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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  1  

 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 28 януари 2021 година 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 1 

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. Актуализиране на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – общ., находящ се в кв. 6 по 

плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Продажба на общински недвижими имот, представляващ Обособена част от сграда със 

застроена площ от 192.00 кв. м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, в кв. 13, по 

регулационния план на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ II – 181, 

находящ се в кв. 27 по плана за регулация на с. Равнище, община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост- без търг 

или конкурс, представляващ Помещения, с площ от 75.40 (седемдесет и пет и четиридесет 

стотни) кв.м., находящи се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре и Помещение – частна 

общинска собственост, с обща полезна площ от 10.00 (десет) кв.м., находящо се в 

Административната сграда на кметство с. Равнище, община Правец, представляващо 

лекарски кабинет.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост- без търг 

или конкурс, представляващи Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща 

полезна площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м. и Помещение №19 – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 28.00 (двадесет и осем) кв.м., находящи се на II 

(втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) построена в УПИ I-

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

община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



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

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността използването на земеделски земи.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на 

територията на община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Определяне реда за провеждане на публично обсъждане на бюджета на Община Правец за 

2021 г. в условията на извънредна епидемиологична обстановка.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Определяне на процента от таксата, дължима от родители/ настойници за ползване на 

целодневни детски  градини, който се покрива от Община Правец до приемане на бюджета 

на Община Правец за 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

дължимата наемна цена за периода на противоепидемичните мерки.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

авансово плащане по договор № G06RDNP001-7.007-0004  от 08.05.2019г. на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  за 

Проект „Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения  за баскетболно и 

волейболно игрище”, в УПИ I- училище , кв. 101 по плана на гр. Правец” сключен между 

Община Правец и ДФ „Земеделие”.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец  

14. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2021 

година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Поправка на очевидна фактическа в Решение № 240/29.12.2020 г. на Общински съвет-Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Проект за изменение на  ПУП – ПР и ПУР на село Джурово, община Правец, Софийска 

област за включване на част от мах. Герановица /имоти в строителен полигон/ в 

регулационните граници на населеното място и създаване на улична регулация за 

включената в регулация територия. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-рото полугодие на 2020 г.  

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на Общинския съвет 

на Община Правец 



18. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за II-рото 

полугодие на 2020 г.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 2 

ОТНОСНО: Актуализация на 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 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година, както следва: 

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

 

 № 

по ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

111. АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №11 и №10 – частна общинска собственост, 

представляващи кабинет и преходно помещение (лаборатория), с 

обща полезна площ от 28.70 (двадесет и осем цяло и седемдесет 

стотни) 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; 

112. АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №12 – частна общинска собственост, представляващо 

кабинет, с обща полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и 

петдесет стотни) 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; 

 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

43. АЧОС №3923-II/ 

13.01.2021 г. 

Апартамент №11 (единадесети), в блок 108А (сто и осем А), вход А, 

етаж IV (четвърти), със застроена площ от 61.38 кв. м. (шестдесет и 

едно цяло тридесет и осем стотни кв.м.), състоящ се от две стаи, кухня 

и сервизно помещение, заедно с припадащото се избено помещение 

№11 (единадесет) със светла площ 11.29 кв. м. (единадесет цяло и 



двадесет и девет стотни кв. м.) и 3,56 % (три цяло и петдесет и шест 

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. 176 (сто седемдесет и шест), по действащия Подробен 

устройствен план (ПУП) – Плана  за регулация (ПР) на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

 

В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И 

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ 

ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

16. АЧОС №3924-II/ 

14.02.2021 г. 

17/577 (седемнадесет към петстотин седемдесет и седем) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 634 (втори отреден за имот 

планоснимачен номер шестстотин тридесет и четири), целият с 

урегулирана площ от 577 кв.м. (петстотин седемдесет и седем квадратни 

метра) с неуредени сметки, представляващи 17 (седемнадесет) кв.м., 

находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

17. АЧОС №3926-II/ 

21.01.2021 г. 

550/1913 (петстотин и петдесет към хиляда деветстотин и тринадесет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII – 971 

(осемнадесети отреден за имот планоснимачен номер деветстотин 

седемдесет и едно), целият с урегулирана площ от 1913 кв.м. (хиляда 

деветстотин и тринадесет квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 550 (петстотин и петдесет) кв.м., от които: 180 (сто и 

осемдесет) кв.м. придаваеми от улица; 370 (триста и седемдесет) кв.м. 

придаваеми от ПИ №1840, находящ се в кв. 2 (две) по плана за 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 3 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – общ., находящ се в 

кв. 6 по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, 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) III - общ. 

(трети, общинско) целият с урегулирана площ от 656 (шестстотин петдесет и шест) кв. м, находящ 

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

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3680 - II/ 04.06.2020 год., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1358 от 

08.06.2020 год., под № 93, том VI, при съседи: Север: УПИ II – общ. , кв. 6; изток: улица с о. т. 36 

до о. т. 35; юг: УПИ IV – общ., кв. 6; запад: край на регулацията, с. Осиковска Лакавица, община 

Правец, област Софийска. 



2. Определя начална тръжна цена в размер на 6560.00 лв. (шест хиляди петстотин и 

шестдесет лева) без ДДС (облагаема) 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   № 4 

ОТНОСНО: Продажба на общински недвижим имот, представляващ Обособена част от сграда 

със застроена площ от 192.00 кв. м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, 

в кв. 13, по регулационния план на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

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 Обособена част със застроена площ от 192.00 

кв. м., от които 134 кв.м. - помещения и 58.00 кв.м. – тераса, представляваща част от обособен 

общински обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м., находящ се на първия етаж на 

търговска сграда, заедно с ид. части от общите части и съответното право на строеж в УПИ V – 

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

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3710 - II/ 15.06.2020 

год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

1481 от 16.06.2020 год., Акт № 171, том VI, при съседи: Север: УПИ I – Читалище и кметство; 

УПИ II – За парк, кв.13; югоизток: улица от о. т. 68 към о. т. 62 до о. т. 61; югозапад: УПИ IV-154, 

УПИ VI-155, УПИ VII-256, УПИ VIII-156, кв.13, улица от о. т. 48 до о. т. 59, по действащия план 

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

2. Определя начална тръжна цена в размер на 56 860.00 лв. (петдесет и шест хиляди 

осемстотин и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, 

изготвена от независим оценител. 

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

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

цена на имота по т. 2. 

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

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

имота по т. 1 от това решение, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да 

сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба 

№ 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ II – 181, 

находящ се в кв. 27 по плана за регулация на с. Равнище, 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация 

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц. И. В. с постоянен адрес: гр. София, …., 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3889 – II/25.11.2020 

година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

3189 от 04.12.2020 год., Акт № 97, том XIII, при съседи: Север: УПИ II – 181, кв. 27; изток: УПИ 

III – 181, кв. 27, юг: улица с о. т. 171 към о. т. 170 към о. т. 169 до о. т. 46; запад:  УПИ I – 181, кв. 

27, с. Равнище, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС (необлагаема) на 

имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

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

определената по т. 2 цена. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 6 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост- 

без търг или конкурс, представляващ Помещения, с площ от 75.40 (седемдесет и пет 

и четиридесет стотни) кв.м., находящи се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре и 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 10.00 (десет) 

кв.м., находящо се в Административната сграда на кметство с. Равнище, община 

Правец, представляващо лекарски кабинет. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 14, ал.1, ал. 6 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл. 102, ал. 

4 и ал. 6 от Закона за лечебните заведения, чл. 20, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 5 

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

имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „СТАСИ 98- МАРИЯНА 

КИРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В СТРАНАТА”, ЕИК 130198172, представлявано от Д-р 

Марияна Кирова, Помещения, находящи се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре, 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.  актуван с акт за частна общинска собственост №1245-II/ 20.06.2014 г., 

вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 1373 

от 20.06.2014  г., под № 69  том V, парт. 25766 и Помещение – частна общинска собственост, с 

обща полезна площ от 10.00 (десет) кв.м., находящо се в Административната сграда на кметство с. 

Равнище, община Правец, представляващо лекарски кабинет актуван с акт за публична общинска 

собственост №21-I/ 17.06.2008 г., вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към 

Агенцията по вписванията с вх. рег. № 1379 от 20.06.2008  г., под № 17  том VI, парт. 59. 



2. Определя обща месечна наемна цена в размер на 68,32 лв. (шестдесет и осем лева и 

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

5 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

3. Срок на отдаване –5 (пет) години; 

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

договор за наем с ЕТ „СТАСИ 98- МАРИЯНА КИРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА 

ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В СТРАНАТА” 

представлявано от Д-р Марияна Кирова за помещенията по т. 1 за срок от 5 (пет) години 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 7 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост- 

без търг или конкурс, представляващи Помещение №18 – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м. и Помещение №19 – 

частна общинска собственост, с обща полезна площ от 28.00 (двадесет и осем) кв.м., 

находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) 

построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 14, ал.1, ал. 6 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл. 102, ал. 

4 и ал. 6 от Закона за лечебните заведения, чл. 20, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 5 

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

имущество, 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „ИППМП – ТАЛИ- 

РАДКА ТОДОРОВА”, ЕИК 130275117, представлявано от Д-р Радка Тодорова, Помещение №18 – 

частна общинска собственост, с обща полезна 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 I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по 

действащия план за регулация на гр. Правец  и Помещение №19 – частна общинска собственост, с 

обща полезна 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 I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на 

гр. Правец, представляващо лекарски кабинет актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1496 – II/16.02.2016 г., вписан в служабата по вписвания  - гр. Ботевград  към Агенция по 

вписвания с вх. рег. № 299/16.02.2016 г.  под № 197, том I, парт. 29235, 3896. 

2. Определя обща месечна наемна цена в размер на 50,60 лв. (петдесет лева и шестдесет 

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1 към чл. 21 и съобразена с чл. 20, ал. 5 от Наредба № 

5 на ОбС - Правец. 

3. Срок на отдаване –5 (пет) години;  

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

договор за наем с ЕТ „ИППМП – ТАЛИ- РАДКА ТОДОРОВА” представлявано от Д-р Радка 

Тодорова за помещенията по т. 1 за срок от 5 (пет) години. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 8 

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

ЗИДЗСПЗЗ за обезщетение. 

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

на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, респ. § 29 от ПЗР към 



Постановление № 121 за ИД на ППЗСПЗЗ и по повод постъпило мотивирано искане 

вх. №58.00 –23/09.10.2020 год. от ОСЗ – Правец, 

  (Гласували-13; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-2) 

 

РЕШИ: 

 Общинският съвет - Правец не дава съгласие за предоставяне на земи от общинския 

поземлен фонд за обезщетяване на наследниците на Цветан Ценов Дилов, във връзка с Искане вх. 

№ 58.00 – 23/09.10.2020 год. от Общинска служба по земеделие (ОСЗ)– Правец, по следните 

съображения:  

Към искането на ОСЗ – Правец не са представени доказателства, че заинтересованите лица 

са спазили преклузивния срок по § 27 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, (обн. - ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. - 

ДВ, бр. 98 от 1997 г.), респ. по § 29 от ПЗР към Постановление № 121 за ИД на ППЗСПЗЗ (обн. - 

ДВ, бр. 28 от 1997 г., попр. - ДВ, бр. 43 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 1997 г., в сила от 13.03.1997 

г.), за да е приложим реда по § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - 

ДВ, бр. 61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.), респ. § 46 от ПЗР към Постановление № 139 от 13 

май 2011 г. за ИД на ППЗСПЗЗ, приет с постановление № 74 на МС от 1991 г. 

Правоимащите лица не спазили законоустановените срокове и пропуснали да уточнят в 

допълнителни заявления пред органа по земеделската реституция, че избират обезщетяване с 

равностойни земи от общинския поземлен фонд, се обезщетяват с поименни компенсационни 

бонове по реда на гл. 5 от ЗСПЗЗ. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 9 

ОТНОСНО: Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване 

на територията на 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

37и, ал. 3 във връзка с чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, 

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

РЕШИ: 

1. Определя Списък на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, на 

територията на община Правец - по землища и категории, за разпределение по реда на 

чл. 37и от ЗСПЗЗ през 2021 година, както следва:  

 

землище гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030 - пасища, мери и ливади    

       
№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, кв. 

