.50м; от о.т. 495в – о.т. 495г с ширина от 5.0м и от о.т. 495в – о.т.495д с 

ширина от 4.0м; 

3.2.  Обособяване на нов УПИ XVII-537 с площ от  379 кв.м., общинска собственост в 

кв.27 по действащите подробни устройствени планове на гр.Правец, община Правец, област 

Софийска;  

3.3. Промяна на границите и размерите на УПИ XVI – обществено обслужващи 

дейности, при която същият придобива площ от 1581 кв. м. в обхвата на кв.27 по 

действащите подробни устройствени планове на гр.Правец, община Правец, област 

Софийска;    

3.4.Промяна на границите и размерите на УПИ VI - 541, при което същият придобива 

площ от 1585 кв.м. в обхвата на кв.27 по действащите подробни устройствени планове на 

гр.Правец, община Правец, област Софийска. 

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

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 131 

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. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

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

 

РЕШИ: 

Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП –- План за застрояване /ПЗ/ в 

обхват, ограничен от границите на проектен поземлен имот с временен проектен 

идентификатор 58030.89.32, който е получен от ПИ 089021, при следните показатели: 

Устройствена зона Жм1; 

Ниско жилищно застрояване с височина до 10м; 

Плътност на застрояване - макс. 50%; 

Интензивност на застрояване -  макс. Кинт =  1,2; 

Минимално озеленяване – мин. 50% ; 

Свободно застрояване 

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

горното решение процедури. 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 132 

ОТНОСНО: Предоставяне на Публични ВиК активи - “Реконструкция и модернизация на 

ПСОВ с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и 

реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща 

водопроводна мрежа на гр. Правец“, за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД- София. 

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

ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §9, ал. 10 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 год., изм. И доп. ДВ, бр. 

58 от 2015 год.) във връзка с чл. 198б, т. 2,  от Закона за водите и чл. 4.4 от 

Договор 16.03.2016 год. в сила от 01.04.2016 год. за стопанисване, поддържане 

и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги между Асоциация по 

водоснабдяване и канализация в обособената територия и „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД София, 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец да предаде за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, новоизградени ВиК 

активи, придобити в резултат на изпълнение на проект: “Реконструкция и модернизация на 

ПСОВ с извънплощадкова довеждаща инфраструктура, доизграждане и реконструкция на 

канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец“: 

ЕТАП I-„Реконструкция и модернизация на ПСОВ“ и  

ЕТАП IV-„Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на главен 

дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ 

колектор до вход на савачна шахта в ПИ 000395, землище на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска“. 

Възлага на Кмета на община Правец да проведе процедурата по предаване на 

описаните в т. 1 ВиК-активи. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 133 

ОТНОСНО: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.198е, ал.3, ал.5 от 

Закона за водите(ЗВ), чл.5, ал. 5 и ал. 6 и чл.11  от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и 

чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал. 5  от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

1. Определя Румен Гунински – кмет на община Правец, за представител на Община 

Правец в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- София, 

насрочено на 29.06.2020 година, от 11.00 часа, град София, бул. „Витоша“ № 6.  

 

2. В качеството си на Представител на Община Правец в извънредно заседание на 

Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- София, насрочено на 29.06.2020 година, кмета на 

община Правец да гласува по следния начин:  

 



2.1 По т.1 – Предаване на активи от Община Драгоман на Асоциацията по В и К 

на обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София, за следния обект: 

„Включване на три броя сондажни кладенци в пояс I-ви на ПС „Неделище”/Санитарно-

охранителна зона/”, за приемане на съответния актив за поддържане, стопанисване и 

експлоатация от действащия ВиК оператор на територията на община Драгоман. - да 

гласува „ЗА” приемане на съответния актив за поддържане, стопанисване и експлоатация от 

действащия ВиК оператор на територията на община Драгоман. 

2.2  По т.2 – Предаване на активи от Община Своге на Асоциацията по В и К на 

обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София, за следния обект: 

„Водоснабдяване на гр. Своге-втори етап: напорен резервоар 2500 куб.м. техническо 

помещение за обеззаразяване  на водата и изграждане на водопроводни връзки към /О450 

ПЕ/ и от /О560 ПЕ/-новия резервоар”, за приемане на съответния актив за поддържане, 

стопанисване и експлоатация от действащия ВиК оператор на територията на община 

Своге. - да гласува „ЗА” приемане на съответния актив за поддържане, стопанисване и 

експлоатация от действащия ВиК оператор на територията на община Своге. 

