Общински съвет на община Правец
2161 град Правец, пл. “Тодор Живков” № 6
тел: + 359 7133 2288; факс: + 359 7133 2433
Е-mail: obsavet@pravets.bg
www.pravets.bg

Р Е Ш Е Н И Я
приети на заседание на Общинския съвет на Община Правец, Софийска област,
проведено на 29 декември 2020 година

_______________________
м. декември 2020 година

ПРЕПИС!
П Р О Т О К О Л
№ 12
от заседание на Общинския съвет на Община Правец
проведено на 29 декември 2020 година
Р Е Ш Е Н И Е № 228
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. Приемане ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец

И

4. Продажба на общински поземлен имот №7078, находящ се в кв. 66, гр. Правец, община

Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
5. Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 113, находящ се в кв. 16, с. Джурово,

община Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
6. Отдаване под наем на общински нежилищен имот – частна общинска собственост-

Помещение, представляващо ОФИС № 10, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се
на III (третия) етаж в Административно-стопанската сграда на гр. Правец
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
7. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл.37в, ал.16 от

ЗСПЗЗ.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
8. Обединяване на поземлени имоти с идентификатори 54170.5.130, 54170.5.131 и
54170.21.122 по КККР на с. Осиковица, в които са разположени съоръженията на яз.
Осиковица.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец

9. Определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Правец за 2021 година и

одобряване на план – сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в община Правец през 2021г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
10. Определяне на отстъпка при заплащането на такса битови отпадъци от физически и

юридически лица за 2021г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
11. Доклад за изпълнението на Общ устройствен план на община Правец, приет с Решение №220

от 31.08.2018г. на Общински съвет Правец
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
12. Кандидатстването на Община Правец по Проект „Красива България”, Мярка М01
„Подобряване на обществената среда в населените места”, към Министерство на труда и
социалната политика с проектно предложение за "Игрище за минифутбол”, находящо се
в 2161, град Правец, УПИ XI-за парк, кв.9 по плана на гр. Правец.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
13. Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”“ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
14. Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ като местна
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и кандидатстване на Община Правец
по Процедурата.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
15. Утвърждаване на Културен календар на Община Правец за 2021 г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
16. Поправка на очевидна фактическа в Решение № 224/27.11.2020 г. на Общински съвет-Правец

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
17. Определяне на пешеходна зона в гр. Правец
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
18. Невъзможност на “Университетски недвижими имоти - Правец” АД за частично
разплащане на задълженията към 31.12.2020г. по сключеното Споразумение с Община
Правец изх. №Д-84/20.02.2020г.
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински
Кмет на Община Правец
Р Е Ш Е Н И Е № 229
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. Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2021 година за
еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от
бюджета на Община Правец на:
 С.М. К.
- в размер на 400,00 лв.
 Т. Л. Т.
- в размер на 400,00 лв.
 К. Ц.Н.
- в размер на 400,00 лв.
Р Е Ш Е Н И Е № 230
ОТНОСНО: Приемане ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021
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 . П р и е м а ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 год., съгласно
приложението, неразделна част към настоящото решение.
Р Е Ш Е Н И Е № 231
ОТНОСНО: Продажба на общински поземлен имот №7078, находящ се в кв. 66, гр. Правец,
община 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 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-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим
имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) 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,
актуван с Акт за частна общинска собственост №3861 - II/ 26.10.2020 год., вписан в Служба по
вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2912 от 05.11.2020 год., Акт
№ 76, том XII, при съседи: Север: ПИ 7077, кв. 66, гр. Правец; изток: улица с о. т. 1150 до о. т.
1164; юг: улица с о. т. 1164 до о. т. 1158; запад; УПИ IV – 1676, кв. 66, гр. Правец община Правец,
област Софийска.

2. Определя начална тръжна цена в размер на 22 272.00 лв. (двадесет и две хиляда двеста
седемдесет и две) 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 № 232
ОТНОСНО: Продажба на урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 113, находящ се в кв. 16, с.
Джурово, община 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 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-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 13.02.2020 год., Акт № 107, том II, при съседи: Север: улица с о. т.
40 до о. т. 41; изток: УПИ II – 112, кв. 16, с. Джурово; юг: скат, край на регулация; запад: УПИ I –
114, кв. 16, с. Джурово, община Правец, област Софийска.
2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 470.00 лв. (седем хиляди четиристотин и
седемдесет лева) без ДДС или 8 964.00 лв. (осем хиляди деветстотин шестдесет и четири лева)
с ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.
3. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили тръжна
документация за имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa тръжнa
цена на имота по т. 2.
4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и правни
действия по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на
имота по т. 1 от това решение, 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 № 233
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – частна общинска собственостПомещение, представляващо ОФИС № 10, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м.,
находящо се на III (третия) етаж в Административно-стопанската сграда 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.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост

(ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински
имот, частна общинска собственост – Помещение, представляващо ОФИС № 10, частна общинска
собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III (третия) етаж в
Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2;, актуван с акт за
частна общинска собственост АЧОС №123-II/ 04.12.2008 г вписан с рег. № 47/22.01.2009 г., под №
29, том I, парт. 1008.
2. Определя следните условия за провеждане на търга:
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС, съгласно
Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец.
2.2. Срок на отдаване – 3 (три) години;
2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност;
2.4. Право на участие в търга имат физически и юридически лица, които са закупили
тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от
годишната наемна цена;
3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по провеждането на
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2,
да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник при спазване реда
и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Р Е Ш Е Н И Е № 234
ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл.37в,
ал.16 от ЗСПЗЗ.
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. 37в, ал.16 във връзка с чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 75б,
ал.2 от ППЗСПЗЗ,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предоставят за ползване имотите – полски пътища и напоителни
канали, които не функционират - публична общинска собственост, на територията на община
Правец, които попадат в масивите за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за
стопанската 2020-2021 година.
2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на имотите - полски пътища и
напоителни канали, които не функционират, по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, попадащи в
масиви за ползване, за стопанската 2020-2021 година по землища 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. Осиковска Лакавица
– 24.00 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 издаде заповеди и да предприеме необходимите
законосъобразни действия за сключване на договори за наем с ползвателите на земеделски земи,

по чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за 1 (една) стопанска година 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 № 235
ОТНОСНО: Обединяване на поземлени имоти с идентификатори 54170.5.130, 54170.5.131 и
54170.21.122 по КККР на с. Осиковица, в които са разположени съоръженията на яз.
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 във връзка с чл. 63 от Наредба №7 от 22.12.2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се обединят поземлените имоти, в които са разположени съоръженията
на яз. Осиковица, както следва:
- ПИ с идентификатор 54170.5.130 по КККР с площ от 4707 кв.м, начин на трайно ползване
(НТП) – за водостопанско и хидромелиоративно съоръжение, трайно предназначение на
територията (ТПТ) – Територия, заета от води и водни обекти, находящ се в местността „Балинете“,
землището на с. Осиковица, община Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост
№1366 – I/05.11.2020 г.
- ПИ с идентификатор 54170.5.131 по КККР с площ от 4196 кв.м, НТП – за водостопанско и
хидромелиоративно съоръжение, ТПТ – Територия, заета от води и водни обекти, находящ се в
местността „Балинете“, землището на с. Осиковица, община Правец, актуван с Акт за публична
общинска собственост №1205 – I/27.01.2020 г.
- ПИ с идентификатор 54170.21.122 по КККР с площ от 7127 кв. м, НТП – за водостопанско
и хидромелиоративно съоръжение, ТПТ – Територия, заета от води и водни обекти, находящ се в
местността „Балинете“, землището на с. Осиковица, община Правец, актуван с Акт за публична
общинска собственост №1365 – I/ 05.11.2020 г.
2. Новообразуваният поземлен имот с обща площ от 16030 кв.м, начин на трайно ползване
(НТП) – за водостопанско и хидромелиоративно съоръжение, трайно предназначение на
територията – Територия, заета от води и водни обекти, находящ се в местността „Балинете“,
землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска да бъде отразен в КККР на
землището на с. Осиковица.
Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и правни
действия за изпълнение на настоящото решение.
Р Е Ш Е Н И Е № 236
ОТНОСНО: Определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Правец за 2021 година
и одобряване на План – сметка за необходимите разходи по сметосъбиране,
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в община Правец през 2021г.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1), т.7, (2) и чл.27 (4) и
(5) от ЗМСМА, чл.62, чл.63, 66 (1) от Закона за местните данъци и такси,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Запазва размера на такса битови отпадъци за 2021 година, приета с Решение №35 от
20.12.2019г. на Общински съвет на Община Правец.

2. Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата за Община Правец през 2021
година (Приложение).
Р Е Ш Е Н И Е № 237
ОТНОСНО: Определяне на отстъпка при заплащането на такса битови отпадъци от физически и
юридически лица за 2021 г.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и чл.27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, чл.13, ал.2
от Наредба №15 на ОбС – Правец за администрирането на местните такси и цените
на услугите в Община Правец,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Въвеждана на облекчения за предплатилите дължимата такса битови отпадъци физически и
юридически лица – собственици или ползватели / концесионери/ на недвижими имоти в срок до 30
април, както следва:
1. За физически лица – отстъпка в размер на 5 на сто от дължимата такса;
2. За юридически лица – отстъпка в размер на 10 на сто от дължимата такса;
Р Е Ш Е Н И Е № 238
ОТНОСНО: Доклад за изпълнението на Общ устройствен план на община Правец, приет с
Решение №220 от 31.08.2018г. на Общински съвет Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.27, ал.3 от
ЗМСМА и чл.127, ал.9 от ЗУТ,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Приема първият Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Правец
/ОУПО/ за периода от влизането му в сила, 2019 и 2020година.
2. Възлага на Кмета на община Правец в съответствие с разпоредбите на чл.127, ал.9 от ЗУТ
да представи предложение за създаване на общинската нормативна уредба, свързана с
прилагането, мониторинга, актуализациите на Общия устройствен план на община Правец и
съответни предложения за изменение, ако такива се налагат.
Р Е Ш Е Н И Е № 239
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец по Проект „Красива България”, Мярка М01
„Подобряване на обществената среда в населените места”, към Министерство на
труда и социалната политика с проектно предложение за „Игрище за минифутбол”,
находящо се в град Правец, УПИ XI-за парк, кв.9 по плана на гр. Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 21, ал.1, т.6 и т.23, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и
ал. 5 от ЗМСМА,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)

РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране по проект „Красива
България” към Министерство на труда и социалната политика по Мярка М01 „Подобряване на
обществената среда в населените места”, към Министерство на труда и социалната политика с
проектно предложение за "Игрище за минифутбол”, находящо се в 2161, град Правец, УПИ XIза парк, кв.9 по плана на гр. Правец на обща стойност 225 268 ,00лв./двеста двадесет и пет хиляди
и двеста шестдесет и осем лева /.
2. Дава съгласие Община Правец да участва в съфинансиране на проектното предложение
по т.1 с 50% от стойността му в размер на 112 634,00лв./сто и дванадесет хиляди и шестстотин
тридесет и четири лева/ в съответствие с изискванията на финансиращият орган.
3. Дава съгласие средствата за съфинансиране на проекта да бъдат осигурени от собствени
бюджетни средства на Община Правец и да бъдат отразени в параграф §61-00 „Трансфери между
бюджетни сметки”, подпараграф §61-02 „Предоставени трансфери между бюджетни сметки”.
4. Дава съгласие Община Правец да не променя предназначението на обекта , предмет на
инвестицията минимум 5 години след изпълнението на проекта и се ангажира с осигуряване и
поддръжката му след приключване на дейностите по проекта.
5. Общински съвет – Правец допуска на основание чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение
от деня на приемането му.
Р Е Ш Е Н И Е № 240
ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и
чл.27, ал.3 от ЗМСМА,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства с проектно предложение по процедура
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси 2014-2020”.
Р Е Ш Е Н И Е № 241
ОТНОСНО: Предоставянето на топъл обяд по Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от
COVID-19“ като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси и
кандидатстване на Община Правец по Процедурата.
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 Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на
пандемията от COVID-19“,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Правец да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на

пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
2. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“.
3.Упълномощава Кмета на Община Правец 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 № 242
ОТНОСНО: Утвърждаване Културен календар на Община Правец за 2021 г.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.5
и чл.27, ал.3 от ЗМСМА,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Утвърждава Културния календар на Община Правец за 2021 година (Приложение).
Р Е Ш Е Н И Е № 243
ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 224 от 27.11.2020 година на
ОбС-Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 2, чл. 27, ал. 3 от
ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №224/27.11.2020г. на
Общинския съвет на община Правец, а именно в текста „УПИ VIII-152“ да бъде изписано „УПИ
VIII-1524“ и решението да придобие следния вид:
„Не приема предложението на Д. Й. П. чрез пълномощника й С. С. Г. за закупуване на
триетажна жилищна сграда, построена в общински имот, представляваща УПИ VIII-1524, 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 14.07.1989г.“
Това Решение е неразделна част от Решение №224 от 27.11.2020г.
Р Е Ш Е Н И Е № 244
ОТНОСНО: Определяне на пешеходна зона в гр. Правец.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.2, чл. 21, ал. 1, т.
23 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
Определя част от бул. „Трети март” между о.т. 1228 – о.т. 1227 – о.т. 1226 – о.т. 1225 –
о.т. 1224 – о.т. 1223 –о.т. 1222 - о.т. 1221 до о.т.1220, за зона без автомобили, предназначена само
и единствено за движението на пешеходци и велосипедисти.