м 

Площ, 

дка 

1 58030.42.20 РАЧКОВОТО Пасище 9 4230 4.230 

2 58030.53.5 КУЕВСКОТО Ливада 9 9522 9.522 

3 58030.53.49 КРЕМЕНСКО Пасище 9 5189 5.189 

4 58030.53.50 КУЕВСКОТО Пасище 9 18627 18.627 

5 58030.53.51 КРЕМЕНСКО Ливада 9 3347 3.347 

6 58030.53.52 КУЕВСКОТО Пасище 9 1141 1.141 

7 58030.53.53 МОГИЛАТА Пасище 9 11662 11.662 

8 58030.53.54 КРЕМЕНСКО Ливада 9 34052 34.052 

      ОБЩО:   87770 87.770 
 

 

 

 

      



землище с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807- пасища, мери и ливади  
       
№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, кв. 

м 

Площ, 

дка 

1             

2 61807.20.1200 БАРАТА Ливада 6 389 0.389 

3 61807.20.8 БАРАТА Ливада 6 527 0.527 

4 61807.20.66 ТОРИЩЕТО Ливада 5 839 0.839 

5 61807.20.350 ТОРИЩЕТО Ливада 5 2120 2.120 

      ОБЩО:   3875 3.875 

землище с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Катего

рия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 58044.1.561 ПРИ ДОМА Ливада 6 1935 1.935 

2 58044.1.616 СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Ливада 6 574 0.574 

3 58044.1.668 ВИСОКОТО Пасище 9 30868 30.868 

4 58044.106.419 КРИВА ЛЪКА Ливада 5 723 0.723 

5 58044.106.420 КРИВА ЛЪКА Ливада 5 1161 1.161 

6 58044.108.710 ВАРОВИДЕЦ Ливада 6 2076 2.076 

7 58044.108.712 ЙОТОВИЧИНОТ

О 

Ливада 9 1040 1.040 

8 58044.109.233 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 691 0.691 

9 58044.109.236 АРТА Ливада 9 2354 2.354 

10 58044.109.669 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 158 0.158 

11 58044.109.675 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 461 0.461 

12 58044.109.679 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 1093 1.093 

13 58044.11.1 АРТА ливада 5 4044 4.044 

14 58044.12.14 ТОРИЩЕТО ливада 8 7685 7.685 

15 58044.12.7 ТОРИЩЕТО ливада 8 1354 1.354 

16 58044.13.1 АРТА ливада 5 6044 6.044 

17 58044.14.345 ЧЕПИЛСКОТО ливада 6 1746 1.746 

18 58044.14.538 ЛОЗЕТО ливада 6 2018 2.018 

19 58044.2.1470 ЗАЕНСКОТО Пасище 9 83222 83.222 

20 58044.2.1507 ЧИПИЛСКОТО ливада 6 2362 2.362 

21 58044.2.390 КРАИЩЕ пасище 9 25655 25.655 

22 58044.2.465 БРЕНКОВЕЦ Пасище 9 15641 15.641 

23 58044.2.467 БРЕНКОВЕЦ Пасище 9 1644 1.644 

24 58044.2.472 ГЪРНИЦАТА Пасище 9 54718 54.718 

25 58044.2.538 БРЕНКОВЕЦ Пасище 6 2910 2.910 

26 58044.2.544 БАРЛЯК Пасище 6 5808 5.808 

27 58044.2.628 ЛАЧОСКО пасище 5 1056 1.056 

28 58044.26.96 ЧИЧЕРА Пасище 10 15402 15.402 

29 58044.27.401 ГРОЕВОТО Ливада 7 1474 1.474 

30 58044.3.242 ПРЕСЛОПА Пасище 9 8886 8.886 

31 58044.5.634 ПРИ РУПАТА Ливада 6 1537 1.537 

32 58044.6.66 БАРЛЯК Ливада 6 381 0.381 



33 58044.6.74 БАРЛЯК Ливада 6 3168 3.168 

34 58044.7.474 ТРЕСКОВЕЦ Ливада 6 801 0.801 

35 58044.7.81 ТРЕСКОВЕЦ Ливада 6 1245 1.245 

      ОБЩО:   291935 291.935 

       

землище с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Катего

рия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 35585.8.7 АРТТА Ливада 6 1000 1.000 

2 35585.8.10 АРТТА Ливада 6 4189 4.189 

3 35585.11.47 ГРАМАДАТА Ливада 6 2499 2.499 

4 35585.11.53 ГРАМАДАТА Ливада 6 9132 9.132 

5 35585.30.32 ГОРНИ 

РУДАРЕЦ 

Ливада 6 1216 1.216 

6 35585.30.34 ГОРНИ 

РУДАРЕЦ 

Ливада 6 770 0.770 

7 35585.30.35 ГОРНИ 

РУДАРЕЦ 

Ливада 9 1349 1.349 

8 35585.31.28 НИНОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Пасище 9 2270 2.270 

9 35585.31.78 ДАСКАЛИЦА Пасище 9 3917 3.917 

10 35585.32.88 КРУШАКА Ливада 6 2665 2.665 

11 35585.33.29 СМЪРДАН Пасище 9 1166 1.166 

12 35585.33.31 СМЪРДАН Пасище 9 785 0.785 

13 35585.33.33 ВЕНЕЦА Пасище 9 2045 2.045 

14 35585.33.38 СМЪРДАН Ливада 9 1640 1.640 

15 35585.33.92 БАРАТА Ливада 9 4009 4.009 

16 35585.33.94 БАРАТА Ливада 9 1887 1.887 

17 35585.33.96 БАРАТА Ливада 9 1095 1.095 

18 35585.33.99 БАРАТА Ливада 9 1036 1.036 

19 35585.33.100 БАРАТА Ливада 9 3737 3.737 

20 35585.33.102 БАРАТА Ливада 9 4085 4.085 

21 35585.33.105 БАРАТА Ливада 9 2450 2.450 

22 35585.33.106 БАРАТА Ливада 9 1787 1.787 

23 35585.33.135 СМЪРДАН Пасище 9 6023 6.023 

24 35585.33.137 СМЪРДАН Пасище 9 3054 3.054 

25 35585.33.138 СМЪРДАН Пасище 9 6934 6.934 

26 35585.34.3 ЛЪКАТА Ливада 5 920 0.920 

27 35585.34.5 ОБАНОВА ЛЪКА Ливада 5 3161 3.161 

28 35585.34.24 ЦЕРАКА Пасище 9 10361 10.361 

29 35585.34.26 ЛИКОВЦИ Пасище 9 11858 11.858 

30 35585.34.27 ЛИКОВЦИ Пасище 9 5350 5.350 

31 35585.35.42 ФРЪЗКОВОТО Пасище 9 1312 1.312 

32 35585.35.49 ФРЪЗКОВОТО Пасище 9 4428 4.428 

33 35585.36.129 МОГИЛАТА Ливада 6 4923 4.923 

34 35585.37.256 МЕКА ПОЛЯНА Ливада 6 1495 1.495 

35 35585.39.178 МАЛА ГЛАВА Пасище 8 5769 5.769 



36 35585.39.186 БЯЛАТА КАЛ Пасище 8 1269 1.269 

37 35585.39.187 БЯЛАТА КАЛ Пасище 8 3030 3.030 

38 35585.41.39 СМЪРДАН Ливада 6 12162 12.162 

39 35585.41.42 СМЪРДАН Ливада 6 2858 2.858 

40 35585.41.47 СМЪРДАН Ливада 6 1032 1.032 

41 35585.45.119 ГАБРИКА Ливада 9 7192 7.192 

42 35585.45.162 ИМАНЕТО Пасище 9 5420 5.420 

43 35585.45.382 ПРИ 

КЛАДЕНЕЦА 

Пасище 9 2733 2.733 

44 35585.47.15 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 3594 3.594 

45 35585.47.16 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 667 0.667 

46 35585.47.17 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 1137 1.137 

47 35585.47.42 ЛОЗИЩЕ Ливада 8 1544 1.544 

48 35585.47.44 ЛОЗИЩЕ Ливада 8 1375 1.375 

49 35585.47.51 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 2433 2.433 

50 35585.47.58 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 1788 1.788 

51 35585.47.97 СВЕТИ ИЛИЯ Ливада 6 1753 1.753 

52 35585.47.107 СВЕТИ ИЛИЯ Ливада 6 1559 1.559 

53 35585.47.319 СРЕДОРАТА Ливада 6 2379 2.379 

54 35585.47.171 КАЛЬОВОТО Пасище 6 5495 5.495 

55 35585.47.174 КАЛЬОВОТО Пасище 6 1543 1.543 

56 35585.47.219 КАЛЬОВОТО Ливада 6 1498 1.498 

57 35585.47.223 КАЛЬОВОТО Ливада 6 5999 5.999 

58 35585.48.22 КАРДАШИЦА Ливада 6 1739 1.739 

59 35585.50.26 ЛУДОВЕЦ Пасище 9 1070 1.070 

60 35585.50.27 ЛУДОВЕЦ Пасище 9 1097 1.097 

61 35585.50.149 БОЙЧОВО 

ТРЪНЕ 

Ливада 6 1809 1.809 

62 35585.50.153 БОЙЧОВО 

ТРЪНЕ 

Ливада 6 680 0.680 

63 35585.50.154 БОЙЧОВО 

ТРЪНЕ 

Ливада 6 1447 1.447 

64 35585.50.246 ДЪЛГАТА 

САДИНА 

Ливада 6 2091 2.091 

65 35585.51.9 САДИНАТА Ливада 6 2427 2.427 

66 35585.51.10 САДИНАТА Ливада 6 3584 3.584 

67 35585.51.12 САДИНАТА Ливада 6 1782 1.782 

68 35585.51.14 САДИНАТА Ливада 6 15172 15.172 

69 35585.51.77 ТРЪНЕТО Ливада 6 5847 5.847 

70 35585.53.73 ВЪГЛЯРА Ливада 6 1569 1.569 

71 35585.53.81 ВЪГЛЯРА Ливада 6 2544 2.544 

72 35585.53.82 ВЪГЛЯРА Ливада 6 905 0.905 

73 35585.53.86 ВЪГЛЯРА Ливада 6 2616 2.616 

74 35585.53.88 ВЪГЛЯРА Ливада 6 3214 3.214 

75 35585.53.149 ВЛАДИЦИТЕ Ливада 6 1746 1.746 

76 35585.54.95 МЪРДЖОВЕЦ Ливада 6 4235 4.235 

77 35585.54.105 МЪРДЖОВЕЦ Ливада 6 2969 2.969 

78 35585.54.111 КРАВАРНИКА Ливада 6 7250 7.250 

79 35585.54.112 КРАВАРНИКА Ливада 6 395 0.395 



80 35585.54.113 КРАВАРНИКА Ливада 6 429 0.429 

81 35585.54.114 КРАВАРНИКА Ливада 6 875 0.875 

82 35585.54.117 КРАВАРНИКА Ливада 6 2343 2.343 

83 35585.54.118 КРАВАРНИКА Ливада 6 2342 2.342 

84 35585.54.122 КРАВАРНИКА Ливада 6 1616 1.616 

85 35585.54.127 КРАВАРНИКА Ливада 6 1571 1.571 

86 35585.54.134 КРАВАРНИКА Ливада 6 3067 3.067 

      ОБЩО:   267208 267.208 

 

землище с. Своде, ЕКАТТЕ 65872 - пасища, мери и ливади 

 

 

 

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Катего

рия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 65872.1.1015 ТАНОВ ЛАК Ливада 9 1830 1.830 

