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П Р Е П И С !  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  1 1  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 27 ноември 2020 година 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 213 

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-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Актуализация на  Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с 

имоти – общинска собственост през 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Продажба на общински поземлен имот № 54170.215.19, находящ се в махала 

„Владовци“, с. Осиковица.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VIII – 1683, 

кв. 67 по плана за регулация на гр. Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

5. Доклад по изпълнение на Решение №158 от 05.08.2020 год. на Общински съвет  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

6. Доклад по изпълнение на Решение №159 от 05.08.2020 год. на Общински съвет.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

7. Приемане на Правилник изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация. 

ВНОСИТЕЛ: Павлин Цветков  

Председател на комисията по Решение  

№ 190/29.10.2020г. на ОбС-Правец 

8. Изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на   

местните такси и цените на услугите в Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 



9. Разходване до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето, 

свързани с изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

10. Откриване на социална услуга местна дейност „Обществена трапезария на територията на 

Община Правец” и кандидатстване по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана 

от Фонд „Социална закрила“.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                   Кмет на Община Правец 

11. Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - Ветерани от 

Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод наближаващите коледни и новогодишни 

празници. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Разглеждане на покана за закупуване на жилищна сграда в УПИ VIII-1524, кв. 61 по 

действащите планове на град Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство, 

основни и неотложни текущи ремонти за 2020 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Извънредно общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти – 

Правец” АД за промени в състава на Съвета на Директорите и решение за начина  на 

гласуване на определеният представител на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Освобождаване на наематели на обекти и терени - общинска собственост от заплащане 

на дължимата наемна цена за периода на противоепидемичните мерки взети със Заповед 

№ РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 214 

ОТНОСНО: Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането 

с имоти – общинска собственост през 2020 г. 

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-11; “За”-11, “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 

55. АЧОС №3861-II/ 

26.10.2020 г. 

Поземлен имот (ПИ) с кадастрален номер №7078 (седем хиляди 

седемдесет и осем) с площ от 464 кв.м. (четиристотин шестдесет и 

четири квадратни метра), който имот участва в Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) VIII (осми), находящ се в кв. 66 (шестдесет и шест) по 

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

56. АЧОС №1203-II/ 

11.04.2014 г. 

Апартамент №11 (единадесет) в блок 403 (четиристотин и три), вход А, 

етаж IV (четвърти) със застроена площ от 67,35 кв.м. (шестдесет и 

седем цяло тридесет и пет стотни квадратни метра), състоящ се от две 

стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено 

помещение №11 (единадесет) със светла площ 10,41 кв.м. (десет цяло 

четиридесет и една стотни квадратни метра), таванско помещение №11 

(единадесет) с площ 8,64 кв.м. (осем цяло шестдесет и четири стотни) и 

4,07 % (четири цяло и седем стотни процента) от общите части на 

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

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – КЖС и озеленяване, находящ се в 

кв. 127 (сто двадесет и седем), по действащия ПУП – ПР на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 215 

ОТНОСНО: Продажба на общински поземлен имот № 54170.215.19, находящ се в махала 

„Владовци“, с. Осиковица. 

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.30, ал. 1, т. 1, 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-11; “За”-11, “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 №54170.215.19 

(пет четири едно седем нула точка две едно пет точка едно девет) с площ от 159 кв. м. (сто 

петдесет и девет квадратни метра), находящ се в строителния полигон на махала „Владовци“ по 

плана на новообразуваните имоти (ПНИ), одобрен със Заповед №ОА– 20/2004 год., с. Осиковица, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3833 - II/ 

08.10.2020 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. 

Рег. № 2582 от 12.10.2020 год., Акт № 7, том XI. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 1590.00 лв. (хиляда петстотин и 

деветдесет 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, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната 

документация и да сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията на 

Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 216 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VIII – 

1683, кв. 67 по плана за регулация на гр. Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, 

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

(ЗМСМА), чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на И. М. К. с постоянен адрес: гр. София, 

….. и В. А. К. с постоянен адрес: гр. София, ….., недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ 111/801 (сто и единадесет към осемстотин и един) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VIII – 1683 (осми отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин 

осемдесет и три), целият с урегулирана площ от 801 кв.м. (осемстотин и един квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 111 (сто и единадесет) кв.м., находящ се в кв. 67 (шестдесет и 

седем) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска., актуван с Акт за 

частна общинска собственост (АЧОС) №3818 – II/17.09.2020 година, вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2407 от 23.09.2020 год., Акт 

№ 65, том X. 