Допускат се само автомобили със специален режим на движение и автомобили, които
имат издадено разрешение от кмета на Община Правец или упълномощено от него лице.
Р Е Ш Е Н И Е № 245
ОТНОСНО: Невъзможността на “Университетски недвижими имоти - Правец” АД за частично
разплащане на задълженията към 31.12.2020г. по сключеното Споразумение с
Община Правец изх. №Д-84/20.02.2020г.
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал. 1, т.8 и ал. 2 и чл.27,
ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси и чл. 122,
ал. 3 от Закона за публичните финанси,
(Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0)
РЕШИ:
1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие да се придобие недвижимия имот
представляващ УПИ ХХVІ в кв. 9 по плана на гр. Правец с площ от 11701 кв. м. ведно с
построените в него: Спортна зала с РЗП 1925 кв.м., Пристройка за спортно оборудване с РЗП 138
кв.м. и Търговски обект с РЗП 75 кв.м. срещу поемане на текущите задължения за данък недвижим
имот и такса битови отпадъци на „Университетски недвижими имоти - Правец” АД които към
22.12.2020г. възлизат на 313661,77лв. в т.ч. главница 239131,24лв. и лихви 74530,53 лв., а сделката
да бъде извършена по цена не по-висока от данъчната оценка на имота която е в размер на
394880,50лв.
2. Упълномощава кмета на Община Правец да проведе среща и разговори с ръководството
на „Университетски недвижими имоти - Правец” АД относно процедурата по придобиване на
имота.

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

ПРОГРАМА
НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
ПРЕЗ 2021 година

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

П р а в е ц , Декември 2020 година

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящата програма отразява намеренията на Община Правец за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. Тя съдържа:
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за
учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия;
3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу
имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите,
които общината желае да получи в замяна;
4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и
способите за тяхното придобиване;
5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
6. обектите от първостепенно значение за изграждането, на които е необходимо
отчуждаване на частни имоти;
7. други данни, определени от общинския съвет.
II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ,
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

№
по
ред

1.
2.
3.

1.
2.

Вид дейност
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Отдаване под наем на помещения
Отдаване под наем на терени и земеделски земи от ОПФ
Отдаване под наем на жилища
Всичко от управление на имоти-общинска собственост
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
Продажба на имоти – общинска собственост
Учредени вещни права
Всичко от разпореждане с имоти – общинска собственост
ВСИЧКО ПРИХОДИ

Прогнозен
резултат в
лв.

63000.00
115000.00
2500.00
180 500.00

180000.00
3000.00
183000.00
363500.00

1.
2.

НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на
имоти, заснемане на имоти и др.)
За оценки от независим оценител и обявления
ВСИЧКО РАЗХОДИ

5 000.00
7000.00
12 000.00
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III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА
ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ.
III (1) – Помещения и части от сгради.
№
по
ред
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

АОС № /
дата

Описание на имота

АЧОС №0123-II/ Помещение, представляващо ОФИС № 3, частна общинска
15.05.2000 г.
собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на IIІ
(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За
КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2;
АЧОС №0123-II/ Помещение, представляващо ОФИС № 4, частна общинска
15.05.2000 г.
собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III
(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл.
„Тодор Живков” № 2;
АЧОС №0123-II/ Помещение, представляващо ОФИС № 5, частна общинска
15.05.2000 г.
собственост, с площ от 30.00 (тридесет) кв.м., находящо се на III
(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец,
построена в УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17 по плана на гр. Правец, пл.
„Тодор Живков” № 2;
АЧОС №0123-II/ Помещение, представляващо ОФИС № 6, частна общинска
15.05.2000 г.
собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на III
(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За
КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2;
АЧОС №0123-II/ Помещения, представляващи ОФИС № 8 и ОФИС № 9, частна
15.05.2000 г.
общинска собственост, с обща площ от 51.69 (петдесет и едно цяло
шестдесет и девет стотни) кв.м, находящо се на IIІ (третия) етаж в
Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр.
Правец, пл. „Тодор Живков” №2;
АЧОС №0123-II/ Помещение, представляващо ОФИС № 10, частна общинска
15.05.2000 г.
собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III
(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец,
пл. „Тодор Живков” № 2;
АЧОС №121-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
04.12.2008 г.
представляваща ОФИС № 50, частна общинска собственост, с площ
от 34.94 (тридесет и четири цяло и деветдесет и четири) кв.м.,
находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската
сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2;
АЧОС №122-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
04.12.2008 г.
представляваща ОФИС № 51, частна общинска собственост, с площ
от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящ се на II (втория) етаж в
Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор
Живков” № 2;
АЧОС №122-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
04.12.2008 г.
представляваща ОФИС № 52, частна общинска собственост, с площ
от 50.85 (петдесет цяло осемдесет и пет) кв.м, находящ се на II
(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За
КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2;
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10.

АЧОС №123-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
04.12.2008 г.
представляваща ОФИС № 54, частна общинска собственост, с площ
от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в
Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор
Живков” № 2;

11.

АЧОС №123-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
04.12.2008 г.
представляваща ОФИС № 55, частна общинска собственост, с площ
от 50.89 (петдесет цяло осемдесет и девет) кв.м, находящ се на II
(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За
КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2;

12.

АЧОС №124-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
04.12.2008 г.
представляваща ОФИС № 56, частна общинска собственост, с площ
от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в
Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор
Живков” № 2;

13.

АЧОС №124-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
04.12.2008 г.
представляваща ОФИС № 57, частна общинска собственост, с площ
от 47.89 (четиридесет и седем цяло и осемдесет и девет) кв.м,
находящо се на II (втория) етаж в Административно-стопанската
сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков”
№ 2;
АЧОС №125-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
04.12.2008 г.
представляваща ОФИС № 58, частна общинска собственост, с площ
от 48.91 (четиридесет и осем цяло и деветдесет и един) кв.м, находящ
се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, гр.
Правец, пл.„Тодор Живков” №2;
АЧОС №622-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
31.01.2012 г.
представляваща помещение за административна и стопанска дейност,
със застроена площ от 136.19 (сто тридесет и шест цяло и
деветнадесет) кв. м., находяща се в Административно-стопанска
сграда, (УПИ) ХХІІ (двадесет и втори) - за КОО, кв. 17
(седемнадесет), по плана на гр. Правец, община Правец, област
Софийска, пл.„Тодор Живков” №2;

14.

15.

16.

АЧОС №0123-II/ Помещение, представляващо ОФИС № 11 (зала), частна общинска
15.05.2000 г.
собственост, с площ от 168.57 (сто шестдесет и осем цяло и петдесет и
седем) кв.м., находящ се на IIІ (третия) етаж в Административностопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл.
„Тодор Живков” №2;

17.

АЧОС №126-II/ Обособена
част
от
Административно-стопанска
сграда,
04.12.2008 г.
представляваща помещение на партерен етаж със самостоятелен вход,
частна общинска собственост, с площ от 27.00 (двадесет и седем)
кв.м., находящо се Административно-стопанска сграда, (УПИ) ХХІІ
(двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр.
Правец, пл. „Тодор Живков” №2;

18.

АЧОС №126-II/ Площ от 1.00 (един) кв.м. от покривното пространство на
04.12.2008 г.
Административно-стопанска сграда, построена в урегулиран
поземлен имот (УПИ) ХХІІ – За комплексно обществено обслужване,
находящ се в кв. 17 по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, пл.
„Тодор Живков” №2;
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19.

АЧОС
№0112/ Помещение №2 - частна общинска собственост, с обща полезна площ
02.08.1999 г.
от 6.90 (шест цяло и деветдесет стотни) кв.м., находящо се на I
(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIIIАвтогара, кв. 17, по плана на гр. Правец;

20.

АЧОС
№0112/ Помещение №3 - частна общинска собственост, с площ от 9.00 (девет)
02.08.1999 г.
кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара,
построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец;

21.

АЧОС
№0112/ Помещение №4 - частна общинска собственост, с площ от 39.20
02.08.1999 г.
(тридесет и девет цяло и двадесет стотни) кв.м., находящо се на I
(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIIIАвтогара, кв. 17, по плана на гр. Правец;

22.

АЧОС
№0112/ Помещение №6 - частна общинска собственост, с площ от 27.50
02.08.1999 г.
(двадесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., находящо се на I
(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIIIАвтогара, кв. 17, по плана на гр. Правец;

23.

АЧОС
№0112/ Помещение №8 - частна общинска собственост, с площ от 39.00
02.08.1999 г.
(тридесет и девет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна
сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана
на гр. Правец;

24.

АЧОС
№0112/ Помещение – частна общинска собственост, с полезна площ от 17.50
02.08.1999 г.
(седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., находящо се на партера
в двуетажна сграда - Автогара, построена в УПИ VIII–Автогара,
кв.17, гр. Правец, община Правец;

25.

АЧОС
№0112/ Част от двуетажна сграда Автогара – частна общинска собственост,
02.08.1999 г.
представляваща втори етаж, с обща полезна площ от 224.50 (двеста
двадесет и четири цяло и петдесет) кв.м., състояща се от 8 (осем)
помещения, коридор и отделен санитарен възел, построена в УПИ
VIII–Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец;

26.

АЧОС
№0112/ Помещение №1 - частна общинска собственост, с обща полезна площ
02.08.1999 г.
от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от
двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17,
по плана на гр. Правец;

27.

АЧОС
№0112/ Помещение №2 - частна общинска собственост, с обща полезна площ
02.08.1999 г.
от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от
двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17,
по плана на гр. Правец;
АЧОС
№0112/ Помещение №3 - частна общинска собственост, с обща полезна площ
02.08.1999 г.
от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от
двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17,
по плана на гр. Правец;
АЧОС
№0112/ Помещение №4 - частна общинска собственост, с обща полезна площ
02.08.1999 г.
от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от
двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17,
по плана на гр. Правец;
АЧОС
№0112/ Помещение №5 - частна общинска собственост, с обща полезна площ
02.08.1999 г.
от 16.00 (шестнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от
двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17,
по плана на гр. Правец;
АЧОС
№0112/ Помещение – обособена част - №6 - частна общинска собственост, с
02.08.1999 г.
обща полезна площ от 30.00 (тридесет) кв.м., състоящо се от две

28.

29.

30.

31.
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помещения и санитарен възел, находящо се на II (втори) етаж от
двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17,
по плана на гр. Правец;
32.

АЧОС
№0112/ Помещение №7 - частна общинска собственост, с обща полезна площ
02.08.1999 г.
от 19.00 (деветнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от
двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17,
по плана на гр. Правец;

33.

АЧОС
№0112/ Помещение - зала №8 - частна общинска собственост, с обща полезна
02.08.1999 г.
площ от 60.00 (шестдесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от
двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17,
по плана на гр. Правец;
АЧОС
№0112/ Площ от 1.00 (един) кв.м. - частна общинска собственост, част от
02.08.1999 г.
фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–
Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, предназначена за
инсталиране на кафе-автомат;
АЧОС
№0112/ Площ от 1.00 (един) кв.м. - частна общинска собственост, част от
02.08.1999 г.
фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–
Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, за инсталиране на
вендинг автомат за храни и напитки;
АЧОС №1496-II/ Помещение №26 – частна общинска собственост, с обща полезна
16.02.2016 г.
площ от 17.00 (седемнадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в
триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
АЧОС №1496-II/ Обособен обект, състоящ се от две помещения №10 и №11 и сервизно
16.02.2016 г.
помещение №13 – частна общинска собственост, с обща полезна
площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., находящи се на I (първия) етаж
в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;

34.

35.

36.

37.

38.

АЧОС №1496-II/ Обособен обект, състоящ се от две помещения №22 и №25 и
16.02.2016 г.
сервизно помещение № 23 – частна общинска собственост, с обща
полезна площ от 37.30 (тридесет и седем цяло и тридесет) кв.м.,
находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша
поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м.,
построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по
действащия план за регулация на гр. Правец;

39.

АЧОС №1496-II/ Помещение №8 – частна общинска собственост, с обща полезна площ
16.02.2016 г.
от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в
триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;

40.

АЧОС №1496-II/ Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна
16.02.2016 г.
площ от 9.45 (девет цяло и четиридесет и пет) кв.м., находящо се на I
(първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с
РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ
I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
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41.

42.

43.

АЧОС №1496-II/ Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две
16.02.2016 г.
помещения
№19 и №20 и сервизно помещение №21 – частна
общинска собственост, с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) кв.м.,
находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша
поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м.,
построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по
действащия план за регулация на гр. Правец;
АЧОС №1496-II/ Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ
16.02.2016 г.
от 17.00 (седемнадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в
триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
АЧОС №1496-II/ Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две
16.02.2016 г.
помещения №14 и №15 и сервизно помещение № 12 – частна
общинска собственост с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) кв.м.,
находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша
поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м.,
построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по
действащия план за регулация на гр. Правец;

44.

АЧОС №1496-II/ Обособен обект, състоящ се от пет помещения - №1, №2, №3, №23 и
16.02.2016 г.
№24 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 80.00
(осемдесет) кв.м., находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна
сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и
седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности,
кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец;

45.

АЧОС №1496-II/ Помещение №22 – частна общинска собственост, с обща полезна
16.02.2016 г.
площ от 34.00 (тридесет и четири) кв.м., находящо се на II (втори)
етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;

46.

АЧОС №1496-II/ Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна
16.02.2016 г.
площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в
триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;

47.

АЧОС №1496-II/ Помещение №19 – частна общинска собственост, с обща полезна
16.02.2016 г.
площ от 28.00 (двадесет и осем) кв.м., находящи се на II (втори) етаж
в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;

48.