2 65872.1.1021 ТАНОВ ЛАК Ливада 9 1721 1.721 

3 65872.1.1038 САДИНАТА Ливада 9 867 0.867 

4 65872.1.1044 САДИНАТА Ливада 9 201 0.201 

5 65872.1.1045 САДИНАТА Ливада 9 1558 1.558 

6 65872.1.1046 САДИНАТА Ливада 9 461 0.461 

7 65872.1.1048 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2794 2.794 

8 65872.1.1051 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2269 2.269 

9 65872.1.1052 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2489 2.489 

10 65872.1.1079 ПАДИНАТА ливада 9 950 0.950 

11 65872.1.1095 ГАЛОФ Пасище 5 3442 3.442 

12 65872.1.1111 ГАЛОФ Пасище 6 1946 1.946 

13 65872.1.1128 ПРИ 

ГРОБИЩЕТО 

Ливада 6 2071 2.071 

14 65872.1.1151 ШИПКОВОТО Ливада 6 885 0.885 

15 65872.1.1162 ВИСОКА 

МОГИЛА 

Ливада 6 606 0.606 

16 65872.1.1173 РАДИОТО Ливада 6 3156 3.156 

17 65872.1.1181 ПУКЕЛА Ливада 6 797 0.797 

18 65872.1.1185 КРЪСТА пасище 6 2176 2.176 

19 65872.1.119 ПАДИНАТА ливада 9 637 0.637 

20 65872.1.1197 КРЪСТА пасище 6 1737 1.737 

21 65872.1.1199 КРЪСТА пасище 6 1449 1.449 

22 65872.1.182 ГЮТАНАТА Ливада 6 2001 2.001 

23 65872.1.1994 КРЪСТА пасище 6 1870 1.870 

24 65872.1.231 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 461 0.461 

25 65872.1.301 ПРИСОЙКАТА Ливада 7 1274 1.274 

26 65872.1.305 ПРИСОЙКАТА Ливада 7 2252 2.252 

27 65872.1.307 ПРИСОЙКАТА Ливада 7 6315 6.315 

28 65872.1.309 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 2130 2.130 

29 65872.1.310 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 2904 2.904 

30 65872.1.312 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 1786 1.786 

31 65872.1.313 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 4373 4.373 

32 65872.1.316 МЛАКАТА Ливада 7 4021 4.021 

33 65872.1.317 МЛАКАТА Ливада 7 866 0.866 



34 65872.1.318 МЛАКАТА Ливада 7 990 0.990 

35 65872.1.319 МЛАКАТА Ливада 7 6055 6.055 

36 65872.1.320 МЛАКАТА Ливада 7 3301 3.301 

37 65872.1.322 МЛАКАТА Ливада 7 4991 4.991 

38 65872.1.323 МЛАКАТА Ливада 7 4077 4.077 

39 65872.1.324 МЛАКАТА Ливада 7 4153 4.153 

40 65872.1.325 МЛАКАТА Ливада 7 1641 1.641 

41 65872.1.327 МЛАКАТА Ливада 7 24214 24.214 

42 65872.1.328 МЛАКАТА Ливада 7 2782 2.782 

43 65872.1.332 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2540 2.540 

44 65872.1.333 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 1556 1.556 

45 65872.1.335 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2093 2.093 

46 65872.1.339 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 1639 1.639 

47 65872.1.340 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2032 2.032 

48 65872.1.341 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2528 2.528 

49 65872.1.342 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2946 2.946 

50 65872.1.347 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1402 1.402 

51 65872.1.349 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2640 2.640 

52 65872.1.353 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1769 1.769 

53 65872.1.354 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1679 1.679 

54 65872.1.355 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1833 1.833 

55 65872.1.356 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2755 2.755 

56 65872.1.358 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 7303 7.303 

57 65872.1.359 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2393 2.393 

58 65872.1.360 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 3372 3.372 

59 65872.1.361 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 4723 4.723 

60 65872.1.362 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 4187 4.187 

61 65872.1.367 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 981 0.981 

62 65872.1.368 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 3229 3.229 

63 65872.1.369 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2561 2.561 

64 65872.1.370 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2558 2.558 

65 65872.1.371 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 3854 3.854 

66 65872.1.372 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 839 0.839 

67 65872.1.377 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2717 2.717 

68 65872.1.396 ОБЛЕГА Ливада 7 734 0.734 

69 65872.1.397 ОБЛЕГА Ливада 7 734 0.734 

70 65872.1.445 КРУШАКА Ливада 7 1647 1.647 

71 65872.1.447 КРУШАКА Ливада 7 1078 1.078 

72 65872.1.448 КРУШАКА Ливада 7 1775 1.775 

73 65872.1.452 КРУШАКА Ливада 7 2573 2.573 

74 65872.1.460 КРУШАКА Ливада 7 1206 1.206 

75 65872.1.462 КРУШАКА Ливада 7 1826 1.826 

76 65872.1.463 КРУШАКА Ливада 7 2473 2.473 

77 65872.1.464 КРУШАКА Ливада 7 2836 2.836 

78 65872.1.465 КРУШАКА Ливада 7 1398 1.398 

79 65872.1.467 КРУШАКА Ливада 7 1362 1.362 

80 65872.1.469 КРУШАКА Ливада 7 2742 2.742 

81 65872.1.489 ГОЛЕЦ Ливада 8 3059 3.059 



82 65872.1.598 САДИНАТА Пасище 9 35000 35.000 

83 65872.1.609 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2364 2.364 

84 65872.1.611 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2088 2.088 

85 65872.1.612 БОГДАНОВОТО Пасище 9 1695 1.695 

86 65872.1.613 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2709 2.709 

87 65872.1.614 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2573 2.573 

88 65872.1.615 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2542 2.542 

89 65872.1.616 БОГДАНОВОТО Пасище 9 11291 11.291 

90 65872.1.648 ТРЕБЕЖА Пасище 9 7089 7.089 

91 65872.1.649 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1873 1.873 

92 65872.1.651 ТРЕБЕЖА Ливада 9 6498 6.498 

93 65872.1.652 ТРЕБЕЖА Ливада 9 11002 11.002 

94 65872.1.654 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1059 1.059 

95 65872.1.660 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3721 3.721 

96 65872.1.661 ТРЕБЕЖА Ливада 9 2067 2.067 

97 65872.1.662 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1811 1.811 

98 65872.1.665 ГРАМАДАТА Ливада 9 2066 2.066 

99 65872.1.706 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3861 3.861 

100 65872.1.709 ТРЕБЕЖА Ливада 9 6039 6.039 

101 65872.1.755 ПАДИНАТА Ливада 9 831 0.831 

102 65872.1.781 БАРАТА Пасище 6 660 0.660 

103 65872.1.792 КОЙЧОВ ТОК Ливада 6 497 0.497 

104 65872.1.812 МЛАКАТА Ливада 7 1923 1.923 

105 65872.1.813 МЛАКАТА Ливада 7 1125 1.125 

106 65872.1.816 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1954 1.954 

107 65872.1.817 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1274 1.274 

108 65872.1.819 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 326 0.326 

109 65872.1.820 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 832 0.832 

110 65872.1.821 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2153 2.153 

111 65872.1.830 КРУШАКА Ливада 7 833 0.833 

112 65872.1.832 ТРЕБЕЖА Ливада 9 511 0.511 

113 65872.1.834 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3167 3.167 

114 65872.1.845 ПРИ ДОМА Ливада 6 4428 4.428 

115 65872.1.849 ВОЕВ ДОЛ Ливада 9 2647 2.647 

116 65872.1.942 АНДРОВОТО Ливада 6 2368 2.368 

117 65872.2.34 ЛИКОВО ливада 9 979 0.979 

118 65872.2.35 ЛИКОВО ливада 9 2072 2.072 

119 65872.2.38 ЛИКОВО ливада 9 5433 5.433 

120 65872.3.1 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 11833 11.833 

121 65872.3.1017 ГАЛОФ Пасище 6 3107 3.107 

122 65872.3.1020 ГАЛОФ Пасище 6 3106 3.106 

123 65872.3.1038 ВЪРХА ливада 9 1683 1.683 

124 65872.3.1042 ВЪРХА пасище 9 53365 53.365 

125 65872.3.1043 ПАДИНАТА Ливада 9 4802 4.802 

126 65872.3.1044 ЛИКОВО ливада 9 6014 6.014 

127 65872.3.1045 ПОД ВЕНЕЦА пасище 9 7388 7.388 

128 65872.3.1046 ПАДИНАТА пасище 9 15250 15.250 

129 65872.3.1047 ПАДИНАТА ливада 9 2258 2.258 



130 65872.3.1048 ПАДИНАТА ливада 9 1550 1.550 

131 65872.3.1050 ПАДИНАТА ливада 9 883 0.883 

132 65872.3.1051 ПАДИНАТА ливада 9 2224 2.224 

133 65872.3.1089 БАРАТА Пасище 6 662 0.662 

134 65872.3.1094 БАРАТА пасище 6 1666 1.666 

135 65872.3.1099 КРЪСТА пасище 6 5774 5.774 

136 65872.3.13 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 27030 27.030 

137 65872.3.14 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 17548 17.548 

138 65872.3.237 ТРЕБЕЖА Пасище 9 10273 10.273 

139 65872.3.239 ТРЕБЕЖА Ливада 9 8081 8.081 

140 65872.3.241 ТРЕБЕЖА Ливада 9 18046 18.046 

141 65872.3.243 ТРЕБЕЖА Ливада 9 12678 12.678 

142 65872.3.249 ТРЕБЕЖА Ливада 9 5423 5.423 

143 65872.3.251 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3775 3.775 

144 65872.3.26 ЧУКЛЬОВОТО Ливада 9 15153 15.153 

145 65872.3.267 ТРЕБЕЖА Ливада 9 29028 29.028 

146 65872.3.5 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 3526 3.526 

147 65872.3.594 БАРАТА пасище 6 1742 1.742 

148 65872.3.601 ВИСОКА 

МОГИЛА 

Пасище 6 4861 4.861 

149 65872.3.603 МИКОВ 

СЛАМНИК 

ливада 9 2210 2.210 

150 65872.3.631 ВЪРХА ливада 9 15372 15.372 

151 65872.3.672 ВОЙЧОВОТО Ливада 9 3570 3.570 

152 65872.3.685 ВЪРХА пасище 9 12374 12.374 

153 65872.3.691 МОГИЛАТА Ливада 9 18614 18.614 

154 65872.3.693 ВЪРХА ливада 9 12949 12.949 

155 65872.3.694 ВЪРХА пасище 9 37337 37.337 

156 65872.3.696 СЛАМНИКА Ливада 9 12626 12.626 

157 65872.3.699 СЛАМНИКА Ливада 9 852 0.852 

158 65872.3.704 ПЕТКОВОТО Пасище 9 25903 25.903 

159 65872.3.743 ДИКОВСКОТО ливада 9 1549 1.549 

160 65872.3.745 ДИКОВСКОТО ливада 9 673 0.673 

161 65872.3.746 ДИКОВСКОТО ливада 9 1126 1.126 

162 65872.3.748 ДИКОВСКОТО ливада 9 672 0.672 

163 65872.3.750 ДИКОВСКОТО ливада 9 1125 1.125 

164 65872.3.753 МИХОВСКОТО Ливада 9 2923 2.923 

165 65872.3.776 КОЛИБИЩЕТО Ливада 9 10227 10.227 

166 65872.3.779 СЕРНИ СЛОГ Ливада 9 11447 11.447 

167 65872.3.786 СЕРНИ СЛОГ Ливада 9 1495 1.495 

168 65872.3.813 КРУШАКА Пасище 9 11343 11.343 

169 65872.3.814 КРУШАКА Пасище 9 10348 10.348 

170 65872.3.815 КРУШАКА Ливада 9 11916 11.916 

171 65872.3.819 КРУШАКА Ливада 9 7919 7.919 

172 65872.3.820 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 16240 16.240 

173 65872.3.821 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 11325 11.325 

174 65872.3.822 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 12904 12.904 

175 65872.3.823 БУРНЬОВИЦА Пасище 9 24638 24.638 

176 65872.3.824 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 6724 6.724 



177 65872.3.826 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 10317 10.317 

178 65872.3.831 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 17820 17.820 

179 65872.3.832 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 27603 27.603 

180 65872.3.833 ПЕТКОВОТО Пасище 9 2810 2.810 

181 65872.3.834 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 16726 16.726 

182 65872.3.843 СТРАНАТА Пасище 9 14073 14.073 

183 65872.3.844 КРУШАКА Пасище 9 6161 6.161 

184 65872.3.847 ВОЙЧОВОТО Ливада 9 589 0.589 

185 65872.3.851 ДОЛЧИНИТЕ Ливада 9 4235 4.235 

186 65872.3.854 МИЦОВОТО Пасище 9 7775 7.775 

187 65872.3.934 СТРАНАТА Пасище 9 17812 17.812 

188 65872.4.1046 ЛАКОВОТО Ливада 6 2380 2.380 

189 65872.4.1073 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 2239 2.239 