2. Определя цена в размер на 5 550.00 лв. (пет хиляди петстотин и петдесет) без ДДС 

(необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител.  

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

правни действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с 

определената по т. 2 цена. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 217 

ОТНОСНО: Доклад по изпълнение на Решение №158 от 05.08.2020 год. на Общински съвет. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал.2 и чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК (обн. ДВ бр.96/01.12.2017 г.), и въз основа 

предложенията на Комисията за контрол, назначена със Заповед № З - 373 от 

14.07.2020 г. на кмета на община Правец, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

1. Приема Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори за 

предоставяне на концесия на язовир „Правец“, утвърден от кмета на община Правец. 

2. Да изпълни работния проект „Реконструкция на преливник, преходен участък и 

изграждане на енергогасител на преливник“ и „Строителство на преградно утаително съоръжение 

за улавяне на наносите на река „Скърнавска“ при вливането и в яз. Правец“ в срок до 30.04.2021 

год. 

3. При неизпълнение на дейноста по т.2. от настоящото решение да се предприемат 

действия за прекратяване на концесионния договор за предоставяне на концесия за услуга за яз. 

„Правец“. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 218 

ОТНОСНО: Доклад по изпълнение на Решение №159 от 05.08.2020 год. на Общински съвет. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал.2 и чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК (обн. ДВ бр.96/01.12.2017 г.), и въз основа 



предложенията на Комисията за контрол, назначена със Заповед № З - 373 от 

14.07.2020 г. на кмета на община Правец, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

1. Приема Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори за 

предоставяне на концесия на язовир „Осиковица“, утвърден от кмета на община Правец 

2. Не приема искането на концесионера за промяна на инвестиционната програма. 

3. Да се реализира реконструкцията на енергогасителя на ОИ, съгласно разработения работен 

проект – срок за изпълнение: 30.04.2021 год. 

4. Да се внесе определената в договора гаранция, дължима към момента – срок за 

изпълнение: 30.04.2021 год. 

5. При неизпълнение на дейностите по т.3 и т.4 от настоящото решение в определения срок, 

да се предприемат действия за прекратяване на концесионния договор за предоставяне на 

концесия за услуга за яз. „Осиковица“. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 219 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията 

и дейността  на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.3, чл.27, ал.3 и чл. 28а, 

ал. 6 от ЗМСМА, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинската администрация, което е неразделна част от настоящото решение. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 220 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на   

местните такси и цените на услугите в Община Правец. 

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

ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3 от АПК и чл.8, чл.28, ал.1 от ЗНА, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 221 

ОТНОСНО: Разходване до 30 на сто от натрупаните средства по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 

1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерки по чл. 63, ал. 4 и 7 от 

Закона за здравето, свързани с изпълнение на изискванията на Закона за управление 

на отпадъците. 

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 §41 ал. 1 и ал. 2 от Преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

здравето, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 



1. Дава съгласие община Правец да разходва до 30% от натрупаните отчисления по чл. 60, 

ал. 2 , т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за прилагане на мерките по чл. 

63, ал. 4 и 7 от Закона за здравето, свързани с изпълнението на изискванията на Закона за 

управление на отпадъците, за следното: 

1.1 Осигуряване на материали за дезинфекция и поддържане на чистота на местата 

предназначени за обществено ползване на територията на общината (публични пространства при 

обществени сгради, спирки, детски площадки и др.), за детски градини, социален патронаж, център 

за възрастни хора и деца с увреждания и др.; 

1.2 Осигуряване на оборудване за дезинфекция на местата предназначени за обществено 

ползване (пръскачки за дезинфекция, ръчни и автоматични диспенсъри за дезинфектанти); 

1.3. Осигуряване на съдове за събиране на отпадъци, образувани в резултат от извънредната 

епидемична обстановка   

2. Възлага на Кмета на община Правец да подаде заявление до Министъра на околната 

среда и водите, за издаване на решение за одобряване изразходването на средствата по т. 1 от 

настоящото решение, както и да подготви необходимата документация. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 222 

ОТНОСНО: Откриване на социална услуга местна дейност „Обществена трапезария на 

територията на Община Правец” и кандидатстване по целева програма „Обществени 

трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“. 