АЧОС №1496-II/ Помещение №17 – частна общинска собственост, с обща полезна
16.02.2016 г.
площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в
триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

АЧОС №1496-II/ Помещения №15 със сервизно помещение №13 – частна общинска
16.02.2016 г.
собственост, с обща полезна площ от 21.00 (двадесет и един) кв.м.,
находящо се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша
поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м.,
построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по
действащия план за регулация на гр. Правец;
АЧОС №1496-II/ Помещение №20 – частна общинска собственост, с обща полезна
16.02.2016 г.
площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в
триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
АЧОС №1496-II/ Помещение №21 – частна общинска собственост, с обща полезна
16.02.2016 г.
площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в
триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
АЧОС №1496-II/ Помещения №11 и №12 – частна общинска собственост,
16.02.2016 г.
представляващи два кабинета и преходно помещение (лаборатория), с
обща полезна площ от 47.00 (четиридесет и седем) кв.м., находящи се
на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с
РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ
I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
АЧОС №1496-II/ Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ
16.02.2016 г.
от 13.00 (тринадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в
триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
АЧОС №1496-II/ Площ от 1.00 (един) кв.м. – частна общинска собственост, част от
16.02.2016 г.
фоайето в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП
1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец, за иснталиране на автома за кафе и топли
напитки.
АЧОС №1496-II/ Помещение №16 – частна общинска собственост, с обща полезна
16.02.2016 г.
площ от 18.00 (осемнадесет) кв. м., находящо се на II (втори) етаж в
триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00
(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ IОбществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
АПОС №720-I/ Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със
12.06.2018 г.
светла площ от 157.00 (сто петдесет и седем) кв.м., представляваща
ученически бюфет, находяща се в масивна сграда –Училище,
построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за
регулация на гр. Правец;
АПОС №720-I/ Част от сграда - Общежитие – публична общинска собственост, ,
12.06.2018 г.
представляваща ученически бюфет, със светла площ от 19.00
(деветнадесет) кв.м., находящ се на първия етаж в четириетажна
масивна сграда – Общежитие, построена в (УПИ) І – Училище, кв.
101 по действащия план за регулация на гр. Правец;
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

АПОС №720-I/ Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със
12.06.2018 г.
светла площ от 646.73 (шестстотин четиридесет и шест цяло и
седемдесет и три стотни) кв.м., представляваща ученически стол,
находяща се в масивна сграда – Училище, построена в (УПИ) І –
Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. Правец;
АПОС №720-I/ Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от
12.06.2018 г.
фоайето едноетажно тяло, находящо се в масивна сграда –Училище,
построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за
регулация на гр. Правец, за инсталиране на автома за храни и
напитки;
АПОС №720-I/ Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от
12.06.2018 г.
фоайето на двуетажна тяло, находяща се на II (втория) етаж в
масивна сграда –Училище, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по
действащия план за регулация на гр. Правец, за инсталиране на
автома за храни и напитки;
АПОС №510-I/ Площ от 1.00 (един) кв.м. – публична общинска собственост,
находяща се в западната страна на пешеходна зона, представляваща
07.10.2016 г.
част от Урегулиран поземлен имот ХV – За площад и обществено
обслужване, кв. 20 по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец,
област Софийска, за инсталиране на кафе-автомат.
АПОС №510-I/ Преместваем търговски обект № 1 (едно) - частна общинска
07.10.2016 г.
собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се в УПИ XVЗа площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр.
Правец;
АПОС №510-I/ Преместваем търговски обект № 2 (две) - частна общинска
07.10.2016 г.
собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се в УПИ XVЗа площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр.
Правец;
АПОС №510-I/ Преместваем търговски обект № 3 (три) - частна общинска
07.10.2016 г.
собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се в УПИ XVЗа площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр.
Правец;
АПОС №510-I/ Преместваем търговски обект № 4 (четири) - частна общинска
07.10.2016 г.
собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се в УПИ XVЗа площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр.
Правец;
Правец
Терен № 9, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, съгласно Схемата за
разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговия в гр.
Правец, находящ се между р. Стара река, улица от о.т. 233 към о.т.
256 и улица от о.т. 233 към о.т. 231 по действащия план за регулация
на гр. Правец за поставяне на преместваем обект – Ателие за услуги;
Правец
Терен № 10 - публична общинска собственост, с площ от 15.00
(петнадесет) кв. м., находящ се в кв. „Север”, източно от улица с о. т.
233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне на
преместваем Търговски обект (ветеринарен пункт).
АПОС №510-I/ Терен - публична общинска собственост с площ от 6.00 (шест) кв.м.,
07.10.2016 г.
находящ се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20
(пешеходна зона), гр. Правец, в района на Автогара - Правец, за
поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи изделия,
пакетирани хранителни стоки, вестници и списания.
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73.

74.
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76.

77.

78.

АЧОС №1277-II/ Терен (открита площ), намиращ се в УПИ І- За КЖС и озеленяване в
27.10.2014 г.
кв. 176 – гр. Правец, частна общинска собственост, с площ от 6 (шест)
кв.м. за поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи
изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници и списания.
АЧОС №1016-II/ Гараж с площ от 24.00 (двадесет и четири) кв.м., намиращ се в
19.09.2013 г
поземлен имот № 1291 по плана на гр.Правец, община Правец, област
Софийска.
АЧОС №1273-II/ Помещение с площ от 130.00 (сто и тридесет) кв.м., (бивше котелно
13.10.2014 г.
помещение), находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, построен
в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по действащия
план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
АПОС №313-I/ Помещение №1 – публична общинска собственост, с площ 15.9
11.08.2015 г.
(петнадесет цяло и девет десети) кв. м, представляващо част от
масивна едноетажна сграда – обреден дом, цялата със застроена площ
от 403 кв.м, построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по плана за
регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
АПОС №313-I/ Помещение №2 с площ 15.6 (петнадесет цяло и шест десети) кв. м,
представляващо част от масивна едноетажна сграда – обреден дом,
11.08.2015 г.
построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния план
на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
АЧОС №1087-II/ Сграда със застроена площ от 230 кв. м. (двеста и тридесет квадратни
05.02.2014 г.
метра) – частна общинска собственост, на един етаж, масивна
конструкция, находяща се в Урегулиран поземлен имот VIII – За
техническа инфраструктура, в кв. 118 по плана за регулация на гр.
Правец, община Правец, област Софийска.
АЧОС №1251-II/ Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от
18.07.2014 г.
13.50 (тринадесет цяло и петдесет) кв.м., находящо се на първия етаж
в административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец,
представляващо лекарски кабинет;
АЧОС №1251-II/ Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от
18.07.2014 г.
14.00 (четиринадесет) кв.м., находящо се на първия етаж в
административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец,
представляващо стоматологичен кабинет.
АПОС
№276/ Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00
10.02.2005 г.
(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част, находящо се на
първия етаж в Административна сграда - кметство с. Разлив, община
Правец, предназначено за поща;
АПОС №235-I/ Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00
08.04.2014 г.
(дванадесет)
кв.м,
представляващо
обособена
част
от
Административна сграда на кметство с. Калугерово, община Правец,
предназначено за поща;

79.

АЧОС №1125-II / Две помещения и коридор с отделен вход със застроена площ (ЗП) =
07.03.2014 г.
55,20 кв.м. на първия етаж, представляващи част от Административна
сграда – кметство, цялата с разгъната застроена площ от 520.00 кв.м.
на два етажа, масивна конструкция, построена в урегулиран поземлен
имот (УПИ) ІІІ – Кметство, находящи се в кв. 13, по действащия план
за регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска.

80.

АПОС №1193-I / Помещение – частна общинска собственост, с площ 14.00
08.11.2019 г.
(четиринадесет) кв.м, представляващо обособена част от
Административна сграда – кметство, с. Своде, община Правец,
предназначено за поща;
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АПОС №244-I/ Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от
17.02.2015 г.
20.00 (двадесет) кв.м., находящо се в Административна сграда –
кметство, с. Осиковска Лакавица, община Правец, представляващо
лекарски кабинет,
АПОС №244-I/ Помещение – публична общинска собственост, с площ от 67.38
17.02.2015 г.
(шестдесет и седем цяло и тридесет и осем стотни) кв.м.,
представляващо част от триетажна масивна сграда - Административна
сграда (кметство) със застроена площ от 430 кв.м., построена в
урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV –Кметство, поща, здравна
служба, читалищен клуб, магазин, ресторант, сладкарница, кв. 16 по
действащия план регулация на с. Осиковска Лакавица, община
Правец, област Софийска;
АПОС №244-I/ Помещение – частна общинска собственост, с площ от 14.00
17.02.2015 г.
(четиринадесет) кв. м, представляващо обособена част от
Административна сграда - кметство, с.Осиковска Лакавица, община
Правец, предназначено за поща;
АПОС №180-I/ Помещение – частна общинска собственост, с площ от 10.00 (десет)
15.02.2013 г.
кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, западно от
кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, община Правец;
АПОС №180-I/ Помещение - частна общинска собственост, с обща полезна площ от
15.02.2013 г.
15.00 (петнадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан,
западно от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица,
община Правец, представляващо зъболекарски кабинет;
АПОС №180-I/ Помещение - частна общинска собственост, с площ от 12.00
15.02.2013 г.
(дванадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан,
западно от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица,
Община Правец, (за лекарски кабинет).
АЧОС №2395-II/ Помещение с отделен вход със застроена площ от 127.00 (сто
двадесет и седем) кв.м., находящо се на полуподземен етаж от
12.02.2018 г.
масивна двуетажна сграда – Културен дом (читалище), построена в
Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX– Културен дом, целият с площ
от 4049 кв.м., кв. 21 по действащия план за регулация на с.
Осиковица, община Правец, област Софийска.
АПОС
№37-I/ Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00
01.09.2010 г.
(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в
Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец,
(за лекарски кабинет);
АПОС
№37-I/ Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00
01.09.2010 г.
(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в
Административната сграда - кметство в с. Джурово, Община Правец,
(за лекарски кабинет);
АПОС
№37-I/ Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00
01.09.2010 г.
(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в
Административната сграда – кметството, с. Джурово, Община
Правец, (за лекарски кабинет);
АПОС
№37-I/ Помещение – частна общинска собственост, с площ от 25.00 (двадесет
01.09.2010 г.
и пет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната
сграда на кметство, с. Джурово, Община Правец, (за стоматологичен
кабинет);
АПОС
№37-I/ Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00
01.09.2010 г.
(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в
Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец,
(за стоматологичен кабинет);
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93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

АПОС
№37-I/ Помещение с площ от 9.00 (девет) кв.м., находящо се на I (първи)
01.09.2010 г.
етаж в Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община
Правец;
АПОС
№37-I/ Самостоятелно обособен обект (аптека), състоящ се от три помещения
01.09.2010 г.
с обща площ от 35.40 (тридесет и пет цяло и четиридесет) кв. м.,
находящ се на първия етаж в триетажна масивна Административна
сграда – кметство, с. Джурово, община Правец;
АПОС
№37-I/ Помещение - частна общинска собственост, с площ 22.00 (двадесет и
01.09.2010 г.
два) кв.м, представляващо обособена част от Административна сграда
– кметство, с. Джурово, община Правец, предназначено за поща.
АПОС
№260/ Част от едноетажна сграда „Автостанция” със светла площ от 30.00
22.09.2003 г.
(тридесет) кв.м., (фризьорски салон), с. Джурово, община Правец,
област Софийска;
АЧОС №1245-II/ Помещения, находящи се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре,
20.06.2014 г.
община Правец, представляващи лекарски кабинет, чакалня,
манипулационна, стая за детска консултация, две сервизни
помещения и тоалетна, с обща полезна площ от 75.40 (седемдесет и
пет цяло и четиридесет стотни) кв.м;
АЧОС №1245-II/ Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от
20.06.2014 г.
24.00 (двадесет и четири) кв. м., находящо се в сграда „Здравна
служба”, с. Видраре, община Правец, представляващо зъболекарски
кабинет;
АЧОС
№1061- Две помещения с отделен вход със ЗП = 70.20 кв.м. на първия етаж,
II/10.01.2014 г.
представляващи част от Административна сграда, цялата със
застроена площ от 780.00 кв.м., на два етажа, масивна конструкция,
находяща се в поземлен имот № 157, участващ в урегулиран поземлен
имот (УПИ) І – Читалище и кметство, кв. 13, по плана за регулация на
с. Видраре, община Правец, област Софийска
АЧОС №310-II/ Обособена част със застроена площ от 204.38 кв. м., от които 134
25.11.2010 г.
кв.м. - помещения и 70.38 кв.м. – тераса, представляваща част от
обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м.,
находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V –
Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план
на с. Видраре, община Правец, област Софийска.

101.

АПОС
№38-I/ Помещение - частна общинска собственост, с площ от 22.00 (двадесет
24.09.2010 г.
и два) кв.м, представляващо обособена част от Административна
сграда – кметство, с. Видраре, община Правец, предназначено за
поща;

102.

АПОС №483-I/ Площ от 10.00 (десет) кв.м. от покрива и терасата на
Административна сграда - Кметство, със застроена площ 259.68 кв.
23.08.2016 г.
м., построена в УПИ I – Читалище и кметство, кв. 13, по плана за
регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска.

103.

АПОС
№21-I/ Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от
17.06.2008 г.
10.00 (десет) кв.м., находящо се в Административната сграда на
кметство с. Равнище, община Правец, представляващо лекарски
кабинет;

104.

АПОС
№21-I/ Помещение и чакалня – частна общинска собственост с обща площ
17.06.2008 г.
15.00 (петнадесет) кв.м, представляващо обособена част от
Административна сграда - кметство с. Равнище, община Правец,
предназначено за поща.
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105.

106.