190 65872.4.1074 БАРАТА Ливада 6 2897 2.897 

191 65872.4.1081 ШИПКОВОТО ливада 6 5723 5.723 

192 65872.4.1082 ШИПКОВОТО ливада 6 7081 7.081 

193 65872.4.1097 КОЛИБИЩЕТО пасище 6 6667 6.667 

194 65872.4.1102 ШИПКОВОТО ливада 6 1730 1.730 

195 65872.4.1107 ШИПКОВОТО ливада 6 1379 1.379 

196 65872.4.122 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 6 58847 58.847 

197 65872.4.173 ГАНЬОВЕЦ пасище 6 2406 2.406 

198 65872.4.174 ГАНЬОВЕЦ ливада 6 1060 1.060 

199 65872.4.246 МИКОВОТО Ливада 6 5210 5.210 

200 65872.4.253 ПЛОЧАТА Ливада 6 6631 6.631 

201 65872.4.325 ПЕНОВА 

МОГИЛА 

ливада 9 39904 39.904 

202 65872.4.326 ПЕНОВА 

МОГИЛА 

Пасище 9 8956 8.956 

203 65872.4.327 ПЕНОВА 

МОГИЛА 

ливада 9 16440 16.440 

204 65872.4.328 ПЕНОВА 

МОГИЛА 

Пасище 6 2360 2.360 

205 65872.4.329 ПЕНОВА 

МОГИЛА 

Пасище 6 2814 2.814 

206 65872.4.366 ПЕНОВА 

МОГИЛА 

Пасище 6 3508 3.508 

207 65872.4.376 КОЙЧОВ ТОК Пасище 6 6080 6.080 

208 65872.4.460 БАРАТА Пасище 6 7643 7.643 

209 65872.4.500 САДИНАТА Ливада 9 2674 2.674 

210 65872.4.544 САДИНАТА Ливада 9 1888 1.888 

211 65872.4.552 ПЕНОВА 

МОГИЛА 

Ливада 9 3568 3.568 

212 65872.4.553 ПЕНОВА 

МОГИЛА 

Ливада 9 1651 1.651 

213 65872.4.557 ПЕНОВА 

МОГИЛА 

Ливада 6 2496 2.496 

214 65872.4.561 ГЛОДЖАКА Ливада 9 4608 4.608 

215 65872.4.561 ГЛОДЖАКА Ливада 9 1582 1.582 

216 65872.4.570 ГЛОДЖАКА Ливада 9 5204 5.204 

217 65872.4.580 ГАНЬОВЕЦ пасище 6 4301 4.301 



218 65872.4.696 ГОЛЕЦ Пасище 9 23668 23.668 

219 65872.4.697 ГОЛЕЦ Ливада 9 7636 7.636 

220 65872.4.699 ГОЛЕЦ Пасище 9 9930 9.930 

221 65872.5.145 ГОЛИЯ ВРЪХ Пасище 7 18282 18.282 

 

222 65872.5.159 БАКОВА 

МОГИЛА 

Пасище 9 44252 44.252 

223 65872.5.168 ВЕНЧАРСКОТО Пасище 7 10016 10.016 

224 65872.5.283 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8442 8.442 

225 65872.5.284 КИРКОВЕЦ Пасище 9 1921 1.921 

226 65872.5.285 КИРКОВЕЦ Пасище 9 6683 6.683 

227 65872.5.286 КИРКОВЕЦ Пасище 9 2289 2.289 

228 65872.5.289 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8670 8.670 

229 65872.5.304 КИРКОВЕЦ Пасище 9 13251 13.251 

230 65872.5.305 КИРКОВЕЦ Пасище 9 12336 12.336 

231 65872.5.308 КИРКОВЕЦ Пасище 6 4311 4.311 

232 65872.5.309 КИРКОВЕЦ Пасище 6 1951 1.951 

233 65872.5.329 КИРКОВЕЦ Пасище 9 22660 22.660 

234 65872.5.330 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8506 8.506 

235 65872.5.336 КИРКОВЕЦ Пасище 9 905 0.905 

236 65872.5.340 БАКОВА 

МОГИЛА 

Пасище 9 9407 9.407 

237 65872.5.342 ВЕНЧАРСКОТО Пасище 9 5223 5.223 

238 65872.5.368 БАКОВА 

МОГИЛА 

Пасище 9 17740 17.740 

239 65872.5.371 КИРКОВЕЦ Пасище 9 5802 5.802 

240 65872.5.408 КИРКОВЕЦ Пасище 9 12791 12.791 

241 65872.5.409 ГРАМАДАТА Пасище 9 48489 48.489 

242 65872.8.435 ТАНОВ ЛАК Пасище 5 1345 1.345 

243 65872.87.576 КОЙЧОВ ТОК Ливада 6 3578 3.578 

      ОБЩО:   1570494 1570.494 

       

землище с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Катего

рия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 54211.11.12 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 15835 15.835 

2 54211.11.13 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 5213 5.213 

3 54211.11.2 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 1940 1.940 

4 54211.115.310 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 6 723 0.723 

5 54211.115.311 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 6 597 0.597 

6 54211.118.326 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 6 2700 2.700 

7 54211.126.283 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Ливада 6 2573 2.573 

8 54211.13.1 ЕЗЕРОТО 

 

Ливада 9 3855 3.855 



9 54211.150.201 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Ливада 6 5028 5.028 

10 54211.150.203 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 6 5694 5.694 

11 54211.156.507 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 5 3238 3.238 

12 54211.162.613 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 8 14689 14.689 

13 54211.163.164 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 8 15053 15.053 

14 54211.177.780 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Ливада 8 2675 2.675 

15 54211.21.59 КРЪСТОВЦИ Ливада 6 1485 1.485 

16 54211.21.69 КРЪСТОВ РЪТ Ливада 6 8619 8.619 

17 54211.22.103 БОНОВСКОТО Ливада 6 2735 2.735 

18 54211.22.111 БАЧИЙЩЕТО ливада 6 1893 1.893 

19 54211.22.62 БАЧИЙЩЕТО ливада 6 8186 8.186 

20 54211.22.66 БАЧИЙЩЕТО ливада 6 1504 1.504 

21 54211.22.93 БАЧИЙЩЕТО ливада 6 3867 3.867 

22 54211.23.11 ЛЪГА Ливада 6 1066 1.066 

23 54211.23.12 ЛЪГА Ливада 5 1217 1.217 

24 54211.23.24 ЛЪГА Ливада 5 1631 1.631 

25 54211.23.25 ЛЪГА Ливада 6 1312 1.312 

26 54211.23.26 ЛЪГА Ливада 6 443 0.443 

27 54211.23.27 ЛЪГА Ливада 6 1608 1.608 

28 54211.23.28 ЛЪГА Ливада 6 1737 1.737 

29 54211.23.29 ЛЪГА Ливада 6 2872 2.872 

30 54211.23.3 ГЕШОВСКО Ливада 6 876 0.876 

31 54211.23.30 ЛЪГА Ливада 6 536 0.536 

32 54211.23.35 ЛЪГА ливада 6 969 0.969 

33 54211.23.454 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 5 5478 5.478 

34 54211.24.128 ТЪНКИ РЪТ Неизп.ливада 5 1212 1.212 

35 54211.24.132 ТЪНКИ РЪТ Неизп.ливада 5 705 0.705 

36 54211.24.15 РАЧОВЦИ ливада 6 2948 2.948 

37 54211.24.44 РАЧОВЦИ Ливада 6 572 0.572 

38 54211.24.78 РАЧОВЦИ Ливада 6 1249 1.249 

39 54211.24.79 РАЧОВЦИ Ливада 6 1715 1.715 

40 54211.25.42 ГРОЗДЕНСКА ливада 5 863 0.863 

41 54211.25.67 НАНКОВ СЛОГ ливада 5 598 0.598 

42 54211.25.73 НАНКОВ СЛОГ ливада 5 2090 2.090 

43 54211.25.82 НАНКОВ СЛОГ ливада 6 594 0.594 

44 54211.26.15 СТОКИТЕ Ливада 6 579 0.579 

45 54211.26.17 СТОКИТЕ Ливада 6 661 0.661 

46 54211.26.19 СТОКИТЕ Ливада 6 597 0.597 

47 54211.27.11 РУПИТЕ ливада 6 820 0.820 

48 54211.27.15 РУПИТЕ ливада 6 5675 5.675 

49 54211.27.16 РУПИТЕ ливада 6 1775 1.775 

50 54211.27.18 РУПИТЕ ливада 6 628 0.628 

51 54211.27.19 РУПИТЕ ливада 6 740 0.740 



52 54211.27.22 РУПИТЕ Ливада 6 1964 1.964 

53 54211.27.24 РУПИТЕ Ливада 6 901 0.901 

54 54211.27.25 РУПИТЕ Ливада 5 646 0.646 

55 54211.27.3 РУПИТЕ Ливада 6 1286 1.286 

56 54211.27.30 РУПИТЕ Ливада 6 824 0.824 

57 54211.27.31 РУПИТЕ Ливада 6 3430 3.430 

58 54211.27.8 РУПИТЕ Ливада 6 1213 1.213 

59 54211.28.3 ПРИ 

ВОДЕНИЦАТА 

Ливада 5 1420 1.420 

60 54211.28.40 ЛЪКАТА Ливада 5 695 0.695 

61 54211.28.45 ЛЕШКАТА ливада 5 822 0.822 

62 54211.28.477 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

пасище 5 4017 4.017 

63 54211.28.484 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

пасище 5 3508 3.508 

64 54211.28.494 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 5 1384 1.384 

65 54211.28.937 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 5 2360 2.360 

66 54211.29.13 БИЛЬОВИЦА ливада 8 7887 7.887 

67 54211.29.16 БИЛЬОВИЦА ливада 8 3461 3.461 

68 54211.29.25 БИЛЬОВИЦА ливада 8 7499 7.499 

69 54211.29.27 БИЛЬОВИЦА ливада 5 754 0.754 

70 54211.29.6 БИЛЬОВИЦА ливада 5 7691 7.691 

71 54211.30.1 БИЛЬОВИЦА ливада 8 4255 4.255 

72 54211.30.10 БИЛЬОВИЦА ливада 8 1475 1.475 

73 54211.30.13 БАЧИЙЩЕТО ливада 8 660 0.660 

74 54211.30.6 БИЛЬОВИЦА ливада 8 1358 1.358 

75 54211.31.565 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

пасище 6 9619 9.619 

76 54211.31.8 СТОЯНОВА 

МОГИЛА 

ливада 6 1209 1.209 

77 54211.36.32 НАЙДЕНОВО Ливада 6 1463 1.463 

78 54211.38.125 ОТЕШАНЕТЕ ливада 6 6165 6.165 

79 54211.38.25 РАВЕНИК ливада 6 783 0.783 

80 54211.38.45 РАВЕНИК ливада 8 1066 1.066 

81 54211.38.48 РАВЕНИК ливада 6 1588 1.588 

82 54211.38.87 РАВЕНИК ливада 8 2232 2.232 

83 54211.39.1 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 2375 2.375 

84 54211.39.11 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 1602 1.602 

85 54211.39.13 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 4396 4.396 

86 54211.39.15 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 2793 2.793 

87 54211.39.7 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 5606 5.606 

88 54211.39.8 ВЕЛЬОВОТО Ливада 8 673 0.673 

89 54211.67.563 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 6 1689 1.689 

      ОБЩО:   254637 254.637 

 

 

 

      



землище с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170 - пасища, мери и ливади  

            