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

връзка с чл. 17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси 

и в изпълнение на изискванията за кандидатстване по целева програма „Обществени 

трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“, предлагам на Общински 

съвет – Правец, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

1.Открива социалната услуга „Обществена трапезария” като местна дейност, за целите на 

изпълнение на проекта по целева програма „Обществени трапезарии“. 

2.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по по целева програма „Обществени 

трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“. 

3.Упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички необходими действия за 

подготвяне и кандидатстване по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд 

„Социална закрила“, както и да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнението 

на настоящето решение. 

4.Общински съвет - Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 

изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му предвид наличие на особено важен 

обществен интерес, а именно: безвъзмездно предоставяне на топла храна за нуждаещи се лица в 

община Правец, които не могат да си я осигуряват сами. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 223 

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

Ветерани от Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод наближаващите коледни 

и новогодишни празници. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, ал. 2, 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

 

 

РЕШИ: 



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

Община Правец за 2020 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. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 224 

ОТНОСНО: Разглеждане на покана за закупуване на жилищна сграда в УПИ VIII-1524, кв. 61 по 

действащите планове на град Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал. 2, чл.27, ал.4 

и ал.5 от ЗМСМА, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

1. Не приема предложението на Д.Й.П. чрез пълномощника й С. С. Г. за закупуване на 

триетажна жилищна сграда, построена в общински имот, представляващ УПИ VIII – 152, кв.61 по 

регулационния план на град Правец, тъй като сградата е изградена след срока на отстъпеното 

право на строеж, предвиден в договор за отстъпено право на строеж от 14.07.1989 г. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 225 

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

основни и неотложни текущи ремонти за 2020 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27 ал.4 и ал.5 

и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка, 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-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

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

строителство,основни и неотложни текущи ремонти за 2020 г. /Приложение№1/ 

Р Е Ш Е Н И Е   № 226 

ОТНОСНО: Извънредно общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти – 

Правец” АД за промени в състава на Съвета на Директорите и решение за начина  на 

гласуване на определеният представител на Община Правец. 

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.№ 6900-1311/24.11.2020 г на изпълнителния директор на 

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

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

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

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: Промени в състава на Съвета на Директорите 



 - Да гласува „ЗА” освобождаването на Венцислав Ралчев от състава на Съвета на 

Директорите на дружеството и за избирането на Борислав Ралчев за нов член на СД 

2.2. По т.2 от дневния ред: Разни.  

- Да гласува по своя преценка и в защита интересите на Община Правец като акционер 

в дружеството. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 227 

ОТНОСНО: Освобождаване на наематели на обекти и терени - общинска собственост от 

заплащане на дължимата наемна цена за периода на противоепидемичните мерки 

взети със Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал.1, т. 8 и т.23 и ал.2, чл. 27, ал. 4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

във връзка със Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъдат освободени наемателите на обекти и терени - общинска 

собственост от заплащане на дължимата наемна цена за времето, за което няма да изпълняват 

търговска дейност и няма да използват терен за търговия на открито пред търговски обект, за 

периода на действие на Заповед № РД-01-677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

2. Коригирането на дължимата наемна цена да бъде извършено, след подаване на 

декларация от страна на наемателите, за времето в което няма да работят. 

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

произтичащи от настоящото решение. 

4. Общински съвет – Правец допуска на основание чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение от деня 

на приемането му. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
 



 

 

 

 

 

Правилник за изменение и допълнение на правилника за 

организацията и дейността на общински съвет - Правец, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§1. Създава нов чл. 54а със следното съдържание:  

Чл. 54а (1) При обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична 

обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или на част от нея, и 

когато въведените мерки и наложените ограничения свързани с тях, не позволяват или 

затрудняват провеждането на присъствени заседания, постоянната комисия се свиква по реда на 

чл. 54, ал. 1 на заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, 

като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства 

за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между 

общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за 

мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник.  

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание на 

постоянната комисия от разстояние чрез видеоконференция, по реда на чл. 54, ал. 1 може да се 

свика заседание на постоянната комисия от разстояние, на което да се приемат решения чрез 

неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и 

лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 

провеждане на заседание по ал.1 и ал.2, общинските съветници подписват декларация за 

използване на електронна поща, като 

т.1 При провеждане на заседание чрез видеоконференция, на електронна поща заедно с 

материалите за заседанието се обявяват кодове и данни, необходими за провеждането му. В 

началото на заседанието на постоянната комисия се извършва проверка на кворума, чрез 

поименно повикване на общинските съветници от председателя на комисията и 

идентификацията им чрез звук и видео. За заседанието се изготвя видеозапис върху електронен 

носител, който се прилага към протокола от заседанието.  