АПОС
№22-I/ Помещение – частна общинска собственост, с площ 12.00
17.06.2008 г.
(дванадесет)
кв.м,
представляващо
обособена
част
от
Административна сграда на кметство с. Манаселска река, община
Правец, предназначено за поща;
АЧОС №1089-II/ Терен с площ от 20 кв. м. (двадесет квадратни метра)– частна
07.02.2014 г.
общинска собственост, представляваща част от Урегулиран поземлен
имот ХII – За търговска дейност, целият с урегулирана площ от 42
кв.м., находящ се в кв. 23 по ПУП – ПР на с. Джурово, община
Правец, област Софийска, за поставяне на търговски обект за
търговска дейност.

107.

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

108.

АЧОС №3712-II/ Помещение №3 (три)- частна общинска собственост, с площ от 9.70
(девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша
17.06.2020 г.
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.

109.

АЧОС №3712-II/ Помещение №2 (две)- частна общинска собственост, с площ от 9.70
(девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша
17.06.2020 г.
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.
АЧОС №3712-II/ Помещение №1 (едно)- частна общинска собственост, с площ от 9.10
(девет цяло и десет стотни) кв. м., представляващо бивша гримьорна
17.06.2020 г.
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.

110.

III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи.
№
по
ред
1

Имот № по
КККР

Землище

Местност

Площ,
кв. м

АОС
№/дата

58044.1.391

с. Правешка
Лакавица

МОГИЛАТА

Овощна
градина

6

25.822

25822

6

3.210

3210

Овощна
градина

6

13.744

13744

ГАБРИЛСКОТО

Овощна
градина

6

12.251

12250

ПРИСАДА

Овощна
градина

6

3.755

3755

АЧОС
№3730-II/
01.07.2020
АЧОС
№3731-II/
01.07.2020
АЧОС
№3732-II/
01.07.2020
АЧОС
№3733-II/
01.07.2020
АЧОС
№3734-II/
01.07.2020

2

58044.1.627

с. Правешка
Лакавица

СКОРУШКА
ПОЛЯНА

Овощна
градина

3

58044.1.629

с. Правешка
Лакавица

СКОРУШКА
ПОЛЯНА

4

58044.1.138

с. Правешка
Лакавица

5

58044.1.1578 с. Правешка
Лакавица

НТП

Кат. Площ,
дка

III (3) – Отдаване под наем на земеделски земи, по реда на чл. 37и, от ЗСПЗЗ, с
начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, по списък приет с Решение на
Общински съвет на община Правец
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IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО
ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА.
№ по
ред
1.

2.

АОС №
Описание на имота
дата
АЧОС №3281-II/ УПИ VI-273, с урегулирана площ от 1173 кв.м, празен, незастроен
07.12.2018 год.
с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.120 по плана за
регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,
АЧОС №3280-II/ УПИ XV-288, с урегулирана площ от 751 кв.м, празен, незастроен
07.12.2018 год.
с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 по плана за
регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,

3.

АЧОС №3279-II/ УПИ XIV-288, с урегулирана площ от 995 кв.м, празен,
07.12.2018 год.
незастроен с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121
по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област
Софийска,

4.

АЧОС №1036-II/ УПИ VІІІ- За училище, с урегулирана площ от 600 кв.м, заедно с
18.11.2013 год.
построената в него едноетажна масивна сграда – бивше училище,
със ЗП 90 кв.м, находящ се в кв. 9 по плана на с. Джурово, мах.
„Беляновец”, Община Правец.

5.

АЧОС
№45-II/ УПИ V-51, с урегулирана площ от 670 кв.м, празен, незастроен с
24.10.2006 год.
уредени регулационни сметки, находящ се в кв.10 по плана на с.
Манаселска река, Община Правец,

6.

АЧОС
№41-II/ УПИ IV, с урегулирана площ от 740 кв.м, незастроен с уредени
24.10.2006 год.
регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с.
Осиковица, Община Правец,

7.

АЧОС
№42-II/ УПИ V, с урегулирана площ от 700 кв.м, празен, незастроен с
24.10.2006 год.
уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с.
Осиковица, Община Правец,

8.

АЧОС
№43-II/ УПИ VI, с урегулирана площ от 612 кв.м, празен, незастроен с
24.10.2006 год.
уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с.
Осиковица, Община Правец.

9.

АЧОС №1073-II/ Поземлен имот № 011001 по КВС за землището на с. Равнище,
24.01.2014 г.
местността „Уха” с площ от 206,475 дка, начин на трайно
ползване: друга селскостопанска територия, десета категория.

10.

АЧОС №1074-II/

11.

12.

13.

Поземлен имот № 012047 по КВС за землището на с. Равнище,
община Правец, област Софийска, местността „Кълбук” с площ от
24.01.2014 г.
38,455 дка, начин на трайно ползване: друга селскостопанска
територия, девета категория.
АЧОС
№1273- Помещение със застроена площ (ЗП) от 130 кв.м., бивше котелно
II/13.10.2014 год. помещение, находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, в
Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по
действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец,
област Софийска,
АЧОС №271-II/ Поземлен имот с площ от 680 кв. м., находящ се в мах.
01.10.2004 год.
Бурньовица, с. Своде, община Правец, представляващ бивш
училищен имот.
АЧОС №1425-II/ Урегулиран поземлен имот XIII – За жилищно строителство, с
31.08.2015 год.
площ от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на
с. Джурово, община Правец, област Софийска,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

АЧОС
№1426- Урегулиран поземлен имот XIV – За жилищно строителство, с
II/31.08.2015 год.
площ от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на
с. Джурово, община Правец, област Софийска,
АЧОС №1551-II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общински, с площ от 895
28.03.2016 год.
кв.м., находящ се в кв. 23 по плана за регулация на с. Разлив,
община Правец, област Софийска,
АЧОС №1654-II/ Поземлен имот № 58030.505.7230 с площ от 680 кв. м., находящ
17.09.2016
год. се до кв. 84, гр.Правец, община Правец, област Софийска,
Акт
№1/17.09.2016 г.
за поправка на
АЧОС №1654-II/
17.09.2016 год.
АЧОС № 2073-II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – Селкооп и складове,
14.03.2017 год.
целият с площ от 6877 кв.м., кв. 11, по действащия план за
регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска,
АЧОС №2243- II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1227, целият с площ от
08.09.2017 год.
1081 кв.м., находящ се в кв. 13 по плана за регулация на гр.
Правец, община Правец, област Софийска.
АЧОС №2244- II/ Помещение с отделен вход със застроена площ (ЗП) от 29 кв.м.,
20.09.2017 год.
находящо се в полуподземен етаж на жилищен блок № 2,
построен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV- За КЖС, кв.18,
по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец,
област Софийска.
АЧОС №2328-II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1184 , целият с площ от
11.12.2017.
906 кв.м., находящ се в кв. 7 по плана за регулация на гр. Правец,
община Правец, област Софийска.
АЧОС №2396-II/ Обособена част от сграда, с отделен вход, състояща се от 11
(единадесет) броя помещения и коридор, с обща застроена площ
12.02.2018 г.
от 205 (двеста и пет) кв. м., находяща се в сутерена на двуетажна
масивна сграда, цялата със застроена площ от 568 (петстотин
шестдесет и осем) кв.м., построена в Урегулиран поземлен имот II
(втори) – Ресторант, магазин, поща, в кв. 7 (седем) по плана за
регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска.
АЧОС №3295- II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXII – 1260, с урегулирана
07.01.2019 г.
площ от 648 кв. м., находящ се в кв. 2 по плана за регулация на гр.
Правец, община Правец, област Софийска,
АЧОС №3480-II/ Поземлен имот (ПИ) №58030.109.127 (пет осем нула три нула
09.09.2019 г.
точка едно нула девет точка едно две седем) с площ от 326 кв. м.
(триста двадесет и шест квадратни метра), по плана на
новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр.
Правец, община Правец, област Софийска.
АЧОС №3481-II/ Поземлен имот (ПИ) №58030.109.129 (пет осем нула три нула
09.09.2019 г.
точка едно нула девет точка едно две девет) с площ от 471,25 кв.
м. (четиристотин седемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни
квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на
махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец.
АЧОС №3489-II/ Поземлен имот (ПИ) №58030.112.238 (пет осем нула три нула
15.10.2019 г.
точка едно едно две точка две три осем) с площ от 519 кв. м. (две
хиляди деветстотин и петдесет квадратни метра), по плана на
новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скарнава”, гр.
Правец, община Правец, област Софийска.
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АЧОС №3490-II/
15.10.2019 г.

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.307 (пет осем нула три нула
точка едно едно нула точка три нула седем) с площ от 750 кв. м.
(седемстотин и петдесет квадратни метра), по плана на
новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр.
Правец, община Правец, област Софийска.

АЧОС №3496-II/
29.10.2019 г.

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.230 (пет осем нула три нула
точка едно едно две точка две три нула) с площ от 196,30 кв. м.
(сто деветдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра),
по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала
„Скaрнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска.

28.

АЧОС №3437-II/
01.07.2019 г.

29.

АЧОС №3436-II/
01.07.2019 г.

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.295 (пет осем нула три нула
точка едно едно нула точка две девет пет), с площ от 1146 кв. м.
(хиляда сто четиридесет и шест квадратни метра), по плана на
новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр.
Правец, община Правец, област Софийска.
Поземлен имот (ПИ) №58030.110.294 (пет осем нула три нула
точка едно едно нула точка две девет четири), с площ от 1952 кв.
м. (хиляда деветстотин петдесет и два квадратни метра), по плана
на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр.
Правец, община Правец, област Софийска.

30.

АЧОС №3502-II/
29.11.2019 г.

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.90 (пет осем нула три нула
точка едно едно нула точка девет нула) с площ от 70 кв. м.
(седемдесет квадратни метра), по плана на новообразуваните
имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец,
област Софийска.

31.

АЧОС №3506II/ 10.12.2019
г.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 26 (осми отреден за
имот с планоснимачен номер двадесет и шест), целият с площ
от 420 (четиристотин и двадесет) кв.м., находящ се в кв. 3 (три)
по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, община
Правец, област Софийска.

32.

АЧОС №3584II/ 07.02.2020
г.

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 113 (втори отреден за
имот с планоснимачен номер сто и тринадесет), целият с площ
от 498 (четиристотин деветдесет и осем) кв.м., находящ се в кв.
16 (шестнадесети) по плана за регулация на с. Джурово,
община Правец, област Софийска.

33.

АЧОС №3498-II/ Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста и
18.11.2019 г.
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.

26.

27.
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

АЧОС №3680-II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III - общ. (трети, общинско)
04.06.2020 г.
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.
АЧОС №3710-II/ Обособена част със застроена площ от 192.00 кв. м., от които 134
15.06.2020 г.
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.
АЧОС №3738-II/ Поземлен имот с идентификатор 35585.53.186 (три пет пет осем
пет точка пет три точка едно осем шест) с площ от 2477 кв. м.
13.07.2020 г.
(две хиляди четиристотин седемдесет и седем кв. м.) в местността
„Смесите” с начин на трайно ползване – овощна градина,
категория – 5 (пета), находящ се в землището на с. Калугерово,
община Правец, област Софийска.
АЧОС №3739-II/ Поземлен имот с идентификатор 65872.4.714 (шест пет осем
седем две точка четири точла седем едно четири) с площ от 381
13.07.2020 г.
кв. м. (триста осемдесет и един кв. м.) в местността „Мойкиното”
с начин на трайно ползване – друг вид семеделска земя, категория
– 5 (пета), заедно с построената в него кошара с навес със
застроена площ от 194 (сто деветдесет и четири) кв. м., находящи
се в землището на с. Своде, община Правец, област Софийска.
АЧОС №3760-II/ Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 19 (четвърти отреден за
имот с планоснимачен номер деветнадесети), целият с
11.08.2020 г.
урегулирана площ от 1025 (хиляда двадесет и пет) кв.м., находящ
се в кв. 2 (два) по плана за регулация на с. Калугерово, община
Правец, област Софийска.
АЧОС №3833-II/ 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
08.10.2020 г.
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.
АЧОС №3845-II/ Площ от 747 (седемстотин четиридесет и седем) кв.м., съдържаща
545 (петстотин четиридесет и пет) кв.м, с отстъпено право на
09.10.2020 г.
строеж, 94 (деветдесет и четири) кв.м., придаваеми от
озеленяване по плана за регулация от 1987 год. и 108 (сто и осем)
кв.м., придаваеми от улична мрежа, участваща в Урегулиран
поземлен имот (УПИ) X – 1596 (десети отреден за имот с
планоснимачен номер хиляда петстотин деветдесет и шест),
целият с урегулирана площ от 807 (осемстотин и седем) кв.м. с
неуредени сметки, находящ се в кв. 83 (осемдесет и три) по
действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец,
област Софийска.
АЧОС №3861-II/ Поземлен имот (ПИ) с кадастрален номер №7078 (седем хиляди
седемдесет и осем) с площ от 464 кв.м. (четиристотин шестдесет
26.10.2020 г.
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.
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42.

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.

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/.
№
по
ред

1.

2.

3.

4.

5.

6.

АОС №
дата

Описание на имота

АЧОС №1385-II/ Терен с площ от 39 кв. м., представляващ част от урегулиран
20.05.2015
поземлен имот (УПИ) VIII-Ресторант, целият с площ от 253 кв. м.,
находящ се в кв. 27 по действащия план за регулация на с. Равнище,
община Правец, област Софийска.
АЧОС №1357-II/ Придаваемо общинско място с площ от 1199,35 кв. м,
24.03.2015
представляващо: Терен 1, с площ от 999.35 кв.м. и терен 2, с площ
от 200 кв.м., участващи в УПИ II - Фуражен завод, целият с площ от
37311,35 кв.м., находящ се в кв. 119 по действащия план за
регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.
АЧОС №2235-II/ 45/1120 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ- 213,
28.07.2017
целият с площ от 1120 кв.м, находящ се в кв. 22 по действащия план
за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска.
АЧОС №2249-II/ Поземлен имот № 901 с площ от 34 кв. м., участващ в Урегулиран
27.09.2017 г.
поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803 кв. м.,
находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец,
община Правец, област Софийска.
АЧОС №2250-II/ Поземлен имот № №7229 с площ от 104 кв. м., участващ в
27.09.2017 г.
Урегулиран поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803
кв. м., находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр.
Правец, община Правец, област Софийска.
АЧОС №2251-II/ Поземлен имот № 1617 с площ от 272 кв. м., участващ в Урегулиран
27.09.2017 г.
поземлен имот (УПИ) XІ - 901, целият с площ от 864 кв. м., находящ
се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец, община
Правец, област Софийска.