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Катего

рия 

Площ,  

кв. м 

Площ,  

дка 

1 54170.1.82 ЛУПАРЕТЕ Ливада 6 9286 9.286 

2 54170.117.14 КРАТУНИТЕ Ливада 6 2999 2.999 

3 54170.117.29 КРАТУНИТЕ Ливада 6 5369 5.369 

4 54170.117.30 КРАТУНИТЕ Ливада 6 867 0.867 

5 54170.117.36 КРАТУНИТЕ Ливада 6 3481 3.481 

6 54170.119.23 НИНОВЦИ Ливада 7 18695 18.695 

7 54170.13.15 ВЪЛЧИНОВЦИ-

13 

Ливада 6 2188 2.188 

8 54170.130.42 ГОРНИ 

БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада 6 1599 1.599 

9 54170.130.46 ГОРНИ 

БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада 5 970 0.970 

10 54170.137.17 ИЦОВОТО Ливада 6 4125 4.125 

11 54170.138.120 ПОПОВА 

МОГИЛА 

Ливада 6 23417 23.417 

12 54170.138.46 ПОПОВА 

МОГИЛА 

Ливада 6 2347 2.347 

13 54170.138.47 ПОПОВА 

МОГИЛА 

Ливада 6 1045 1.045 

14 54170.138.56 ПОПОВА 

МОГИЛА 

Ливада 7 5383 5.383 

15 54170.14.2 БАЛИНЕТЕ Ливада 5 3410 3.410 

16 54170.14.7 МАРКОВЦИ Ливада 5 29410 29.410 

17 54170.146.4 ТАМБУРИЦА Пасище 10 2000 2.000 

18 54170.16.11 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1723 1.723 

19 54170.16.76 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1756 1.756 

20 54170.16.78 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1192 1.192 

21 54170.161.37 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 1600 1.600 

22 54170.161.41 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 1470 1.470 

23 54170.161.49 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 3040 3.040 

24 54170.161.52 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 1900 1.900 

25 54170.161.53 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 900 0.900 

26 54170.163.21 ГЛАСА -1 Пасище 7 2999 2.999 

27 54170.163.23 ГЛАСА -1 Пасище 8 7913 7.913 

28 54170.166.19 СВИНОВО Пасище 7 21439 21.439 

29 54170.167.11 ТИЛОВСКИ 

БРЕГ 

Ливада 6 2000 2.000 

30 54170.167.4 ТИЛОВСКИ 

БРЕГ 

Ливада 6 2120 2.120 

31 54170.172.15 ГРЪНЧАРИЦА Ливада 7 1499 1.499 

32 54170.172.28 ГРЪНЧАРИЦА Ливада 7 1500 1.500 

33 54170.178.11 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 3325 3.325 

34 54170.178.15 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 4934 4.934 



35 54170.178.16 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 1298 1.298 

36 54170.178.26 КАДЕВИЦА-2 Пасище 6 1499 1.499 

37 54170.178.27 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 2999 2.999 

38 54170.191.9 САВОВИЯ 

ЧИФЛИК 

Ливада 6 4634 4.634 

39 54170.192.12 ХАРМАНЯ Пасище 6 3999 3.999 

40 54170.194.7 КУШЛЬОВИЦА Ливада 8 2499 2.499 

41 54170.197.5 БАРЕ - 

ЛИВАДИТЕ 

Пасище 7 1000 1.000 

42 54170.197.66 БАРЕ - 

ЛИВАДИТЕ 

Ливада 6 9101 9.101 

43 54170.197.78 БАРЕ - 

ЛИВАДИТЕ 

Ливада 6 1847 1.847 

44 54170.202.50 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 7 6616 6.616 

45 54170.202.51 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 7 7292 7.292 

46 54170.202.53 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 7 1500 1.500 

47 54170.202.56 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 8 3103 3.103 

48 54170.21.1 СЕЛОТО Ливада 8 27482 27.482 

49 54170.21.10 СЕЛОТО Ливада 8 4036 4.036 

50 54170.21.115 ГЛАСА -1 Пасище 8 3511 3.511 

51 54170.21.24 СЕЛОТО Ливада 8 1818 1.818 

52 54170.21.55 СЕЛОТО Ливада 8 3949 3.949 

53 54170.21.67 СЕЛОТО Ливада 7 10236 10.236 

54 54170.21.95 СЕЛОТО Ливада 7 4452 4.452 

55 54170.21.98 СЕЛОТО Ливада 8 10217 10.217 

56 54170.22.116 ШОТОРИТЕ Ливада 7 506 0.506 

57 54170.22.119 ГОЛЕМИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 7 2426 2.426 

58 54170.23.1 НЕДЕЛКОВЕЦ Ливада 7 3509 3.509 

59 54170.23.140 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 7 516 0.516 

60 54170.23.163 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 8 8451 8.451 

61 54170.23.195 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 2171 2.171 

62 54170.23.199 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 2952 2.952 

63 54170.23.20 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 7 4181 4.181 

64 54170.23.200 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 1662 1.662 

65 54170.23.28 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 20768 20.768 

66 54170.23.30 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 7 35811 35.811 

67 54170.27.118 ТАБАЦИТЕ-

ПЕШОВЦИ 

Ливада 6 18955 18.955 

68 54170.27.141 ВОЙНОВЦИ Ливада 6 6515 6.515 

69 54170.27.152 ТАБАЦИТЕ-

ПЕШОВЦИ 

Ливада 6 60006 60.006 



70 54170.27.86 ВОЙНОВЦИ Ливада 6 13685 13.685 

71 54170.28.53 ЧЕРКОВЦИ Ливада 6 6312 6.312 

72 54170.29.20 НЕНЧОВЦИ Пасище 7 21976 21.976 

73 54170.32.41 СУРКОВСКА 

МАХАЛА 

Ливада 6 26056 26.056 

74 54170.33.2 ВЕЛЬОВЦИ-2 Ливада 8 3613 3.613 

75 54170.33.80 ВЕЛЬОВЦИ-2 Ливада 7 48025 48.025 

76 54170.34.15 ДАЧКОВЦИ Ливада 8 3917 3.917 

77 54170.37.23 ГОСПОДАРИТЕ Ливада 10 38291 38.291 

78 54170.4.37 КРУШАРЕТЕ Ливада 6 28827 28.827 

79 54170.4.49 КРУШАРЕТЕ Ливада 6 3260 3.260 

80 54170.40.32 ДЪЛГАТА 

УСОЙНА 

Ливада 5 1128 1.128 

81 54170.43.14 ДОНЧОВОТО-

ПРИ ЦИГАНИ 

Ливада 6 1099 1.099 

82 54170.5.163 НЕШОВЦИ Ливада 6 34815 34.815 

83 54170.5.91 БАЛИНЕТЕ Ливада 8 6622 6.622 

84 54170.6.29 КРАТУНИТЕ Ливада 6 6004 6.004 

85 54170.7.39 ВИТЬОВЦИ Ливада 6 1221 1.221 

86 54170.7.42 ВИТЬОВЦИ Ливада 8 9565 9.565 

87 54170.7.45 ВИТЬОВЦИ Ливада 8 2784 2.784 

      ОБЩО:   716618 716.618 

       

землище с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Катего

рия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 20897.1.14 УЗУНСКОТО пасище 5 6574 6.574 

2 20897.10.113 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 595 0.595 

3 20897.10.119 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 4276 4.276 

4 20897.10.128 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 463 0.463 

5 20897.10.129 ДЪЛГАТА 

САДИНА 

ливада 8 1476 1.476 

6 20897.10.130 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 1018 1.018 

7 20897.10.131 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 697 0.697 

8 20897.10.143 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 665 0.665 

9 20897.10.44 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 748 0.748 

10 20897.10.45 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1450 1.450 

11 20897.10.50 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 5192 5.192 

12 20897.10.51 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2500 2.500 

13 20897.10.52 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2120 2.120 

14 20897.10.75 ГЕРАНОВИЦА Пасище 8 3829 3.829 

15 20897.10.83 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1994 1.994 

16 20897.10.93 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 834 0.834 



17 20897.10.94 РЪТТА ливада 8 4171 4.171 

18 20897.10.97 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1022 1.022 

19 20897.10.98 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 788 0.788 

20 20897.10.99 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 2468 2.468 

21 20897.11.120 САМОТСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 1235 1.235 

22 20897.11.121 САМОТСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 4372 4.372 

23 20897.11.134 РОГУЛЯ Ливада 8 1971 1.971 

24 20897.11.18 САМОТСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 1903 1.903 

25 20897.11.27 САМОТСКА 

МОГИЛА 

Пасище 8 4756 4.756 

26 20897.11.3 ДОЛНО 

БРАНИЩЕ 

ливада 8 700 0.700 

27 20897.11.44 САМОТСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 387 0.387 

28 20897.11.49 САМОТСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 1888 1.888 

29 20897.11.57 ФИЛЬОВОТО Пасище 8 3128 3.128 

30 20897.11.80 САМОТСКА 

МОГИЛА 

Ливада 8 1187 1.187 

31 20897.11.88 САМОТСКА 

МОГИЛА 

Ливада 8 715 0.715 

32 20897.11.94 САМОТСКА 

МОГИЛА 

пасище 8 1176 1.176 

33 20897.11.98 САМОТСКА 

МОГИЛА 

пасище 8 2964 2.964 

34 20897.12.10 ЛИЛОВСКИ 

НИВИ 

ливада 5 1954 1.954 

35 20897.12.28 ТРЕБЕЖА Ливада 5 698 0.698 

36 20897.12.38 БАЛАБАНСКИ 

ОБЛЕЗИ 

ливада 5 984 0.984 

37 20897.12.40 БАЛАБАНСКИ 

ОБЛЕЗИ 

ливада 5 1421 1.421 

38 20897.12.45 КАМАНЯКА ливада 5 500 0.500 

39 20897.12.46 ЛЕЩАКА ливада 5 532 0.532 

40 20897.12.48 ЛЕЩАКА ливада 5 947 0.947 

41 20897.12.81 ГАЙДАРСКОТО Ливада 5 781 0.781 

42 20897.12.86 МОГИЛКАТА ливада 5 986 0.986 

43 20897.13.17 ТРЕБЕЖА Пасище 5 5079 5.079 

44 20897.13.18 ТРЕБЕЖА Пасище 5 1600 1.600 

45 20897.13.2 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 1139 1.139 

46 20897.13.3 ПИШУРАТА Пасище 5 506 0.506 

47 20897.13.31 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 2980 2.980 

48 20897.13.6 ПИШУРАТА Пасище 5 3327 3.327 

49 20897.13.7 ПИШУРАТА Пасище 5 1530 1.530 

50 20897.13.8 ПИШУРАТА Пасище 5 1276 1.276 

51 20897.13.9 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 5103 5.103 



52 20897.14.14 ЧУКАТА Пасище 7 702 0.702 

53 20897.14.15 ЧУКАТА Пасище 7 1573 1.573 

54 20897.14.19 ЧУКАТА пасище 7 248 0.248 

55 20897.14.20 ЧУКАТА пасище 7 650 0.650 

56 20897.14.23 ЧУКАТА Пасище 7 1908 1.908 

57 20897.14.27 ЧУКАТА Пасище 7 768 0.768 

58 20897.14.30 ЧУКАТА пасище 7 4066 4.066 

59 20897.14.32 ЧУКАТА пасище 7 2074 2.074 

60 20897.14.34 ЧИФЛИКА пасище 7 2276 2.276 

61 20897.14.35 ЧИФЛИКА пасище 7 1824 1.824 

62 20897.14.36 ЧИФЛИКА пасище 7 1019 1.019 

63 20897.14.39 ЧИФЛИКА пасище 7 3889 3.889 

64 20897.14.45 ЧУКАТА Ливада 7 1579 1.579 

65 20897.14.46 ТРАПА Ливада 7 2067 2.067 

66 20897.14.53 ЧУКАТА Ливада 7 896 0.896 

67 20897.14.54 ЧУКАТА Ливада 7 665 0.665 

68 20897.14.55 ШУМАКА Ливада 7 2646 2.646 

69 20897.14.7 ЧУКАТА Ливада 7 975 0.975 

70 20897.15.119 УСОЙНАТА Пасище 7 13623 13.623 

71 20897.15.121 АЛДЬОВИЦА Пасище 7 2397 2.397 

72 20897.15.122 АЛДЬОВИЦА Пасище 7 5811 5.811 

73 20897.15.123 УСОЙНАТА Пасище 7 8281 8.281 

74 20897.15.17 ГАЛЬОВСКОТО Ливада 7 1760 1.760 

75 20897.16.133 ХАРМАНЯ Ливада 5 1997 1.997 

76 20897.16.134 ХАРМАНЯ Ливада 5 2636 2.636 

77 20897.16.17 ХАРМАНЯ Пасище 7 1307 1.307 

78 20897.16.2 ПРИСОЕТО Ливада 7 964 0.964 

79 20897.16.29 ХАРМАНЯ Ливада 7 1250 1.250 

80 20897.16.31 ХАРМАНЯ Ливада 7 914 0.914 

81 20897.16.57 ХАРМАНЯ Ливада 7 1347 1.347 

82 20897.16.58 ХАРМАНЯ Ливада 7 3036 3.036 

83 20897.16.63 ХАРМАНЯ пасище 7 1720 1.720 

84 20897.16.66 ХАРМАНЯ пасище 7 3532 3.532 

85 20897.16.69 ХАРМАНЯ Пасище 7 659 0.659 

86 20897.16.70 ХАРМАНЯ пасище 7 2355 2.355 

87 20897.16.72 ХАРМАНЯ Пасище 7 1447 1.447 

88 20897.16.73 ХАРМАНЯ Пасище 7 885 0.885 

89 20897.16.75 ХАРМАНЯ Пасище 7 1941 1.941 

90 20897.16.78 ОБРОКА Пасище 7 2175 2.175 

91 20897.16.79 ХАРМАНЯ Пасище 7 7163 7.163 

92 20897.16.80 ХАРМАНЯ пасище 7 763 0.763 

93 20897.16.81 ХАРМАНЯ Пасище 7 919 0.919 

94 20897.16.82 ХАРМАНЯ пасище 7 41177 41.177 

95 20897.16.83 ХАРМАНЯ пасище 7 4184 4.184 

96 20897.16.84 БАЧИЩЕТО пасище 7 310 0.310 

97 20897.16.85 БАЧИЩЕТО Пасище 7 2539 2.539 

98 20897.16.86 БАЧИЩЕТО Пасище 7 647 0.647 

99 20897.16.87 БАЧИЩЕТО пасище 7 2716 2.716 



100 20897.17.39 ЦЪРВУЛСКИ 

ТРАП 

ливада 5 4994 4.994 

101 20897.17.42 ЦЪРВУЛСКИ 

ТРАП 

Пасище 7 3847 3.847 

102 20897.17.43 ЦЪРВУЛСКИ 

ТРАП 

 