т.2 При провеждане на заседание на постоянната комисия чрез неприсъствено приемане 

на решения, на електронна поща на общинските съветници се изпраща образец на формуляр за 

становище и предложения по дневния ред на комисията.  

Всеки общински съветник връща на електронния адрес на Общински съвет – Правец в 

електронно писмо попълнен формуляр, в който дава своето становище и предложения.  

След обобщаване на подадените становища и постъпилите предложения, на всеки 

общински съветник се изпраща образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния 

ред на комисията. Постъпилите предложения се подлагат на гласуване по реда на чл. 94. 

В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по 

който гласуват. 

Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях 

начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от 

общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които 

са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения 

протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените 

протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на 

председателя на постоянната комисия и протоколиста. 



(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника 

изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на 

материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се 

осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Към дневния ред на насроченото заседание на електронната страница на Общински съвет 

Правец се обявява и имейл адрес за предложения и становища по разглежданите въпроси от 

страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти. 

§2. Създава се нов чл.54б със следния текст: 

Чл.54б. Когато заседанието на комисията се провежда по реда на чл. 54а, по същия ред се 

уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка могат да 

уведомят и други служители от администрацията. 

§3. Създава се нов чл. 71а със следния текст:  

Чл. 71а (1). В случаите на обявено извънредно положение, бедствено положение,  извънредна 

епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на община Правец или на 

част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не 

позволяват или затрудняват провеждането на присъствено заседание, председателят на 

общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично 

гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез 

технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ 

и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на 

изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от 

разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика 

заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг 

начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира 

участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 

провеждане на заседания по ал.1 и ал.2, общинските съветници подписват декларация за 

използване на електронна поща, като 

т.1 При провеждане на заседание чрез видеоконференция, на електронна поща заедно с 

материалите за заседанието се обявяват кодове и данни, необходими за провеждането му. В 

началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на 

общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя 

видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.  

т.2  При провеждане на заседание чрез неприсъствено приемане на решения, на 

електронна поща на общинските съветници се изпраща образец на формуляр за становище и 

предложения по дневния ред.  

Всеки общински съветник връща на електронния адрес на Общински съвет – Правец в 

електронно писмо попълнен формуляр, в който дава своето становище и предложения.  



След обобщаване на подадените становища и постъпилите предложения, на всеки 

общински съветник се изпраща образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния 

ред. Постъпилите предложения се подлагат на гласуване по реда на чл. 94. 

В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по 

който гласуват. 

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и Правилника 

изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на 

материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се 

осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането 

им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на 

заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. 

(6) Дневният ред и решенията от дистанционните заседания се разгласяват по реда на този 

правилник и се публикуват на електронната страница на Общински съвет - Правец. 

(7) Към дневния ред на насроченото заседание на електронната страница на Общински съвет 

Правец се обявява и имейл адрес за предложения и становища по разглежданите въпроси от 

страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти. 

§4. Създава се нов чл.71 б със следния текст: 

Чл.71 б Когато заседанието на общинския съвет се провежда по реда на чл. 71 а, по същия ред 

се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка могат 

да уведомят и други служители от администрацията. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 5 Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация е приет с Решение № 219/27.11.2020 г. на ОбС – Правец и влиза в сила от датата 

на публикуването му по реда на чл.18, ал.1, т.11 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                       /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
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НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБА №15 

за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите в Община Правец 

 

 

 

 

-------------------------------------------- 

2020 година 
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§1. В разпоредбите на Глава втора „МЕСТНИ ТАКСИ“, Раздел Ⅰ „Такса за 

битови отпадъци“ се правят следните изменения: 

1. Чл. 18, ал. 2 се изменя така:  

„(2) На предплатилите в срок до 30 април лица – собственици или 

ползватели/концесионери/ на недвижими имоти  се прави отстъпка, определена с решение на 

Общински съвет – Правец.“ 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ  

НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

 

§3. Настоящите изменения на наредбата са приети с Решение № 220/27.11.2020 година 

на Общински съвет – Правец, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28 

от ЗНА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.1 и ал.3, чл. 79 от АПК, и влиза в 