7.

АЧОС №2252-II/ 89/864 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 901,
27.09.2017 г.
целият с урегулирана площ от 864 кв.м., находящ се в кв. 58 по
плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

8.

АЧОС №2323 – II/ 168/580 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV –
636,1369, целият с урегулирана площ от 580 кв.м. с неуредени
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27.11.2017 г.

9.

регулационни сметки, от които 112 кв.м., представляват част от
Поземлен имот (ПИ) №1369 и 56 кв.м., придаваемо от общинско
място към УПИ IV – 636, находящ се в кв. 80 по плана за
регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска.

АЧОС №2326 – II/ 78/498 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V –
27.11.2017 г.
637,1369 целият с урегулирана площ от 498 кв.м. с неуредени
регулационни сметки, находящ се в кв. 80 по плана за регулация на
гр. Правец, община Правец, област Софийска.

10. АЧОС №2458-II/ 30/708 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 90,
13.04.2018 г.
целият с урегулирана площ от 708 (седемстотин и осем) кв.м с
неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 8 (осем) по
действащия план за регулация на с. Видраре, община Правец,
област Софийска.
11. АЧОС №3433-II/ 23/700 (двадесет и три към седемстотин) идеални части от
07.06.2019 г.
Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 42 (единадесети отреден за
имот планоснимачен номер четиридесет и две), целият с
урегулирана площ от 700 (седемстотин) кв.м. с неуредени сметки,
находящ се в кв. 6 (шест) по плана за регулация на с. Разлив,
община Правец, област Софийска.
12. АЧОС №3735-II/
07.07.2020 г.

32/240 (тридесет и две към двеста и четиридесет) идеални части, от
Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За обществено
обслужване, търговия, обществено хранене и битови услуги, целият
с площ от 240 (двеста и четиридесет) кв.м., находящ се в кв. 208
(двеста и осем), гр. Правец, община Правец, област Софийска.

13. АЧОС №3778-II/
18.08.2020 г.

70/986 (седемдесет към деветстотин осемдесет и шест) идеални
части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 917 (четвърти
отреден за имот планоснимачен номер деветстотин и седемнадесет),
целият с урегулирана площ от 986 кв.м. (деветстотин осемдесет и
шест квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 70
(седемдесет) кв.м., придаваеми от улица, находящ се в кв. 65
(шестдесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община
Правец, област Софийска.

14. АЧОС №3818-II/
17.09.2020 г.

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.

15. АЧОС №3889-II/
25.11.2020 г.

15/1063 (петнадесет към хиляда шестдесет и три) идеални части от
Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 181 (втори отреден за имот
планоснимачен номер сто осемдесет и едно), целият с урегулирана
площ от 1063 кв.м. (хиляда шестдесет и три квадратни метра) с
неуредени сметки, представляващи 15 (петнадесет) кв.м., находящ
се в кв. 27 (двадесет и седем) по плана за регулация на с. Равнище,
община Правец, област Софийска.

VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ
ПРАВА.
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VІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ.
VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА
ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ.
ІХ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО.
Х. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, С КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ОСЪЩЕСТВЯВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С
ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА.
ХІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ОТДАВА НА КОНЦЕСИЯ:

ХІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДОСТАВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ:
ХІІІ –ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОКУПКА, ЧРЕЗ ЗАМЯНА С РАВНОСТОЕН
ОБЩИНСКИ ИМОТ ИЛИ СОБСТВЕНИЦИТЕ УЧРЕДЯТ НА ОБЩИНАТА
ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА:
XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДОСТАВИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ.
XV. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО
ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА КАТО ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО
ЗНАЧЕНИЕ.
XVI: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕХВЪРЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО В СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА:
XVII: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, КОИТО
ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО РЕДА НА
§ 27, ал.2 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ:
Землище на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област Софийска
№ по Имот № по Местност
ред
КККР
1.

58030.56.67 ЦЕРЕТО

Начин на
трайно
ползване
Нива

20

Категор Площ, АОС №/дата
ия
кв. м.
VII

500

АЧОС №3858-II/
23.10. 2020

Нива

VII

3.

58030.57.52 ГРЪКОВА
МОГИЛА
58030.61.1 СВ. ИЛИЯ

Нива

VII

4.

58030.61.66 СВ. ИЛИЯ

Нива

VII

5.

58030.61.67 СВ. ИЛИЯ

Нива

VII

6.

58030.64.97 ГЕРГОВЕЦ

Нива

VI

7.

58030.69.70 ДОЛНО ПОЛЕНЕ Нива

IX

8.

58030.70.49 ПОЛЕНЕ

Нива

VI

9.

58030.71.84 ПОЛЕНЕ

VII

10.

58030.71.87 ПОЛЕНЕ

11.

58030.72.12 ПОЛЕНЕ

Овощна
градина
Овощна
градина
Нива

12.

58030.72.40 ПОЛЕНЕ

Нива

VI

13.

58030.72.41 ПОЛЕНЕ

Нива

VI

14.

58030.72.42 ПОЛЕНЕ

Нива

VII

15.

58030.76.4

Нива

VII

16.

Нива

VII

Нива

VII

Нива

VII

19.

58030.77.13 ЛЮБЕНОВО
ОРНИЧЕ
58030.77.20 ЛЮБЕНОВО
ОРНИЧЕ
58030.77.22 ЛЮБЕНОВО
ОРНИЧЕ
58030.80.35 НАНИН ДОЛ

VI

20.

58030.85.61 ВЛАДИН РЪТ

Овощна
градина
Нива

21.

58030.87.39 ЕЛАША

Нива

VI

22.

58030.87.109 ЕЛАША

Нива

VI

23.

58030.94.31 ТОШИНСКИ РЪТ Нива

VI

24.

58030.94.40 ТОШИНСКИ РЪТ Нива

VI

25.

58030.94.56 ТОШИНСКИ РЪТ Нива

VI

26.

58030.781.1 ТАТАРИСКА
ПОЛЯНА
58030.781.2 ТАТАРИСКА
ПОЛЯНА

Нива

VII

Нива

VII

2.

17.
18.

27.

ГОЛЯМ ОРЕХ
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VII
VI

V

АЧОС №3863-II/
04.11. 2020
166 АЧОС №3864-II/
04.11. 2020
1250 АЧОС №3865-II/
04.11. 2020
566 АЧОС №3866-II/
04.11. 2020
167 АЧОС №3868-II/
04.11. 2020
1210 АЧОС №3869-II/
04.11. 2020
509 АЧОС №3870-II/
04.11. 2020
1223 АЧОС №3871-II/
04.11. 2020
830 АЧОС №3872-II/
04.11. 2020
1220 АЧОС №3873-II/
10.11. 2020
254 АЧОС №3874-II/
10.11. 2020
736 АЧОС №3875-II/
10.11. 2020
1235 АЧОС №3876-II/
10.11. 2020
912 АЧОС №3880-II/
10.11. 2020
663 АЧОС №3881-II/
10.11. 2020
392 АЧОС №3882-II/
10.11. 2020
750 АЧОС №3883-II/
10.11. 2020
1586 АЧОС №3891-II/
25.11. 2020
588 АЧОС №3894-II/
25.11. 2020
1477 АЧОС №3897-II/
25.11. 2020
330 АЧОС №3895-II/
25.11. 2020
814 АЧОС №3900-II/
25.11. 2020
2905 АЧОС №3901-II/
25.11. 2020
429 АЧОС №3903-II/
25.11. 2020
1411 АЧОС №3885-II/
10.11. 2020
10352 АЧОС №3886-II/
10.11. 2020
419

28.
29.

58030.781.4 ТАТАРИСКА
ПОЛЯНА
58030.781.5 ТАТАРИСКА
ПОЛЯНА

Нива

VII

4708

Нива

VII

941

АЧОС №3888-II/
10.11. 2020
АЧОС №3890-II/
25.11. 2020

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Правец през 2021 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона
за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинска
собственост за периода 2019-2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да
се допълва и актуализира през годината.
Настоящата програма е приета с Решение № 230 от 29.12.2020 г. на Общински
съвет на община Правец.
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ПЛАН – СМЕТКА
ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИТЕ
ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Съгласно изискванията на чл.66 (1) от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определя в
годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща
необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване.

1.

1.
2.

ПРИХОДИ за 2021 г. ОБЩО:

697 328

От такса битови отпадъци

697 328

РАЗХОДИ за 2021 г. ОБЩО
1
за сметосъбиране и сметоизвозване
за обезвреждане на битовите отпадъци в депо

697 328
201 600
60 000

3.

за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци

210 225

4.

за чистота на териториите за обществено ползване

225 503
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Общинска администрация - Правец
пощ.код 2161, гр.Правец, пл.“Тодор Живков” №6
тел: 07133/2288; факс: 07133/2433
e-mail: obshtina@pravets.bg ; kmet@pravets.bg

ДОКЛАД
за изпълнението на Общия устройствен план на община Правец,
приет с Решение №220 от 31.08.2018г. на Общински съвет Правец
Настоящият Доклад за изпълнението на ОУП на община Правец в периода от влизането му в
сила, в 2019 и в 2020година, е изработен в изпълнение на чл.127, ал.9 от ЗУТ.
Общият устройствен план /ОУП/ на община Правец е приет с Решение №220 от 31.08.2018г.
на Общинския съвет и е обнародван в ДВ в бр.83 от 9.10.2018г.
Одобреният Общ устройствен план е публикуван в интернет страницата на община Правец и
е достъпен за всеки гражданин.
Времевият хоризонт на плана е до 2034 година.
Общият устройствен план на община Правец е основен планов инструмент за осъществяване
на дългосрочните цели за пространственото развитие на общината в административнотериториалните й граници, определени със Закона за административно-териториалното
устройство на България. По същество представлява основа за цялостното устройство на
територията на общината. Предвижданията му определят общата структура и преобладаващото
предназначение на териториите и посоките за развитие на техническата инфраструктура,
опазването и социализирането на обектите на културно-историческото наследство и необходимите
мерки за опазване на околната среда. Изпълнението на общия устройствен план е свързано с
териториалното развитие, както и с устройственото и инвестиционното проектиране в община
Правец за реализация на общински и частни инвестиционни намерения.
Основната цел на ОУП на община Правец е оптимизиране на териториалнопространствената структура и териториално инфраструктурната свързаност на община Правец,
способстващи за развитие на интелигентна, устойчива и приобщаваща жизнена среда на местното
население и гостите на общината и насърчаващи развитието на котуристическата икономика,
предприемачеството и привличането на повече инвестиции в общината за повишаване качеството
на живот.
Водещите принципи при постигане на основната цел на ОУП на община Правец са:
1. синергичност на визията на местното население за развитието на общината и
предвижданията на документите от по-високо планово ниво за развитието й;
2. опазване на живота и здравето на хората, околната среда и културно- историческото
наследство на територията на общината;
3. интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие на привлекателна среда за
обитаване, труд, отдих, обслужване и комуникация - динамично и гъвкаво функционираща,
бързо приспособяваща се и отговаряща на съвременните изисквания за повишаване
качеството на живот.
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Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на община Правец са неразделна част от
ОУП на община Правец. С Правилата се определят допълнителни административни и технически
мерки, необходими за прилагане на плана и постигане на целите му като в тях се регламентира
създаването на допълнителни документи за наблюдение, поддържане, отчитане на прилагането и
изменение на общия устройствен план на общината.
С Правилата е определено създаване и приемане на допълнителни документи за нормативен
регламент и обезпеченост на действията по прилагане на ОУП, както следва:
1. Програма за мониторинг, контрол и актуализация на ОУП на община Правец.
Програмата е документ, който регламентира механизма за наблюдение, поддържане,
отчитане на прилагането и изменението на общия устройствен план на общината.
Общинският съвет на Община Правец приема Програмата за мониторинг, контрол и
актуализация на ОУП на община Правец в едногодишен срок от неговото одобряване.
Отговорно лице за изработване на Програмата е Главния архитект на община Правец.
2. Регламент за планиране, изграждане, мониторинг, контрол, поддръжка и
регенериране на велосипедната инфраструктура и екопътеките в границите на общия
устройствен план на община Правец.
Регламентът се нормира с Наредба на Общинския съвет на община Правец. Отговорното
лице за подготовката на Наредбата е Главния архитект на община Правец.
3. Регламент за указателната и информационна инфраструктура на територията,
предмет на общия устройствен план на община Правец.
Указателната и информационна инфраструктура изгражда визията за информатизация на
средата, осигурява информационна обезпеченост и свързаност на пространствено-териториалната
структура на община Правец локално и глобално.
Указателната и информационна инфраструктура представлява комплекс от системи,
характеризиращи се със специфичен обхват, диференцираност и структурност, в които се създават
банки от данни и се осигуряват решения за отдалечен достъп до информационните ресурси на
община Правец.
Задачи на указателната и информационна инфраструктура са планирането и реализацията на
информационни центрове, маршрутизатори, комутатори, комуникационни мрежи, включително от
поставяеми обекти - рекламни, информационни елементи, указателни и сигнализационни знаци,
както и на самостоятелни информационни продукти и услуги.
Визията, методите и средствата за информационно обезпечение, редът и механизмът за
създаване, поддържане и актуализиране на информационната и указателна инфраструктура за
територията на община Правец се нормират с Наредба на Общински съвет Правец.
Отговорните лица за подготовката на Наредбата са Главния архитект и Кмета на община
Правец.
Работата за нормативната обезпеченост е в ход от ноември 2020г. с подготовка на
Програмата и проекто-наредбите, предвидени в Правилата и нормативите за прилагане на ОУП на
община Правец.
Настоящият годишен доклад отразява наблюдението на изпълнението и контрола при
прилагането на ОУП на община Правец. Целенасоченото изпълнение на действащия ОУП
стартира през юли 2019г.
I.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯ ОУП НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПО ПЛАНОВА
ОСИГУРЕНОСТ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Общата площ на територията на Община Правец е 316 71, 19 ха
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За територията на община Правец към момента действат кадастрални и подробни
устройствени - регулационни планове, както следва:
№

Населено място
1.