ливада 5 1359 1.359 

103 20897.17.44 ЦЪРВУЛСКИ 

ТРАП 

ливада 5 813 0.813 

104 20897.17.54 ПЛЮЧАКА Пасище 7 2394 2.394 

105 20897.17.65 БАЧИЩЕТО Пасище 7 3297 3.297 

106 20897.17.66 БАЧИЩЕТО Пасище 7 3002 3.002 

107 20897.18.1 ЛЪКИТЕ Ливада 5 2731 2.731 

108 20897.18.11 ЛЪКИТЕ Ливада 5 1175 1.175 

109 20897.18.2 ЛЪКИТЕ Пасище 5 9318 9.318 

110 20897.18.26 ПАДАЛОТО Ливада 5 1028 1.028 

111 20897.18.41 ЛЪКИТЕ Ливада 5 937 0.937 

112 20897.18.50 АРМАНЯ ливада 5 1607 1.607 

113 20897.18.52 АРМАНЯ Ливада 5 542 0.542 

114 20897.19.23 БИВОЛАРНИКА Пасище 5 8689 8.689 

115 20897.2.45 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 3165 3.165 

116 20897.2.47 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2329 2.329 

117 20897.2.53 ДОЛНО 

БРАНИЩЕ 

ливада 8 1138 1.138 

118 20897.2.56 ДОЛНО 

БРАНИЩЕ 

ливада 8 799 0.799 

119 20897.2.61 ГРОБА пасище 5 6873 6.873 

120 20897.2.65 ЧЕРВЕНА 

МОГИЛА 

пасище 5 6834 6.834 

121 20897.2.66 МЛАКАТА Пасище 5 2113 2.113 

122 20897.2.75 КАМАНЯКА пасище 5 16389 16.389 

123 20897.2.81 ГЕРАНОВИЦА пасище 5 14538 14.538 

124 20897.2.83 ГЕРАНОВИЦА Пасище 5 8189 8.189 

125 20897.2.85 ГЕРАНОВИЦА Пасище 5 14202 14.202 

126 20897.21.63 ПРИСОЕТО Ливада 8 2817 2.817 

127 20897.21.68 ПРИСОЕТО Ливада 8 592 0.592 

128 20897.21.69 ПРИСОЕТО Ливада 8 1240 1.240 

129 20897.23.129 КЪЛБУЧАКА Ливада 5 1157 1.157 

130 20897.23.140 ВЕЛЬОВСКИ 

ЛЪК 

Пасище 5 2196 2.196 

131 20897.23.141 ВЕЛЬОВСКИ 

ЛЪК 

Пасище 5 4671 4.671 

132 20897.23.145 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 1245 1.245 

133 20897.23.17 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 366 0.366 

134 20897.23.23 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 1331 1.331 

135 20897.23.25 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 820 0.820 

136 20897.23.3 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 2310 2.310 

137 20897.23.30 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 419 0.419 

138 20897.23.31 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 21551 21.551 

139 20897.23.32 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 1477 1.477 



140 20897.23.5 КРИВОЛЯ ливада 5 1365 1.365 

141 20897.23.58 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 647 0.647 

142 20897.23.7 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 2217 2.217 

143 20897.23.71 МЕЧИ ТРЪН Ливада 5 3766 3.766 

144 20897.23.87 ЛЪКАТА ливада 5 623 0.623 

145 20897.23.96 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 1200 1.200 

146 20897.23.98 ВОДЕНИЦАТА ливада 5 1679 1.679 

147 20897.24.107 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 1772 1.772 

148 20897.24.109 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 3998 3.998 

149 20897.24.111 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

Ливада 5 1973 1.973 

150 20897.24.12 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 3810 3.810 

151 20897.24.2 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

Ливада 5 1681 1.681 

152 20897.24.30 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 2002 2.002 

153 20897.24.68 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 2768 2.768 

154 20897.24.84 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 478 0.478 

155 20897.24.86 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 461 0.461 

156 20897.25.110 ТРЪНЕТО ливада 5 3041 3.041 

157 20897.25.113 ТРЪНЕТО ливада 5 1395 1.395 

158 20897.25.12 МЛАКАТА ливада 5 881 0.881 

159 20897.25.120 ТРЪНЕТО ливада 5 721 0.721 

160 20897.25.122 ТРЪНЕТО ливада 5 685 0.685 

161 20897.25.131 ТРЪНЕТО ливада 5 1762 1.762 

162 20897.25.136 ТРЪНЕТО ливада 5 2738 2.738 

163 20897.25.138 ТРЪНЕТО ливада 5 852 0.852 

164 20897.25.14 МЛАКАТА ливада 5 2200 2.200 

165 20897.25.149 ТРЪНЕТО ливада 5 928 0.928 

166 20897.25.163 ГОРНИТЕ 

ЛИВАДИ 

Ливада 5 600 0.600 

167 20897.25.164 ГОРНИТЕ 

ЛИВАДИ 

Ливада 5 1123 1.123 

168 20897.25.165 ГОРНИТЕ 

ЛИВАДИ 

Ливада 5 799 0.799 

169 20897.25.168 ГОРНИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 909 0.909 

170 20897.25.173 ПОПЕНЕЦ Ливада 5 660 0.660 

171 20897.25.175 ПОПЕНЕЦ Ливада 5 572 0.572 

172 20897.25.188 ГОРНИТЕ 

ЛИВАДИ 

Ливада 5 825 0.825 

173 20897.25.207 ВАДАТА Ливада 5 1160 1.160 

174 20897.25.208 ВАДАТА Ливада 5 1029 1.029 

175 20897.25.210 ВАДАТА ливада 5 666 0.666 



176 20897.25.215 ВАДАТА ливада 5 314 0.314 

177 20897.25.37 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 1746 1.746 

178 20897.25.41 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 1048 1.048 

179 20897.25.46 ПОД МУХОВЕЦ ливада 5 1057 1.057 

180 20897.25.5 МЛАКАТА ливада 5 1295 1.295 

181 20897.25.7 МЛАКАТА Ливада 5 558 0.558 

182 20897.25.8 МЛАКАТА ливада 5 2132 2.132 

183 20897.25.93 ТРЪНЕТО ливада 5 1332 1.332 

184 20897.25.99 ТРЪНЕТО ливада 5 661 0.661 

185 20897.26.23 УТЯВЕЦ ливада 5 954 0.954 

186 20897.26.44 УТЯВЕЦ Пасище 5 5626 5.626 

187 20897.26.58 УТЯВЕЦ ливада 5 1047 1.047 

188 20897.26.59 УТЯВЕЦ ливада 5 885 0.885 

189 20897.26.70 УТЯВЕЦ ливада 5 324 0.324 

190 20897.26.93 УТЯВЕЦ ливада 5 5057 5.057 

191 20897.27.103 ЛЪКАТА Пасище 5 1939 1.939 

192 20897.27.107 РЕКАТА Пасище 5 2013 2.013 

193 20897.27.109 ЛЪКАТА Пасище 7 1598 1.598 

194 20897.27.11 СТАМБОЛ. 

ВОДЕНИЦА 

ливада 5 941 0.941 

195 20897.27.112 ЛЪКАТА Пасище 7 2456 2.456 

196 20897.27.13 СТАМБОЛ. 

ВОДЕНИЦА 

ливада 5 2445 2.445 

197 20897.27.2 СТАМБОЛ. 

ВОДЕНИЦА 

ливада 5 2286 2.286 

198 20897.27.5 СТАМБОЛ. 

ВОДЕНИЦА 

ливада 5 1271 1.271 

199 20897.27.7 СТАМБОЛ. 

ВОДЕНИЦА 

ливада 5 1014 1.014 

200 20897.27.8 СТАМБОЛ. 

ВОДЕНИЦА 

ливада 5 1576 1.576 

201 20897.27.83 ТОДОРОВОТО ливада 7 8178 8.178 

202 20897.27.89 МОГИЛКАТА ливада 7 2949 2.949 

203 20897.27.91 МОГИЛКАТА ливада 7 1905 1.905 

204 20897.27.98 ЛЪКАТА Пасище 7 2707 2.707 

205 20897.27.99 ЛЪКАТА Пасище 5 1408 1.408 

206 20897.28.154 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 1067 1.067 

207 20897.28.156 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 6704 6.704 

208 20897.28.159 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 24505 24.505 

209 20897.28.41 ВЛАДОВОТО Пасище 7 3735 3.735 

210 20897.28.54 КАМИЛЧЕ Ливада 7 833 0.833 

211 20897.28.61 КАМИЛЧЕ Ливада 7 1198 1.198 

212 20897.29.12 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Пасище 7 1080 1.080 

213 20897.29.13 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Пасище 7 1001 1.001 



214 20897.29.22 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Ливада 7 874 0.874 

215 20897.29.24 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Ливада 7 4892 4.892 

216 20897.29.29 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Ливада 7 1212 1.212 