2.3  По т.3 – Предаване на активи от Община Правец на Асоциацията по В и К 

на обособена територия, обслужвана от „В и К” ЕООД – София, за следния обект: 

„Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова довеждаща 

инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с 

реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Правец“  

ЕТАП I-„Реконструкция и модернизация на ПСОВ“ и  

ЕТАП IV-„Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на 

главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и 

отвеждащ колектор до вход на савачна шахта в ПИ 000395, землище на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска“. - да гласува „ЗА” приемане на съответния актив за 

поддържане, стопанисване и експлоатация от действащия ВиК оператор на територията на 

община Правец. 

2.4  По т.4 – Други - да гласува по своя преценка в защита на интереса на Община 

Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 134 

ОТНОСНО: Приемане годишен финансов отчет  и баланс за 2019г. на „Университетски 

недвижими имоти – Правец” АД, обсъждане дейността на дружеството и 

решение за начина  на гласуване на определеният представител на Община 

Правец в предстоящото редовно общо събрание на акционерите на 

дружеството. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 

и ал.5 от ЗМСМА, чл.36 от Наредба № 14 за условията и реда за упражняване 

правата на собственост на Община Правец в търговски дружества с общинско 

участие в капитала и покана вх.№ 9200-91/15.06.2020 г. на председателя на СД 

на „Университетски недвижими имоти – Правец”АД към Община Правец, 

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

 

РЕШИ: 

1.Възлага на Кмета на Община Правец да представлява Община Правец на 

редовно общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти –Правец”АД 

и да гласува с всички притежавани от Общината акции по въпросите от дневния ред на 

събранието.  

2. Упълномощава Кмета на Община Правец да гласува по въпросите от дневния 

ред на предстоящото общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти 

– Правец” АД, както следва:  



2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет и баланса на 

дружеството за 2019 г. 

 - Да гласува „ЗА” приемането на годишния финансов отчет и баланса на дружеството 

за 2019 г. 

 

2.2. По т.2 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 

дейността им през 2019 година  

- Да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на 

директорите  за дейността им през 2019 г. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт – счетоводител на 

„Университетски недвижими имоти – Правец”АД за 2020 година  

– Да гласува „ЗА” избирането на  „ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ”ООД – Лилия 

Николова, дипломиран експерт счетоводител №0529 от 2000г., издаден от ИДЕС за експерт 

счетоводител на „Университетски недвижими имоти –Правец”АД, град Правец за 2020 г. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Разни.  

– Да гласува по своя преценка в защита на интереса на Община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 135 

ОТНОСНО: Актуализиране състава на Обществения съвет за съдействие, помощ и контрол 

при извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на 

социални услуги в община Правец. 

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

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

във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за социално подпомагане, 

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

 

РЕШИ: 

1. Изменя свое решение № 16/20.11.2019 г., като определя състав на Обществения 

съвет за съдействие, помощ и контрол при извършване на дейностите по социално 

подпомагане и предоставяне на социални услуги в Община Правец, както следва: 

 Цветелина Владимирова – Председател на Общински съвет-Правец; 

 Емилия Цайкова - общински съветник; 

 Силвия Станева - общински съветник; 

 Гълабинка Цветанова - главен експерт „ОЗСДС”; 

 Цветина Иванова – младши експерт „РРСД”; 

 Цеца Георгиева  - общински съветник; 

 Галя Николова – директор на Дирекция „СП”- Правец; 

 Евгени Димитров - директор на ЦНСТ, ЦСРИ-гр.Правец и ЗЖ- с. Видраре; 

 Ваня Димитрова - директор на ДЦПЛУ-гр.Правец; 

 Таня Димитрова - директор на ЦНСТСХ- гр.Правец; 

 Янка Иванова - управител на ДСП- гр.Правец. 

2. Новият състав на Обществения съвет влиза в правомощията си след влизане в сила 

на решението по т.1. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 136 

ОТНОСНО: Схема за преместваеми търговски обекти  по бул. „3ти март” - пешеходна алея 

в централна част на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

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

ал. 3 от ЗМСМА, 

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

 



РЕШИ: 

1. Дава принципно съгласие за одобряване на представената схема за разполагане на 

преместваеми обекти за административни, търговски и други обществено обслужващи 

дейности, подлежаща на одобряване на основание чл.56, ал.1, т.2 от ЗУТ от Главния архитект 

на община Правец.  

2. Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите 

от горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 137 

ОТНОСНО: Кандидатстване по Целева програма за подпомагане образователния процес на 

децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата 

дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I 

до XII клас. 

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

чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

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

програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в 

социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен тип и домове за деца, 

лишени от родителска грижа от I до XII клас. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /п/ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
 









Приложение към Решение №136_25.06.2020 г.