гр.Правец

вид план
Кадастрален план-цифров
модел
Регулационен план-цифров
модел

Махала
Дръвница
към Правец

Кадастрален и регулационен план
с прекратено прилагане
Кадастрален и регулационен план,
обявен, но не одобрен
План за улична регулация и План за
регулация – ОО и КВ

4.

Махала
Скърнава
към Правец
с.Разлив

5.

2.

3.

Акт за одобряване
АК № 300-4-01/23.01.2002г.
Решение №170/19.12.2008г.Общински съвет
Заповед № АБ-20/08.02.1985г
Обявяване в ДВ, бр.84/ 1989г.
Решение№39/27.02.2020г. на
Общински съвет Правец

Кадастрален и регулационен
план

Заповед № АБ-57/17.03.1980г.
на Председателя на ИК на ОНС

с.Своде

Кадастрален и регулационен
план

Заповед № АБ-326/01.09.1983г
на Председателя на ИК на ОНС

6.

с.Калугерово

Кадастрален и регулационен
план

Заповед № АБ-327/01.09.1983г
на Председателя на ИК на ОНС

7.

с.Правешка
Лакавица
с.Осиковска
Лакавица
с.Видраре

Кадастрален и регулационен
план
Кадастрален и регулационен
план
Кадастрален и регулационен
план
Кадастрален и регулационен
план

Заповед № АБ-336/03.12.1985г
на Председателя на ИК на ОНС

8.
9.

10. с.Джурово
11. с.Осиковица
12.

с.Равнище

13.

с.Манаселск
река

14.

За земи по
Параграф 4

Кадастрален и регулационен
план
Кадастрален и регулационен
план
Кадастрален и регулационен
план
Кадастрален план

Заповед № АБ-331/01.09.1983г
на Председателя на ИК на ОНС
Заповед № 0-410/07.05.1968г.
на Председателя на ИК на ОНС
Заповед № 0-1062/21.09.1972г
на Председателя на ИК на
ОНС.
Заповед № 0-601/08.07.1967г
на Председателя на ИК на ОНС
Заповед № АБ-150/16.04.1984г
на Председателя на ИК на ОНС
Заповед № 0-411/25.05.1967г.
на Председателя на ИК на ОНС
Заповед № ОА-20/30.01.2004г.
на Обл. у-л

Действащи са и кадастрални карти по землища за извънурбанизираната територия на община
Правец, одобрени на 11.10.2019г. със заповеди на Изпълнителния директор на АГКК.
В строителните граници на населените места /урбанизирани територии/ са включени
териториите обособени от регулационните граници и от строителните полигони.
Частта от урбанизираната територия на община Правец със строителни полигони включва
145 броя махали, с изградени пътни връзки, водопровод и електричество.
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Съгласно протокол от 03.09.1985г. са обособени нови зони за отдих и строителни полигони
в селищната система на Община Правец.
В изпълнение на ПМС №4/1988г. (обн. ДВ бр.19 от 11.03.1988г), съгласно Заповед №РД-0214-141 от 08.08.1991г. на Министерството на строителството, архитектурата и благоустройството е
одобрено обособяването на следните територии:




Обособяване на вилни зони върху територията на Община Правец;
Разширение на селищната територия на населените места от община Правец;
Околовръстни полигони на селищни образувания на територията на
Община Правец;
 Разширение на околовръстни полигони и селищни образувания на
територията на Община Правец
В периода 2019-2020г. за територията на общината в изпълнение на ОУП са процедирани за
обезпечаване на плановата основа по устройство на територията следните изменения и създавания
на подробни устройствени планове, кадастрални планове и кадастрални карти:
A. Относно подробни устройствени планове
1. Изработен, процедиран и одобрен с Решение№39/27.02.2020г. на Общински съвет
Правец, влязло в сила на 29.04.2020г. подробен устройствен план /ПУП/ за махала
Скърнава. Целта на одобрения ПУП, в изпълнение на ОУП, е урегулиране на строителния
полигон с улична регулация, обособяване на урегулирани поземлени имоти за
обществено-обслужващи дейности и инфраструктура и обособяване на имотите по
квартали, така че да се създадат условия за урегулиране на имота и с дворищва регулация.
2. Процедира се – изработен и обявен план за разширение на регулационните граници на
с.Джурово с цел включване на част от строителния полигон на махала Герановица в
регулацията на селото и създаване на улична мрежа за тази част от полигона. Планът е
обявен в ДВ бр.104 на 8.12.2020г. и процедурата по обявяване приключва на 11.01.2021г.
Предстои процедура по одобряване на проекта.
3. Приключена е проучвателната част за установяване на административно-устройствения
статут на м. Дръвница и е взето Решение №66/ 9.11.2020г. на Общински експертен съвет
за възможно, законово регламентирано провеждане на процедура на основание §57, ал.1
от ЗИД на ЗУТ за довършване на процедурата по актуализиране, обявяване и одобряване
на изработения и обявен в ДВ, бр.84 от 27.10.1989г. кадастрален и подробен устройствен
план.
Създаването на улични мрежи в строителните полигони осигурява необходимата планова
основа за финансиране със собствен или външен финансов ресурс за изграждане, поддръжка и
реновиране на публичните пространства и техническата инфраструктура, обезпечаваща имотите в
махалите. То е част от цялостното урегулиране на урбанизираната територия и от прилагането на
ОУП на община Правец.
B. Относно кадастралните планове
1. Процедира се изменение на кадастралния план на с. Разлив на основание чл.51, ал.1, т.2 от
ЗКИР, по реда на чл.51, ал.5 от ЗКИР с искане вх.№ 9300-96/13.04.2020 на Кмета на
община Правец, при условията на §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР за попълване на
действащия кадастрален план до одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри
за част от урбанизираната територия на с. Разлив, община Правец, област Софийска и в
съответствие с Решение №89/24.04.2020г. на Общински съвет Правец, влязло в сила на
13.05.2020г.
Изменението представлява отстраняване на непълноти чрез попълване на кадастралната
основа с общо 322 поземлени имота в 8 махали - м.Багалейска, м.Гроевска, м.Влъчковска,
м.Маргинска, м.Сираковска, м.Чорбанска, м.Боновска и м.Куевска.
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2. Процедира се изменение на кадастралния план на с. Правешка Лакавица на основание
чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, по реда на чл.51, ал.5 от ЗКИР с искане вх.№ 9300-97/13.04.2020
на Кмета на община Правец, при условията на §4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР за попълване
на действащия кадастрален план до одобряване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за част от урбанизираната територия на с. Правешка Лакавица, община Правец,
област Софийска и в съответствие с Решение №88/24.04.2020г. на Общински съвет
Правец, влязло в сила на 13.05.2020г.
Изменението представлява отстраняване на непълноти чрез попълване на кадастралната
основа с общо 152 поземлени имота в 5 махали - м.Реката, м.Церица, м.Кръстьов дол, м.Неколска,
м.Бърсашка.
Попълването на кадастралната основа в урбанизираните територии, представляващи
строителните полигони, е за актуализиране на базата данни за територията, отразяваща
параметрите на собствеността и владението й. Тя е база за коректно деклариране на имотите и
бъдещо урегулиране на територията
Процедурите по обявяване на измененията на кадастралните планове за с.Разлив и с.
Правешка Лакавица, община Правец са открити на 8.12.2020г. с публикуване на съобщенията на
сайта на общината, на информационното табло в сградата на общинската администрация,
предоставяне на материалите в кметствата на селата и със съобщаване на терен на видно място за
всяка една от махалите. Процедурата по обявяване приключва на 11.01.2021г. Предстои процедура
по одобряване на проекта.
C. Относно кадастралните карти
1. За урбанизираната територия на гр.Правец, община Правец,област Софийска е възложено
изработване на кадастрална карта, съгласно Заповед №РД-16-52/11.11.2020г. на
Изпълнителния директор на АГКК. Работата по създаването започна през ноември 2020г.
В отговор на писмо с вх.№69-00-2095/19.11.2020г. на Изпълнителя на КК и КР Общинска
администрация Правец изпрати пакета изискани изходни данни на 26.11.2020г.
2. За извънурбанизираната територия на община Правец са одобрени Кадастрални карти по
землища и заповеди, както следва:

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Землище
землище с. Видраре
землище с.Джурово
землище с. Калугерово
землище с. Манаселска река
землище с.Осиковица
землище с.Осиковска Лакавица
землище с. Правешка Лакавица
землище с.Разлив
землище с.Своде
землище гр.Правец

Заповед за одобряване на КК и КР
Заповед №РД-18-705/11.10.2019г
Заповед №РД-18-706/11.10.2019г
Заповед №РД-18-707/11.10.2019г
Заповед №РД-18-708/11.10.2019г
Заповед №РД-18-709/11.10.2019г
Заповед №РД-18-710/11.10.2019г
Заповед №РД-18-711/11.10.2019г
Заповед №РД-18-712/11.10.2019г
Заповед №РД-18-713/11.10.2019г
Заповед №РД-18-714/11.10.2019г

Всички цитирани Заповеди са на Изпълнителния директор на АГКК.
Изключение от обхвата на Кадастралните карти и кадастрални регистри за извънселищната
територия на община Правец е землището на с. Равнище.
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D. Относно установено несъответствие на общинска граница
В процеса на изработване на ОУП на община Правец е констатирано несъответствие на
общинската граница между общини Правец и Етрополе в зоната на махала "Беляновец".
Изменението се извършва по взаимно съгласие на двете общини по ред и начин, регламентирани в
Закона за административно-териториално устройство на Република България /ЗАТУРБ/.
Още по време на процедиране на плана са предприети действия с писмо изх.№08.3361/16.11.2017 до Областния управител на Софийска област, писмо с изх.№06.00-315(2)/14.03.2018
до Кмета на община Етрополе за откриване на процедура по изменение на общинската граница.
През 2020г. с писмо с изх.№04.04-65(1)/10.04.2020г. на Община Правец до РУ на МВР Етрополе
процесът се активира отново. Предстои административно-процесуално откриване на процедура
през 2021г.
E. Изменения на плановете за отделни недвижими имоти по искания на частни
лица – физически и юридически, както и на Община Правец
Урбанизацията е дългосрочен процес и поради тази своя особеност се развива при различни
обществено-икономически и устройствени условия за територията. В тази връзка и по реда и
условията определени със Закона за устройство на територията, Закона за кадастъра и имотния
регистър и свързаните с тях други нормативни актове в общинска администрация Правец са
процедирани множество проекти за изменение на действащите планове - подробни устройствени,
кадастрални, помощни, планове на новообразуваните имоти - като строго е съблюдавано
съответствието им с предвижданията на Общия устройствен план на община Правец.
F. Прединвестиционни обемно-пространствени проучвания и концептуални

решения за облика на градските пространства и архитектурни ансамбли
Община Правец има систематизирана, но не навсякъде актуализирана планова основа за
устройствено планиране и разнообразни разработки на инвестиционни проекти за осигуряване на
проектна готовност при кандидатстване за външно финансиране за реализация на мерки и
мероприятия по благоустрояване на територията на общината.
Процесите по реализация на обществените инвестиционни намерения, свързани с градските
пространства за публичен достъп, и на частните инвестиционни намерения за един и същи обхват
от територия на населено място се застъпват във времето и се развиват изпреварващо един спрямо
друг. Това създава условия за противоречия, понякога непреодолими, при баланса между частния
и обществения интерес.
Целесъобразното, последователно и синхронизирано инвестиране във възстановяването,
поддръжката, обновяването и изграждането на градските пространства за публичен достъп на
територията Община Правец налага въвеждане на нов подход - цялостен и нормативно
регламентиран - за определяне метода на работа и специфичните изисквания за облика на
градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.
За създаване на устойчива култура в планирането, изграждането, поддръжката и
обновяването на градската среда от октомври 2020г. Общинска администрация Правец подготвя
проект за „Програма за изработване на прединвестиционни, обемно-пространствени проучвания и
концептуални решения за облика на градските пространства и архитектурни ансамбли в
населените места на община Правец, област Софийска”.
Създаването на специфични изисквания, нормирани в наредба на Общински съвет Правец,
е основание всеки един собственик – и частен, и публичен – равноправно и навременно, при
стартиране на своята инвестиционна инициатива, да получава систематизирана, конкретна и ясна
информация заедно с визата на Главния архитект за застрояването и благоустрояването на
територията, касаеща неговия инвестиционен обект.
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ОДОБРЕНИЯ
ОУП
ПО РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

НА

ОБЩИНА

ПРАВЕЦ

В периода 2019-2020г. в съответствие с предвижданията на ОУП на община Правец относно
техническата инфраструктура на територията й са разрешени строежи от:
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А. Министър на регионалното развитие и благоустройството
 С РС №49/21.05.2019г.
за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС„Беглеж”КВ„Дерманци”- КВ„Батулци” – КВ”Калугерово”, подобект „Преносен газопровод от
КВ„Батулци” до КВ”Калугерово”
 С РС №60/25.06.2019г.
за обект „Изграждане на стационарни контролни единици на електронната система за събиране
на таксите за ползване на РПМ (ТОЛ) с Приложение 1 към РС;
 С РС №79/14.10.2020г.
за обект„Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка
ОС„Беглеж”КВ„Дерманци”- КВ„Батулци” – КВ”Калугерово”, подобект „Преносен газопровод от
КВ„Батулци” до КВ”Калугерово”- Кранови възли. Обектите подлежат на разрешаване на
ползването от ДНСК.
В. Областен управител
 С РС №1/25.03.2019г.
за обект „Ремонт на съществуваща въздушна електропроводна линия /ВЕЛ/ 110кV „ПРАВЕЦ”
(от п/ст Етрополе до п/ст Ботевград). Обектът подлежи на разрешаване на ползването от ДНСК.
С. Главен архитект на община Правец
Общият устройствен план, в аспектите му на техническата инфраструктура, на общинско
ниво се прилага при приоритетно спазване на два основни принципа:
1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЩИТА ОТ ПРЕДВИДИМИ БЕДСТВИЯ;
2. ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА.
За защита на териториите с потенциален риск от бедствия, определени с Общия
устройствен план на Община Правец, в периода 2019-2020г. са изработени, процедирани в
съответствие с предвижданията на плана устройствени и технически документации. Разрешени са
строително-монтажни и ремонтно-възстановителни работи за язовири (2бр), мостове (5бр – 4
въведени в експлоатация и 1 не подлежи на ВЕ), съществуващо отводнително съоръжение (1бр),
както следва:
1.

ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

 ЯЗОВИР ПРАВЕЦ. Общинска публична собственост. За обекта е изработен от Концесионера
инвестиционен проект, одобрен с №27/19.04.2019г. и е разрешено строителство с РС
№25/19.04.2019г, издадено от Главния архитект на община Правец за реконструкция на
преливника. Концесионерът осъществява строителството по ред и условия, съответни на
законовите изисквания и договорните отношения между концедент и концесионер.
 ЯЗОВИР ОСИКОВИЦА. Общинска публична собственост. След влизане в сила на КК и КР за
землището на с. Осиковица от Община Правец са проведени процедури по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри за коректно отразяване на необходимите площи
около елементите на съоръжението и свързанато с това обособяване на поземлени имоти, както
и са извършени промени в начина на трайно ползване и трайното предназначение на имотите, в
които е съоръжението. Процедурите по изменение на КК и КР са приключили за имотите под
язовирната стена. Предстои провеждане на процедури по установяване сервитута на завирения
обем, свързаните с това процедури по имуществени въпроси и изменения на действащата
кадастрална карта и кадастрални регистри, както и обединяване на всички имоти, в които са
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разположени отделни елементи на съоръжението в един, отреден за язовира. Изработен от
Концесионера е инвестиционен проект за реконструкция на преливника. Предстои процедиране
и разрешаване на строителство.
ЗА ДВАТА ЯЗОВИРА са изработени Доклади за извършен анализ на техническото състояние и

оценка на сигурността им, които са приети от ОЕСУТ с Решение №57/29.09.2020г. за язовир
Правец и с Решение №58/29.09.2020г. за язовир Осиковица.
Провежда се системен и стриктен текущ мониторинг на съоръженията.
 ЯЗОВИР СКЪРНАВА – ПРАВЕЦ. Към 15.12.2020г е Публична държавна собственост.
В периода 2019-2020г. се провежда процедура за изключване на язовир „Скърнава” от сключен
концесионен договор. Общински съвет Правец с Решение №119/25.06.2020г. дава съгласие
Община Правец безвъзмездно да прехвърли собствеността върху съоръжението и имотите, в
които то е разположено на Държавата. На 30.10.2020г. приключва процедурата по приемопредаването и се подписва Приемо-предавателен протокол от управомощените за целта лица.
2.

МОСТОВЕ, РЕМОНТИРАНИ И РЕКОНСТРУИРАНИ В ПЕРИОДА 2019-2020Г.

Извършени са ремонти за поддържане в изправност на мостови съоръжения в
съответствие с одобрени проекти и разрешения за строеж, както следва:
№

мост

одобрен
проект

1.

Възстановителни работи по въжен мост над р.
Малък Искър, свързващ с. Своде с махала
"Бурньовица"

№35/20.06.2019 №36/20.06.2019

2.

Възстановителни работи по мостово съоръжение
над р. Витомерица, гр. Правец"

№36/20.06.2019 №37/20.06.2019

3.

Възстановителни работи по въжен мост над р.
Малък Искър, свързващ с. Джурово с махала
"Утявец"

№37/02.07.2020 №38/02.07.2019

4.

Ремонтно – възстановителни работи за въжен мост
над река Малък Искър, свързващ с.Видраре и
махала Пешната лъка

№4/04.02.2020

5.

3.

Въжен мост над река Малък Искър,
свързващ с.Калугерово с мах. ”Кардашица”,
№11/31.0
„Костадиновец”, „Връбчовци”, „Лъга”, „Клената”,
3.2020
разположено в поземлени имоти с идентификатори
ПИ 35585.48.3, ПИ 35585.49.231 и над река с
идентификатор ПИ 35585.51.204 по действащите
КК и КР за с. Калугерово, община Правец, област
Софийска

разрешение
за строеж

№ 4/04.02.2020

текущ ремонт

ОТВОДНИТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НКЦ

Прилагайки действието на Общия устройствен план на община Правец в частта му за
културно историческото наследство /КИН/ е изпълнена мярка за опазване на недвижима културна
ценност /НКЦ/ в територия за превантивна устройствена защита. Изпълнени са в съответствие с
одобрен инвестиционен проект №12/28.04.2020г ремонтно-възстановителни работи по Манастир
„Свети Теодор-Тирон” – Правец /съществуващо отводнително съоръжение за защита на манастира
от наводнения/ разположено в поземлени имоти с идентификатори ПИ 58030.1.560, ПИ
58030.1.615 и ПИ 58030.1.613 по действащите КК и КР за гр. Правец, община Правец, област
Софийска.
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За развитие на ВиК инфраструктурата на територията на общината, предвидена с
действащия Общ устройствен план на община Правец, са изпълнени:
1. Част от приоритетните проекти за отвеждане и пречистване на отпадните води в
Правец. В периода 2019-2020г. е приключен първия етап и е разрешено ползването на обект
„Реконструкция и доизграждане на ПСОВ – Правец, реконструкция на довеждащ колектор”.
Хоризонтът за изпълнение на целия пакет дейности е 2038 година, съгласно “Регионален
генерален план за обособена територия на ВиК“ ЕООД София област. Пречиствателната станция
със съпътстващата я изградена и разрешена за ползване инфраструктура е предадена на
"Асоциацията по ВиК - Софийска област" за експлоатационния й режим.
2. Инвестиционни проекти за улични мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна канализация на
квартали 168, 169 и 170, както и към квартал 9 по действащите подробни устройствени
планове на град Правец, община Правец, област Софийска. Проектът е одобрен за етапно
изпълнение, вписан в регистрите с №38/15.07.2019 и е издадено РС №39/15.07.2019г.
Осигурено е финансиране за изпълнение на канализацията от проекта.
3. Възлагателните процедури за изработване на ВиК инвестиционни проекти за
уличнита мрежа в махала Скърнава.
Транспортно-комуникационната мрежа на територията на община Правец заема обща
площ от 715.78 ха. Равномерно и добре развита е. Съществуващата се поддържа.
В периода 2019-2020г. е създадена планова основа на ниво подробни устройствени планове
за
нови
улични
мрежи
в
урбанизираните
територии
/виж
раздел
I,А/.
На ниво инвестиционни проекти са изработени, одобрени и разрешение за етапно строителство
нови улици за квартали 168, 169 и 170, както и към квартал 9 по действащите подробни
устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска. Изработен, одобрен и с
осигурено финансиране с европейски средства е проекта за изграждане на ново кръгово
кръстовище пред спортната зала на гр. Правец.
С Решение №205/29.10.2020г. на Общински съвет на община Правец е открита и се провежда
процедура по актуализиране и допълване на Списъка на общинските пътища на територията на
община Правец, утвърден с Решение №236/2007г. и изменене с Решение №155/2009г. на
Министерски съвет на Република България. Допълването на списъка на общинските пътища се
иска с цел осигуряване по-добро качество на живот и предотвратяване обезлюдяването на малките
населени места. Община Правец се стреми да поддържа в добро състояние пътищата, водещи до
тях, да извършва поддръжка, частични ремонти, прочистване на проблематични трасета, да
извършва регулярно сметосъбиране и снегопочистване.
Изработва се генерален план за организация на движението на гр. Правец, както за
движението на МПС, така и за велосипедното и пешеходно движение.
В периода 2019-2020г. са извършени реконструкции и рехабилитации на общински пътища и
вътрешната улична мрежа на населените места по одобрени проекти и издадени разрешения за
строеж, както и текущи ремонти за поддръжката им.
За електрификацията на територията на община Правец в изпълнение на
предвижданията на общия устройствен план в периода 2019-2020г. са предприети мерки по
поддръжка и модернизация, адекватни на степента на изграденост на мрежата.
Всички населени места в общината са електрифицирани, като общият брой на
трафопостовете е 141.
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В периода 2019-2020г. са изпълнени ремонти с цел подобряването и поддържането в
изправност на съоръженията и инсталациите за обекти:
1. „Ремонт на съществуваща въздушна електропроводна линия /ВЕЛ/110кV „ПРАВЕЦ” (от
п/ст Етрополе до п/ст Ботевград) по разрешение за строеж от Областта;
2. „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление на община
Правец”, представляващи текущ ремонт по разрешение за строеж от Общината;
3. Рехабилитация и модернизация при реконструкцията на централна градска част по
разрешение за строеж от Общината.
Мерки по газопреносната и газоразпределителна мрежа в 2019-2020г.
В периода 2019-2020г. на територията на община Правец и в съответствие с предвижданията
на ОУП са извършени строителни дейности, по разрешение за строеж на МРРБ за обект „Подмяна
на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС„Беглеж”- КВ„Дерманци”- КВ„Батулци” –
КВ”Калугерово”, подобект „Преносен газопровод от КВ„Батулци” до КВ”Калугерово”,
включително кранови възли.
Фокусът в газифицирането се съсредоточава към разширяване на газоразпределителната
мрежа в регулационните граници на гр. Правец. Одобрени в съответствие със схемите за
газификация към ПУП са проекти и е разрешено тяхното изпълнение с РС №11/16.07.2020 на
Главния архитект на община Правец за обекти:
1. Разпределителен газопровод по улица „Градешница“ (ново име ул. „Епископ Генадий“) - с
пет броя газопроводни отклонения; Разпределителен газопровод по улица „Иван ПеевМаруша“ – със седем броя газопроводни отклонения;
2. Разпределителен газопровод по улица „Христо Ботев“, ул. „Генерал Раух“ и ул.
„Възраждане“ - с единадесет броя газопроводни отклонения”
Извършват се предпроектни работи за създаване на устройствен статут чрез схеми за
газификация за територията на махала Драганска. Махала Драганска е част от урбанизираната
територия на гр.Правец, в строителен полигон, със статут на вилна зона. Територията подлежи на
урегулиране. Предпроектните проучвателни работи се финансират от газоразпределителното
дружество „Правец газ 1” АД.
II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИЯ ОУП НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПО КУЛТУРНО
ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО /КИН/
С ОУП на община Правец се обособяват терени с режим превантивна устройствена защита
за опазване на недвижимото културно наследство, с които се запазва фактическото им ползване,
без да се влошават техните качества.
Общата площ на терените за недвижими културни ценности /НКЦ/ е 26,37 ха.
Всички визи за проектиране, издавани от Главния архитект и инвестиционни проекти за
строителство, включително и подземно, за тази територия се съгласуват с Министерство на
културата. Инвестиционните проекти за обектите на строителството, попадащи в охранителната
зона на обект на НАКЦ, се съгласуват с Министерство на културата. Строителството и
въвеждането в експлоатация е съгласно предписанията на МК.
В периода 2019-2020г за тези терени са проведени и приключили процедури за:
1. Обект „Манастир „Свети Теодор Тирон”. Построена е манастирска сграда, за която е
одобрен инвестиционен проект и е разрешено строителство. Осъществен е проект за ремонтновъзстановителни работи на съществуващо съоръжение с цел превенция на недвижим имот на
манастир „Свети Теодор Тирон” – гр. Правец, осигуряващо оттичането на атмосферните
дъждовни води под съществуваща настилка при входа на манастирския комплекс с цел
предпазване на сградите от разрушителното действие на водите, на пътната настилка от заливане
и на почвата от ерозия, свличане и разкалване. За подобряване достъпа до НКЦ са извършени
ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/III, Правец
п.к.Етрополе/Правешки манастир.
Предстои въвеждане в експлоатация на реализираните обекти.
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2. Обект „Полева консервация и съоръжения, свързани с експониране и опазване на
недвижима културна ценност - късноантична и средновековна крепост Боровец” е изработен
проект с наименование „Коридори на културното наследство – инструмент за устойчиво развитие
на трансграничния регион България - Сърбия” с референтен No.CB007.2.11.135 по Втората
покана на Програмата No 2014ТС1615СВ007 – 2018-2, Интеррег – ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия 2014 – 2020. Осигурено е финансиране за реализация на
проекта. Осъществяването на проекта ще стартира през 2021г.
3. Обект „Останки от стар манастир и църква „Света Богородица”. Отстранена е явна
фактическа грешка и коректно са отразени в действащата кадастрална карта и кадастрални
регистри трайното предназначение на територията – „урбанизирана” и начина на трайно
ползване - „за архитектурен паметник на културата”, на ПИ54170.38.80 в землището на с.
Осиковица, целият с площ от 9194кв.м. Кадастралната основа позволява предприемане на мерки
за осъществяване на проекти, свързани с НКЦ.
След влизане в сила на кадастралната карта за извънселищната територия в процеса на
прилагане на ОУП в 2020г. са установени несъответствия между отразено в действащата КККР и
действителен статут на имотите, в които се намират други НКЦ. Наложителни са действия от
страна на Община Правец за коректно отразяване на статута на недвижимите културни ценности в
съответните терени при прилагане на ОУП.
НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ
За оперативния контрол по изпълнението е изработен и се поддържа регистър
„Общ устройствен план на община Правец” с три раздела:
1. Явни фактически грешки /ЯФГ/ в плана.
Всяка констатирана при прилагане на плана явна фактическа грешка се отразява в регистъра
и е основание за провеждане на процедура по неговата актуализация.
За периода 2019-2020г. са констатирани 7бр. явни фактически грешки.
2. Служебно нанасяне в плана.
Отразява конкретизирана информация в общия устройствен план на община Правец,
получена в резултат на директивно определени в плана граници и обекти, предвидени за
реализация на мерки по уточняване на тяхното местоположение. Регламентът за извършване на
"служебно нанасяне" се описва методично в Програмата за мониторинг, контрол и актуализация
на ОУП на община Правец.
За периода 2019-2020г. служебни нанасяния не са правени.
3. Удостоверения по ОУП.
За всяко заявено инвестиционно намерение извън урбанизираните територии се установява
предвиждането на ОУП на община Правец като на заявителя се издава Удостоверение за факти и
обстоятелства, отразяващо предвижданията на плана за съответния имот.
За периода 2019-2020г. са издадени са 27 удостоверения.
Регистърът съдържа и информация за границите на устройствените структури/зони и
самостоятелни терени, правилата и нормативите за застрояване и ограниченията за застрояване в
тях.
За упражняване на стратегическия контрол по изпълнение и управление на процеса по
прилагане на ОУП на община Правец се предоставят годишни доклади от Кмета на община
Правец на:
1. РИОСВ – София област в качеството му на контролен орган по мерките за
предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последствия от осъществяването на плана;
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2. Общински съвет Правец в качеството му на орган по чл.17, ал.1, т.2 от ЗМСМА да решава
самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в неговата
компетентност в сферата на устройството и развитието на територията на общината и на
населените места в нея.
Настоящият доклад е изработен за Общински съвет Правец и е неразделна част от Докладна
записка на Кмета на община Правец с изх.№08.00-249 /18.12.2020г.