217 20897.29.46 СЕНЕКОВОТО Ливада 7 1399 1.399 

218 20897.29.52 СЕНЕКОВОТО Ливада 7 6531 6.531 

219 20897.29.59 КОНАРНИКА Пасище 7 2420 2.420 

220 20897.3.11 ПОПОВОТО ливада 5 1098 1.098 

221 20897.3.13 ПОПОВОТО ливада 5 401 0.401 

222 20897.3.21 ПОПОВОТО ливада 5 876 0.876 

223 20897.3.6 ПОПОВОТО ливада 5 1006 1.006 

224 20897.30.21 КУНЧОВСКОТО Ливада 6 1328 1.328 

225 20897.30.24 СРЯДОРАТА Ливада 6 1335 1.335 

226 20897.32.12 ШОТОРЯ Ливада 6 704 0.704 

227 20897.32.14 ШОТОРЯ Ливада 6 1403 1.403 

228 20897.32.22 ШОТОРЯ Ливада 6 1510 1.510 

229 20897.32.23 ШОТОРЯ Ливада 7 7549 7.549 

230 20897.32.24 ШОТОРЯ Ливада 7 1087 1.087 

231 20897.32.33 ГРОБИЩАТА Ливада 7 1193 1.193 

232 20897.32.9 ШОТОРЯ Ливада 6 921 0.921 

233 20897.34.16 ЧИЧИГА Ливада 7 3525 3.525 

234 20897.34.17 ЧИЧИГА Ливада 7 1060 1.060 

235 20897.34.27 ЧИЧИГА Ливада 7 1915 1.915 

236 20897.34.29 ЧИЧИГА Ливада 7 6071 6.071 

237 20897.34.32 ЧИЧИГА Ливада 7 1909 1.909 

238 20897.34.33 ЧИЧИГА Ливада 7 1130 1.130 

239 20897.34.38 ЧИЧИГА Ливада 7 952 0.952 

240 20897.34.52 ЧИЧИГА Ливада 7 1053 1.053 

241 20897.34.54 РЪТТА Ливада 7 1971 1.971 

242 20897.34.57 РЪТТА Ливада 7 1611 1.611 

243 20897.34.67 ГРЪСТЕЛНИКА Ливада 7 1635 1.635 

244 20897.35.147 УМАТА Ливада 7 8925 8.925 

245 20897.35.148 ДОЦОВОТО Пасище 7 1978 1.978 

246 20897.36.35 ТЪРНЕВИЦА Пасище 8 1082 1.082 

247 20897.36.36 ШОЛСКОТО Пасище 8 4117 4.117 

248 20897.37.7 ВЕЛЬОВСКИ 

ЛЪК 

пасище 5 2580 2.580 

249 20897.4.100 БОЯДЖИЙСКОТ

О 

Ливада 6 1714 1.714 

250 20897.4.126 САДИНАТА ливада 6 2326 2.326 

251 20897.4.131 САДИНАТА ливада 6 1154 1.154 

252 20897.4.132 САДИНАТА ливада 6 1415 1.415 

253 20897.4.133 САДИНАТА ливада 6 476 0.476 

254 20897.4.134 САДИНАТА ливада 6 1326 1.326 

255 20897.4.136 САДИНАТА ливада 6 1490 1.490 

256 20897.4.137 САДИНАТА ливада 6 656 0.656 

257 20897.4.138 РЪТТА ливада 6 1750 1.750 



258 20897.4.139 САДИНАТА ливада 6 2490 2.490 

259 20897.4.140 САДИНАТА ливада 6 711 0.711 

260 20897.4.141 САДИНАТА ливада 6 747 0.747 

261 20897.4.143 САДИНАТА ливада 6 2673 2.673 

262 20897.4.149 РЪТТА Ливада 6 1362 1.362 

263 20897.4.150 САДИНАТА ливада 6 5170 5.170 

264 20897.4.160 ГЕРАНОВИЦА Пасище 8 2962 2.962 

265 20897.4.25 РЪТТА ливада 6 2001 2.001 

266 20897.4.31 РЪТТА ливада 6 629 0.629 

267 20897.4.43 РЪТТА ливада 6 819 0.819 

268 20897.4.44 РЪТТА ливада 6 941 0.941 

269 20897.4.61 САДИНАТА ливада 6 2834 2.834 

270 20897.4.8 РЪТТА ливада 6 1516 1.516 

271 20897.4.9 РЪТТА ливада 6 1439 1.439 

272 20897.5.2 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 532 0.532 

273 20897.5.8 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 833 0.833 

274 20897.5.88 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 958 0.958 

275 20897.5.95 ПРИ ДОМА Ливада 8 1307 1.307 

276 20897.53.15 ТРАПА ливада 7 8750 8.750 

277 20897.53.17 ТРАПА ливада 7 1199 1.199 

278 20897.55.1 ЛЪКИТЕ Ливада 5 816 0.816 

279 20897.6.10 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1474 1.474 

280 20897.6.16 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1203 1.203 

281 20897.6.17 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1403 1.403 

282 20897.6.25 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 535 0.535 

283 20897.6.28 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 673 0.673 

284 20897.6.29 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 647 0.647 

285 20897.6.30 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 571 0.571 

286 20897.6.44 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 646 0.646 

287 20897.6.50 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 657 0.657 

288 20897.6.51 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 288 0.288 

289 20897.6.54 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 1193 1.193 

290 20897.6.55 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 4827 4.827 

291 20897.6.56 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 995 0.995 

292 20897.6.59 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 620 0.620 

293 20897.6.60 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 3729 3.729 

294 20897.6.64 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 2862 2.862 

295 20897.6.67 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 558 0.558 

296 20897.6.67 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 558 0.558 

297 20897.6.69 ДОЧОВ РЪТ ливада 8 472 0.472 

298 20897.6.77 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1110 1.110 

299 20897.6.94 ПРИ ДОМА ливада 8 3152 3.152 

300 20897.67.1 ПОЛЕТО ливада 5 639 0.639 

301 20897.67.19 ПОЛЕТО ливада 5 992 0.992 

302 20897.7.101 ЗОРЕВИЦА ливада 6 2583 2.583 

303 20897.7.105 ЗОРЕВИЦА ливада 6 1989 1.989 

304 20897.7.107 ЗОРЕВИЦА ливада 6 1983 1.983 

305 20897.7.109 ЗОРЕВИЦА ливада 6 4166 4.166 



306 20897.7.111 ЗОРЕВИЦА ливада 6 1529 1.529 

307 20897.7.45 ЗОРЕВИЦА ливада 6 4710 4.710 

308 20897.7.46 ЗОРЕВИЦА ливада 6 3462 3.462 

309 20897.7.73 ЗОРЕВИЦА пасище 6 3069 3.069 

310 20897.7.74 ЗОРЕВИЦА пасище 6 3631 3.631 

311 20897.8.1 РАБРОВЕЦ пасище 6 8533 8.533 

312 20897.8.2 РАБРОВЕЦ пасище 6 3124 3.124 

313 20897.9.13 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 3800 3.800 

314 20897.9.17 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 9673 9.673 

315 20897.9.18 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1315 1.315 

316 20897.9.20 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1379 1.379 

317 20897.9.24 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 2896 2.896 

318 20897.9.25 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1408 1.408 

319 20897.9.66 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 4038 4.038 

320 20897.9.74 КИТКИТЕ ливада 8 1956 1.956 

321 20897.9.86 КИТКИТЕ ливада 8 1694 1.694 

      ОБЩО:   797201 797.201 

       

землище с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Катего

рия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 11020.22.11 БАБА БРАТАЯ ливада 7 999 0.999 

2 11020.32.1 РАДИНА ГРЕДА ливада 7 2256 2.256 

3 11020.32.29 РАДИНА ГРЕДА ливада 7 2735 2.735 

4 11020.32.40 РАДИНА ГРЕДА ливада 7 874 0.874 

5 11020.32.49 РАДИНА ГРЕДА ливада 7 2827 2.827 

6 11020.34.18 ГОВЕДАРНИКА пасище 7 464 0.464 

7 11020.34.19 ГОВЕДАРНИКА пасище 7 701 0.701 

8 11020.34.33 ГОВЕДАРНИКА пасище 7 2964 2.964 

9 11020.34.36 ГОВЕДАРНИКА пасище 7 4499 4.499 

10 11020.34.4 ГОВЕДАРНИКА пасище 7 3000 3.000 

11 11020.52.22 УСОЙНАТА Пасище 8 9237 9.237 

12 11020.53.102 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 25069 25.069 

13 11020.53.183 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 5 0.005 

14 11020.53.183 ЧЕРНИ ВРЪХ Ливада 8 5149 5.149 

15 11020.53.186 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 35472 35.472 

16 11020.53.187 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 3360 3.360 

17 11020.53.187 ЧЕРНИ ВРЪХ Ливада 8 3360 3.360 

18 11020.53.188 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 3098 3.098 

19 11020.53.188 ЧЕРНИ ВРЪХ Ливада 8 3098 3.098 

20 11020.53.189 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 12245 12.245 

21 11020.53.190 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 4288 4.288 

22 11020.53.191 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 1669 1.669 

23 11020.53.192 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 4333 4.333 

24 11020.53.193 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 9675 9.675 

25 11020.53.326 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 9651 9.651 

26 11020.53.330 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 14820 14.820 



27 11020.53.47 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 2679 2.679 

28 11020.53.49 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 14389 14.389 

29 11020.53.60 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 2561 2.561 

30 11020.53.62 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 884 0.884 

31 11020.53.63 ПАНОВСКОТО ливада 8 1495 1.495 

32 11020.53.64 ПАНОВСКОТО ливада 8 2981 2.981 

33 11020.53.67 ПАНОВСКОТО ливада 8 3963 3.963 

34 11020.53.68 ПАНОВСКОТО ливада 8 488 0.488 

35 11020.53.69 ПАНОВСКОТО ливада 8 993 0.993 

36 11020.53.70 ПАНОВСКОТО ливада 8 10176 10.176 

37 11020.53.71 ПАНОВСКОТО ливада 8 816 0.816 

38 11020.53.72 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 3017 3.017 

39 11020.53.73 ПАНОВСКОТО ливада 8 2794 2.794 

40 11020.53.74 ПАНОВСКОТО ливада 8 1650 1.650 

41 11020.53.75 ПАНОВСКОТО ливада 8 870 0.870 

42 11020.53.76 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 5624 5.624 

43 11020.53.91 ЧЕРНИ ВРЪХ ливада 8 7761 7.761 

44 11020.54.7 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 27452 27.452 

45 11020.54.21 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 16252 16.252 

46 11020.54.22 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 16341 16.341 

47 11020.54.24 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 3265 3.265 

48 11020.54.25 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4145 4.145 

49 11020.54.27 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 1009 1.009 

50 11020.54.48 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4228 4.228 

51 11020.54.66 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4202 4.202 

52 11020.54.67 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 9050 9.050 

53 11020.54.71 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 2863 2.863 

54 11020.54.74 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 8604 8.604 

55 11020.54.26 СТАНЧОВЕЦ ливада 8 5924 5.924 

56 11020.54.5 СТАНЧОВЕЦ пасище 8 54666 54.666 

57 11020.55.17 РАЗДОЛАТА Пасище 8 3999 3.999 

58 11020.55.21 МЕТИЛЯ Пасище 8 1948 1.948 

59 11020.55.45 РАЗДОЛАТА Ливада 8 2581 2.581 

60 11020.55.65 РАЗДОЛАТА Ливада 8 3341 3.341 

61 11020.55.67 РАЗДОЛАТА Ливада 8 1515 1.515 

62 11020.55.69 РЪТА Ливада 8 4395 4.395 

63 11020.55.70 РЪТА Ливада 8 3937 3.937 

64 11020.55.78 ЛУКОВИЦА Ливада 8 3180 3.180 

65 11020.56.9 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 10167 10.167 

66 11020.56.10 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4683 4.683 

67 11020.56.12 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 7172 7.172 

68 11020.56.17 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 2083 2.083 

69 11020.56.18 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 7103 7.103 

70 11020.56.19 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 10590 10.590 

71 11020.56.20 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 3043 3.043 

72 11020.56.21 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 29188 29.188 