сила от деня на публикуването й в местен вестник. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                       /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
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§40-00

текущ 

ремонт

текущ 

ремонт

било става било става било става било става било става било става

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

І § 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ 645 900 258 791 0 402 900 166 500 150 709 200 000 200 000 6 783 077 6 620 621 23 000 313 608 7 795 477 7 946 629

Функция 01: Общи държавни служби 0 166 500 150 709 0 0 0 14 044 0 0 180 544 164 753

1
Ремонт в "Триетажна масивна сграда ( бивша поликлиника) / УПИ I – 

Обществено обслужващи дейности, кв. 27, гр. Правец
10 000 9 911 10 000 9 911

2

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

многофункционална зала и зала за обредни дейности, УПИ II, кв. 20, гр. Правец.
60 000 60 000 0 5 544 60 000 60 000

3
Ремонт покрив  автогара, находяща се в УПИ VIII, кв.17, гр. Правец 45 879 34 052 45 879 34 052

4
Вертикална планировка на пространстова около автогара Правец, находяща се в УПИ 

VIII, кв.17, гр. Правец
22 621 22 621 0 22 621

5
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 11 247 15 000 11 247

6
Ремонт покрив общинска сграда - Кметство с. Разлив – УПИ I-Съвет, културен клуб, 

сладкарница в кв. 7
13 000 12 878 13 000 12 878

7

Ремонт /часичен на покрив/ административна сграда с.Осиковица / УПИ VIII - 

Административна сграда, ТКЗС и селкооп, кв. 21
0 5 000 5 000 0

8
Ремонт /подмяна водосточни тръби и улуци/ административна сграда с.Пр.Лъкавица 

/УПИ IV-89 - КОС, кв. 20/
0 3 500 3 500 0

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ                      Приложение №1

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

за придобиване на дълготрайни активи, строителство, основни и неотложни текущи ремонти - 2020 г.

№

Наименование

Целева субсидия за капиталови разходи за 2020г.  812 

400 лв.

Собствени 

приходи



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 645 900 258 791 0 402 900 0 0 0 2 858 370 2 858 370 0 0 3 504 270 3 520 061

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 0 0 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 35000

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

29000 0 0 29000 29 000 29000

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

9000 0 0 9000 9 000 9000

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

8310 0 0 0 0 0

12 Текущ ремонт по ул. "Поп Марко" при ОТ 313, гр. Правец 32000 0 0 32000 32 000 32000

13 Текущ ремонт по ул. "Лесковец" от ОТ 890 до ОТ 906, гр. Правец 9000 0 0 9000 9 000 9000

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

13000 0 0 13000 13 000 13000

15 Текущ ремонт по ул. "Здравец" от ОТ 836а до ОТ 853 + 43м., гр. Правец 28450 0 0 28450 28 450 28450

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

31840 0 0 31840 31 840 31840

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

108000 123791 0 0 108 000 123 791

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

2000 0 0 2000 2 000 2000

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

1200 0 0 1200 1 200 1200

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

2200 0 0 2200 2 200 2200

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

10000 0 0 10000 10 000 10000

22

Текущ ремонт на  улица "Кап. Петко Стайков" от ОТ 31 до ОТ 30, с.Джурово

24500 0 0 24500 24 500 24500

23

Текущ ремонт на  ул ."Девети септември", ул. "Чавдарци", ул. "Г. Димитров", ул. "Д. 

Грънчаров", ул. Отряд Бенковски", с.Джурово - изкърпване на единични дупки и 

деформации 3700 0 0 3700 3 700 3700

24

Текущ ремонт на  улица "Георги Димитров", с.Джурово- тротоари

21600 0 0 21600 21 600 21600

25

Текущ ремонт на  улица от ОТ 6 до ОТ 12, с.Своде

12000 0 0 12000 12 000 12000

26

Текущ ремонт  улица от ОТ 41 до ОТ 46, с.Своде

3000 0 0 3000 3 000 3000

27

Текущ ремонт на улица от ОТ 87 до ОТ 89, с.Калугерово

500 0 0 500 500 500

28

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

площадка
5000 5000 0 0 5 000 5000

29

Текущ ремонт на  улица от ОТ 98 - през 102 до ОТ 104, с.Правешка Лъкавица

3900 0 0 3900 3 900 3900

30

Текущ ремонт на  улица от ОТ 65 до ОТ 67, Правешка Лъкавица

1200 0 0 1200 1 200 1200

31

Тесущ ремонт на  улица от ОТ 140 през ОТ 141 до ОТ 143, с.Правешка Лъкавица

1500 0 0 1500 1 500 1500

32
Текущ ремонт на  улица от ОТ 108 До ОТ 106 и от ОТ 105 през 103 - 67 до ОТ 70, с.Видраре