РУМЕН ГУНИНСКИ, /п./
Кмет на община Правец

АРХ. МАРИЕЛА АНДРЕЕВСКА,
Главен архитект на община Правец

/п./
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Общинска администрация – Правец
2161 град Правец, пл. “Тодор Живков” № 6
тел: + 359 896 890 545
e-mail: paulina.mileva@pravets.bg
www.pravets.bg

Културен календар 2021
Мероприятия на Община Правец
Януари
06.01.2021
14.01.2021
23.01.2021
21.01.2021

м.01.2021
Февруари
01.02.2021
19.02.2021

Март
01.03.2021
03.03.2021

- Хвърляне на кръста - гр. Правец
- Хвърляне на кръста - р. Малък Искър, с. Калугерово и с. Своде
- "Топене и наричане на пръстени" – традиционен народен обичай в с.
Разлив
- Зимен празник в м."Отешанска", с. Осиковска Лакавица (Провежда се на
Антоновден или съботата след Антоновден)
- Ден на родилната помощ (Бабинден) - ритуал "Първи новороден
гражданин на Община Правец за 2021 година"; празнуване по населените
места в общината и възпроизвеждане на местни ритуали
- Традиционен спортно-туристически празник "Камичето'2021"

- Отбелязване на Трифон Зарезан
- 148 години от гибелта на Васил Левски
- Патронен празник на ОУ "Васил Левски", гр. Правец
- Патронен празник на ОУ "Васил Левски", с. Видраре

20.03.2021

- Ден на любителското художествено творчество – тържествен концерт
- 143 години от Освобождението на България - Национален празник на
Република България - тържествен ритуал по издигане на националното
знаме и празнична програма
- полагане цветя пред: Руски паметник, м. ”Бърдо”, гр. Правец; паметника
на Руските войни, с. Калугерово; паметника на загиналите в Балканската
война (1912-13 г.), с. Осиковска Лакавица; паметника на Опълченците от
с. Видраре; паметната плоча на братя Тутманикови, с. Джурово;
паметната плоча на опълченеца Мико Нанов Вутов, с. Равнище.
- ТОДОРОВДЕН – Празник-събор на град Правец

Април
12.04.2021
18.04.2021
22.04.2021
22.04.2021
23.04.2021

- Международен ден на авиацията и космонавтиката
- 40 години от откриването на Историческия музей, гр. Правец
- Великденски базар в град Правец
- Международен ден на Земята
- Световен ден на книгата

Май

Общинска администрация – Правец
2161 град Правец, пл. “Тодор Живков” № 6
тел: + 359 896 890 545
e-mail: paulina.mileva@pravets.bg
www.pravets.bg

02.05.2021
02.05.2021
06.05.2021

09.05.2021

11.05.2021
18.05.2021
24.05.2021

м.05.2021
м.05.2021
Юни
01.06.2021

- Храмов празник на църквата "Св. Атанасий Велики", гр. Правец
- Традиционно Великденско хоро в с. Калугерово
- Храмов празник на църквата “Св. Георги”, с. Равнище
- Храмов празник на параклис “Св. Георги”, с. Правешка Лакавица
- Оброк до параклис “Св. Георги”, с. Правешка Лакавица
- Ден на победата над хитлерофашизма и на загиналите в Отечествената
война – 1944-1945 г.
- Ден на Европа
- Традиционен празник-събор на с. Видраре
- Оброк на параклис "Св. Николай", с. Видраре
- Оброк в мах. Баре, с. Осиковица
- Ден на ПГПЧЕ “Алеко Константинов”, гр. Правец
- Международен ден на музеите - "Нощ на музеите",
свободен достъп за посетители
- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост тържествен ритуал по издигане на националното знаме и празнична
програма
- Традиционен празник-събор на с. Осиковица
- Традиционен празник-събор на с. Равнище
- Музикален песенен конкурс "На крилете на песента"
- Годишна продукция на школите по изкуствата при Народно читалище
"Заря 1895", гр. Правец
- Детски празник за децата на Община Правец по случай Деня на детето

м.06.2021

- 145 години от смъртта на Христо Ботев и Ден на загиналите за
свободата и независимостта на България
- Патронен празник на ОУ "Христо Ботев", с. Разлив
- Патронен празник на ОУ "Христо Ботев", с. Джурово
- Традиционен празник-събор на с. Калугерово
- Оброк на манастир "Св. Теодор Тирон", мах. Манастирица, гр. Правец
- Петровден - Празник на крепостта "Боровец", над с .Разлив
- Оброк в м. "Чичеревица", с. Правешка Лакавица
- Оброк в мах. Хановете, с. Осиковска Лакавица
- Оброк в мах. Чеширска и мах. Грозев дол, с. Равнище
- Оброк в мах. Владиците, с. Калугерово
- XXIII Общински събор на българското народно творчество

Юли
18.07.2021
20.07.2021

- 184 години от рождението на Васил Левски
- Оброк в м. "Св. Илия", гр. Правец

02.06.2021

10.06.2021
м.06.2021
м.06.2021
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- Оброк в м. "Осените", с. Калугерово
- Оброк в мах. Хановете, с. Осиковска Лакавица
- Оброк в мах. Смолевица, с. Манаселска река
- Оброк в м. "Висока могила", с. Своде
- Оброк в мах. "Багелейска", с. Разлив
- Оброк в мах. Робовица, с. Осиковица
- Оброк в мах. Семковска и мах. Палашка, с. Равнище
- Оброк в мах. Мишковци, с. Джурово
Август
02.08.2021
01.08.2021
05.08.2021
15.08.2021

28.08.2021

м.08.2021
м.08.2021

- Оброк в мах. Беляновец, с. Джурово
- Оброк в мах. Удавниците, с. Правешка Лакавица
- Традиционен празник-събор на с. Своде
- 23 г. от смъртта на Тодор Живков
- Храмов празник на църквата „Успение Богородично”, с. Осиковска
Лакавица
- Оброк в центъра на с. Разлив
- Оброк в центъра и м. "Гаинското", с. Равнище
- Оброк в центъра на с. Осиковица
- Оброк в мах. Стайковци, с. Калугерово
- "Бари Богородица" - празник в с .Осиковица
- Оброк в мах. Цоковци, с. Манаселска река
- Оброк в м."Миоското" и мах. Рътта, с. Равнище
- Оброк в м. "Бука", мах. Вельовци, с. Осиковица
- Провеждане на традиционно градинско увеселение в с. Равнище
- Седемнадесети музикален фестивал „Pravets MozArt festival”

Септември
06.09.2021 - 136 години от Съединението на България - тържествен ритуал по
издигане на националното знаме и празнична програма
07.09.2021 - 110 г. от рождението на Тодор Живков
08.09.2021 - Храмов празник на църквата “Света Богородица” в м. ”Манастира”, с.
Осиковица
- Храмов празник на църквата “Рождество Богородично”, с. Разлив
- Оброк в мах. Герановица, с. Джурово
- Оброк в мах. Видинци, с. Осиковица
- Оброк в мах. Отешанска, с. Осиковска Лакавица
- Оброк в мах. Чульовци, с. Манаселска река
09.09.2021 - Масов туристически събор в местността "Кюнеца", с. Разлив
15.09.2021 - Откриване на учебната 2021/2022 година
м.09.2021
- Традиционен спортно-туристически празник "Моновец'2021"
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Октомври
01.10.2021
14.10.2021
16.10.2021
26.10.2021
30.10.2021

- Международен ден на възрастните хора - честване в Клубовете за
възрастни и хора с увреждания
- Храмов празник на църквата „Св. Параскева”, с. Видраре
- 40 години от обявяването на Правец за град
- Храмов празник на храм “Св. Димитър”, с. Джурово
- Традиционен празник-събор на с. Правешка Лакавица (последната
събота на м. 10)

Ноември
01.11.2021
06.11.2021
07.11.2021
08.11.2021

- Ден на Народните будители - концерт на НЧ "Заря 1895", гр. Правец
- Патронен празник на ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица
- Традиционен празник-събор на с. Разлив
- Храмов празник на църквата “Св. Архангел Михаил”, с. Осиковица и
църквата “Св. Архангел Михаил”, Чекотински манастир, с. Калугерово
14.11.2021 - Традиционен празник-събор на с. Осиковска Лакавица (отбелязва се на
Св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян по стар стил, ако е
събота или първата събота след това)
21-23.11.2021 - 144 г. от Освобождението на Правец от турско робство
Декември
01.12.2021
03.12.2021
06.12.2021
м.12.2021
м.12.2021
31.12.2021

- Запалване светлините на Коледната елха, гр. Правец
- Международен ден на хората с увреждания - отбелязване в Клубовете за
възрастни и хора с увреждания
- Храмов празник на църквата “Св. Никола”, с. Своде
- Общински Коледен концерт, организиран от Община Правец и Народно
читалище "Заря 1895", гр. Правец
- Традиционна кулинарна изложба в Исторически музей – Правец
- Посрещане на Новата 2022 г. на пл. "Тодор Живков"

Официални празници
01.01.2021 - Нова година
03.03.2021 - Ден на Освобождението на България от османско иго - Национален
празник на Република България
30.04.2021 - Велики петък (Разпети петък)
02-04.05.2021 - Възкресение Христово (Великден)
06.05.2021 - Ден на храбростта и Българската армия (Гергьовден)
24.05.2021 - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
06.09.2021 - Ден на Съединението на България
22.09.2021 - Ден на Независимостта на България
01.11.2021 - Ден на Народните будители
24.12.2021 - Бъдни вечер
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25-26.12.2021 - Рождество Христово (Коледа)
Църковни празници
01.01.2021 - Св. Василий Велики (Василовден)
06.01.2021 - Богоявление (Йордановден)
07.01.2021 - Св. Йоан Кръстител (Ивановден)
20.03.2021 - Тодоровден
25.03.2021 - Благовещение
30.04.2021 - Велики петък (Разпети петък)
02-04.05.2021 - Възкресение Христово (Великден)
06.05.2021 - Св. Вмчк Георги (Гергьовден)
21.05.2021 - Св. Константин и Елена
10.06.2021 - Възнесение Господне (Спасовден)
20.06.2021 - Петдесетница
29.06.2021 - Св. ап. Петър и Павел (Петровден)
20.07.2021 - Св. Прор. Илия (Илинден)
15.08.2021 - Успение на Пресвета Богородица
08.09.2021 - Рождество на Пресвета Богородица
14.09.2021 - Въздвижение на Св. Кръст (Кръстовден)
26.10.2021 - Св. вмчк Димитър (Димитровден)
08.11.2021 - Събор на архангел Михаил (Архангеловден)
06.12.2021 - Св. Николай Мирликийски (Никулден)
25.12.2021 - Рождество Христово
26.12.2021 - Събор на Пресвета Богородица
27.12.2021 - Св. първомъченик и архидякон Стефан (Стефановден)

Календарът е утвърден с решение № 242/29.12.2020 г. на ОбС-Правец и е отворен за
допълване.