25000 0 0 25000 25 000 25000

33

Текущ ремонт улица от ОТ 38 през 39-40 до ОТ 68, с.Осиковица

40000 0 0 40000 40 000 40000



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
Текущ ремонт  улица от ОТ 64 до ОТ 65, с.Разлив

30000 0 0 30000 30 000 30 000

36
Текущ ремонт по улв "Витомирица" от О.Т.294 до О.Т.225

0 0 0 33310 33 310 33 310

37

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 23 000 313 608 176 500 313 608

1
Частично асфалтиране на път SFO1471/ III-308/ Калугерово - Видраре- Джурово/ I-3/ 20 000 0 20 000 5 000 20 000 5 000

2

Полагане на трошенокаменна настилка, частично асфалтиране и ремонт на мост на 

път SFO 3545 / II -37, Джурово - Малки Искър/ Беляновец - мах. Камилче
15000 0 0 15000 15 000 15000

3

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път  SFO3495/ III-

3/ Своде - мах.Бурньовица - мах.Габрика
3000 0 0 3000 3 000 3000

4

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на местен път 

№35585.53.900 към мах.Димитровци
7500 0 0 7500 7 500 7500

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 3000

6

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3488/ III-3/ 

Калугерово - мах.Габрика
5000 0 0 5000 5 000 5000

7

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO2475/ ІІІ - 

308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин
7500 0 0 7500 7 500 7500

8

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на пътSFO3535 / I - 3/  

Осиковска Лакавица - мах. Пековци
7500 0 0 7500 7 500 7500

9

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на местен път 

№54211.896.9901.001 в мах.Кръстовица, с.Осиковска Лъкавица
10000 0 0 10000 10 000 10000

10

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на местен път 

№54211.896.9901.003 в мах.Боновска, с.Осиковска Лъкавица
7500 0 0 7500 7 500 7500

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 15000

12

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3512/ 

SFО2473 , Равнище - мах. Чеширска
7500 0 0 7500 7 500 7500

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 2500

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 15000

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 7500

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 5000

17

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3502/I-3, 

Осиковица - мах. Балинете
2000 0 0 2000 2 000 2000

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 5000

19

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път 

№54170.198.18 по КККР свързващ с.Осиковицас мах.Видинци
5000 0 0 5000 5 000 5000

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 2000

21

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3485/ I-3, 

Правец - Ботевград/ мах. Чорбанска - мах.Боновска - мах. Миленска
3000 0 3 000 8500 3 000 8500

22

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на местен път 

№58030.55.305 по КККР на гр.Правец
5000 0 0 5000 5 000 5000

23

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на местен път с № 

58030.1.500
12000 0 0 12000 12 000 12000

24

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на местен път с № 

58030.87.901
4000 0 0 4000 4 000 4000

25

Полагане на трошенокаменна настилка и асфалтиране на път с №58030.68.859 и 

№58030.64.921 по КККР на гр.Правец
0 0 0 134315 0 134315



26
Текущ ремонт на път SFO 3551/SFO1472/ Правец, мах."Драганска" 0 0 0 2000 0 2000

27
Текущ ремонт на път SFO 3478/III-3009/ Правец-п.к.Етрополе, Правешки манастир 0 0 0 2793 0 2793

28

Текущ ремонт на мостово съоръжение на път в ПИ №58030.1.9921 по КККР на 

гр.Правец
0 0 0 7500 0 7500

ІІ
§ 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА  Д М А 0 0 0 0 0 27 630 0 15 000 72 600 0 0 40 000 100 230

Функция 01: Общи държавни служби 0 0 12 630 0 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 42 600 15 000 42 600

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

4

Изграждане на фитнес площадка за възрастни в дневен център за пълнолетни деца с 

увреждания
0 26 000 0 26 000

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 0 0 15 000 0 0 30 000 15 000 45 000

1
Доставка и монтаж на детски паркови съоръжения 15 000 0 20 000 35 000 35 000

2
Технически средства за видеонаблюдение 0 10 000 0 10 000

0 0
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