73 11020.56.67 ЧУКАТА Ливада 8 1658 1.658 

74 11020.56.68 КРИВАТА НИВА Ливада 8 2858 2.858 



75 11020.56.70 КРИВА НИВА Пасище 8 41398 41.398 

76 11020.56.135 КРИВА НИВА Пасище 8 1559 1.559 

77 11020.56.137 ДЛЪЖКОТО Пасище 8 3525 3.525 

78 11020.57.18 ПЕЛОВСКОТО Пасище 8 2227 2.227 

79 11020.57.41 ГЪЗЕРТА Пасище 8 10607 10.607 

80 11020.57.42 ГЪЗЕРТА Пасище 8 6694 6.694 

81 11020.57.46 ГЪЗЕРТА Ливада 8 4200 4.200 

82 11020.57.52 ГЪЗЕРТА Пасище 8 1914 1.914 

83 11020.57.55 ГЪЗЕРТА Пасище 8 2335 2.335 

84 11020.57.56 ГЪЗЕРТА Пасище 8 1467 1.467 

85 11020.57.58 ГЪЗЕРТА Пасище 8 14611 14.611 

86 11020.57.59 ЦЕРАКА Ливада 8 3602 3.602 

87 11020.57.60 ЦЕРАКА Ливада 8 4751 4.751 

88 11020.57.73 ГЪЗЕРТА Ливада 8 2588 2.588 

89 11020.57.75 ГЪЗЕРТА Пасище 8 11876 11.876 

90 11020.57.123 БИКОВЕЦ Ливада 8 651 0.651 

91 11020.57.201 ЛЕХИТЕ Ливада 8 711 0.711 

92 11020.57.202 ЛЕХИТЕ Ливада 8 967 0.967 

93 11020.57.214 МОГИЛАТА Ливада 8 1563 1.563 

94 11020.57.215 МОГИЛАТА Ливада 8 1563 1.563 

95 11020.57.231 ЦЕРАКА Ливада 8 3607 3.607 

96 11020.57.232 ГЪЗЕРТА Ливада 8 1999 1.999 

97 11020.58.102 МЕНГОВЕЦ Ливада 8 1572 1.572 

98 11020.58.103 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1705 1.705 

99 11020.58.106 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 2156 2.156 

100 11020.58.110 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1099 1.099 

101 11020.58.112 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1057 1.057 

102 11020.58.116 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1669 1.669 

103 11020.58.122 ВУЛОВОТО Ливада 8 1721 1.721 

104 11020.58.130 ЛОЗЯТА Ливада 8 2390 2.390 

105 11020.58.144 ОБЛЕГА Ливада 8 4200 4.200 

106 11020.58.157 МЕНГОВЕЦ Ливада 8 2007 2.007 

107 11020.58.158 БРАНИЩЕТО Ливада 8 6047 6.047 

108 11020.58.160 БРАНИЩЕТО Ливада 8 1988 1.988 

109 11020.58.161 БРАНИЩЕТО Ливада 8 2850 2.850 

110 11020.58.163 БРАНИЩЕТО Пасище 8 1339 1.339 

111 11020.59.15 ЗАВРЪТ Пасище 10 35110 35.110 

112 11020.59.30 ОРАНА Пасище 10 36371 36.371 

113 11020.59.35 ОРАНА Пасище 10 46267 46.267 

114 11020.59.36 СЕЛИЩЕ Пасище 10 5872 5.872 

115 11020.59.38 ОРАНА Пасище 10 74628 74.628 

116 11020.59.40 СРЕДНО 

СЕЛИЩЕ 

Пасище 10 69484 69.484 

117 11020.59.41 МАНАСТИРА Ливада 10 1064 1.064 

118 11020.59.51 ОРАНА Пасище 10 3500 3.500 

119 11020.59.52 ОРАНА Пасище 10 3033 3.033 

120 11020.59.53 ОРАНА Пасище 10 3357 3.357 

121 11020.59.55 ОРАНА Пасище 10 10772 10.772 



122 11020.59.56 ОРАНА Пасище 10 1029 1.029 

123 11020.59.57 ОРАНА Пасище 10 900 0.900 

124 11020.59.58 ОРАНА Пасище 10 3356 3.356 

125 11020.59.59 ОРАНА Пасище 10 1897 1.897 

126 11020.59.60 ОРАНА Пасище 10 2877 2.877 

127 11020.59.61 ОРАНА Пасище 10 1896 1.896 

128 11020.59.62 ОРАНА Пасище 10 2882 2.882 

129 11020.59.63 ОРАНА Пасище 10 6748 6.748 

130 11020.59.64 ОРАНА Пасище 10 9677 9.677 

131 11020.59.65 ОРАНА Пасище 10 1235 1.235 

132 11020.59.66 ОРАНА Пасище 10 1235 1.235 

133 11020.59.71 ОРАНА Пасище 10 2931 2.931 

134 11020.59.74 ОРАНА Пасище 10 4020 4.020 

135 11020.59.77 ОРАНА Пасище 10 23769 23.769 

136 11020.60.98 ЛИВАДЕ Пасище 5 16578 16.578 

137 11020.61.69 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1760 1.760 

138 11020.61.72 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1364 1.364 

139 11020.61.73 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 5252 5.252 

140 11020.61.74 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1558 1.558 

141 11020.61.76 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1580 1.580 

142 11020.61.77 ПРИСОЙКАТА Ливада 8 4400 4.400 

143 11020.63.57 ПЕШНАТА 

ЛЪКА 

Ливада 7 1123 1.123 

144 11020.63.64 ПЕШНАТА 

ЛЪКА 

Ливада 7 2504 2.504 

145 11020.71.2 РАЙКОВЕЦ Пасище 9 25687 25.687 

146 11020.71.3 РАЙКОВЕЦ Пасище 5 24126 24.126 

147 11020.71.4 РАЙКОВЕЦ Пасище 5 19988 19.988 

148 11020.72.5 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Пасище 9 22169 22.169 

149 11020.72.10 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Пасище 6 5937 5.937 

150 11020.72.14 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Ливада 5 3153 3.153 

151 11020.72.15 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Ливада 5 3244 3.244 

152 11020.72.17 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Ливада 5 4332 4.332 

153 11020.72.18 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Ливада 5 3229 3.229 

154 11020.72.19 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Ливада 5 4414 4.414 

155 11020.72.20 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Ливада 5 3545 3.545 

156 11020.72.31 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Пасище 5 19804 19.804 

157 11020.72.35 БЯЛАТА 

ЧЕШМА 

Ливада 5 3904 3.904 

158 11020.72.36 ПЕТРУША Ливада 5 1315 1.315 

159 11020.72.45 ГРЕДАТА Пасище 5 4005 4.005 

160 11020.72.46 ГРЕДАТА Пасище 5 8776 8.776 



161 11020.72.68 СВ.ЧЕТИРИДЕС

ЕТ 

Пасище 8 11413 11.413 

162 11020.75.4 ПЕТРУША Пасище 10 15750 15.750 

163 11020.75.5 ПЕТРУША Пасище 10 74806 74.806 

164 11020.75.6 ПЕТРУША Пасище 10 2399 2.399 

165 11020.78.7 КРУШИЛА Пасище 10 2580 2.580 

166 11020.78.8 КРУШИЛА Пасище 

 

9 4376 4.376 

167 11020.78.19 ЗЛАТОВСКИ 

РЪТ 

Пасище 10 129758 129.758 

168 11020.79.28 РИЛНИК Пасище 6 49211 49.211 

169 11020.79.37 ГОЛИЦАТА Пасище 6 3561 3.561 

170 11020.79.40 ГОЛИЦАТА Пасище 6 5666 5.666 

171 11020.79.42 ГОЛИЦАТА Пасище 6 38112 38.112 

172 11020.79.47 РАСТЕВИЦА Пасище 5 24448 24.448 

173 11020.79.50 РАСТЕВИЦА Пасище 5 7855 7.855 

174 11020.80.14 СРЯДОРАТА Ливада 10 3036 3.036 

175 11020.80.15 СРЯДОРАТА Ливада 10 1392 1.392 

176 11020.81.15 БАСАРИН Пасище 7 28056 28.056 

177 11020.82.100 ЕСТЕВИЦА ливада 7 3329 3.329 

178 11020.82.104 ЕСТЕВИЦА ливада 7 2644 2.644 

179 11020.82.106 ЕСТЕВИЦА ливада 7 1816 1.816 

180 11020.82.109 ЕСТЕВИЦА ливада 7 1882 1.882 

181 11020.82.111 ЕСТЕВИЦА ливада 7 1652 1.652 

182 11020.82.112 ЕСТЕВИЦА ливада 7 1689 1.689 

183 11020.82.113 ЕСТЕВИЦА ливада 7 2642 2.642 

184 11020.82.194 СТУБЕЛЯ Ливада 7 4668 4.668 

185 11020.82.24 БРАТАНОВ РЪТ ливада 7 2985 2.985 

186 11020.84.049 СТОЮВОТО Ливада 8 22491 22.491 

      ОБЩО:   1642520 1642.520 

      

 

землище с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 46961 - пасища, мери и ливади  

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Катего

рия 

Площ,  

кв. м 

Площ,  

дка 

1 46961.10.54 ЛИПА Пасище 8 9010 9.010 

2 46961.15.2 ГУВНИЩЕ ливада 6 1491 1.491 

3 46961.16.1 ФИЛЮВОТО Ливада 9 1666 1.666 

4 46961.16.22 ФИЛЮВОТО ливада 9 3000 3.000 

5 46961.16.28 ФИЛЮВОТО пасище 6 4064 4.064 

6 46961.16.34 ФИЛЮВОТО ливада 6 3208 3.208 

7 46961.16.5 ФИЛЮВОТО ливада 6 1999 1.999 

8 46961.17.15 ТУРСКИ РЪТ ливада 9 4169 4.169 

9 46961.17.2 ТУРСКИ РЪТ ливада 9 95441 95.441 

10 46961.2.119 СВИНАКАРА Пасище 9 16070 16.070 

11 46961.2.146 РЪТЛАКА Ливада 9 5485 5.485 

12 46961.2.147 РЪТЛАКА Пасище 9 3207 3.207 

13 46961.2.149 РЪТЛАКА Пасище 9 11275 11.275 



14 46961.2.151 РЪТЛАКА Ливада 9 2099 2.099 

15 46961.2.156 ВЕТОВА 

ЛИВАДА 

Ливада 9 1344 1.344 

16 46961.2.160 САДИНАТА Ливада 9 1087 1.087 

17 46961.2.162 САДИНАТА Ливада 9 4701 4.701 

18 46961.2.165 САДИНАТА Ливада 9 7933 7.933 

19 46961.2.181 НИКОЛОВОТО Ливада 8 5099 5.099 

20 46961.2.182 НИКОЛОВОТО Ливада 8 3050 3.050 

21 46961.2.192 ПРИ 

ГРОБИЩАТА 

Ливада 8 4091 4.091 

22 46961.2.200 ПРИ 

ГРОБИЩАТА 

Пасище 9 5396 5.396 

23 46961.2.215 НАД 

ДОНЧОВЦИ 

Пасище 8 6393 6.393 

24 46961.2.226 ЛОЗЯТА Пасище 8 4079 4.079 

25 46961.2.227 ЛОЗЯТА Пасище 8 4114 4.114 

26 46961.2.29 ЧУКАРА Пасище 8 12028 12.028 

27 46961.2.56 БУДЖОВ ДОЛ Ливада 8 12061 12.061 

28 46961.2.59 ОВЕСЕНИЩЕТО Ливада 8 34016 34.016 

29 46961.2.61 ОВЕСЕНИЩЕТО Пасище 8 9654 9.654 

30 46961.24.34 ДУРАШКОТО пасище 9 2629 2.629 

31 46961.25.15 ГОЛЕМАНСКОТ

О 

ливада 9 1302 1.302 

32 46961.25.22 ГОЛЕМАНСКОТ

О 

ливада 9 5904 5.904 

33 46961.25.25 ГОЛЕМАНСКОТ

О 

ливада 9 20600 20.600 

34 46961.25.29 ГОЛЕМАНСКОТ

О 

ливада 9 9217 9.217 

35 46961.25.34 ГОЛЕМАНСКОТ

О 

ливада 9 2499 2.499 

36 46961.25.5 ГОЛЕМАНСКОТ

О 

ливада 9 936 0.936 

37 46961.3.138 ГЕРГОВОТО Ливада 10 3643 3.643 

38 46961.3.17 ГРАДИЩЕ Пасище 10 37318 37.318 

39 46961.3.20 ГРАДИЩЕ Пасище 10 38918 38.918 

40 46961.3.31 ГОЛА МОГИЛА Пасище 10 31389 31.389 

41 46961.4.222 БРАНИЩЕТО Ливада 6 1555 1.555 

42 46961.4.223 БРАНИЩЕТО Пасище 6 3462 3.462 

43 46961.4.24 УСОЕТО Пасище 10 8689 8.689 

44 46961.4.25 УСОЕТО Пасище 10 5783 5.783 

45 46961.4.26 УСОЕТО Пасище 10 1906 1.906 

46 46961.4.27 УСОЕТО Пасище 10 3199 3.199 

47 46961.4.29 УСОЕТО Пасище 10 1763 1.763 

48 46961.4.51 БАРКИТЕ Пасище 6 1774 1.774 

49 46961.4.52 БАРКИТЕ Пасище 6 1418 1.418 

50 46961.4.54 БАРКИТЕ Пасище 6 1675 1.675 

51 46961.4.65 ПОЛЕНИТЕ Пасище 6 31354 31.354 

52 46961.5.11 ПОПОВА БАРА 

 

ливада 6 3365 3.365 



53 46961.6.106 ДРАГАНКОВ 

РЪТ 

Ливада 6 3118 3.118 

54 46961.6.156 УСОЙНАТА Ливада 6 1717 1.717 

55 46961.6.166 РЪТТА Ливада 6 1308 1.308 

56 46961.6.205 УСОЙНАТА Пасище 9 8012 8.012 

57 46961.6.208 ТУРСКИ РЪТ Пасище 9 30266 30.266 

58 46961.6.211 ВЪРБАЦИТЕ Пасище 6 11352 11.352 

59 46961.6.212 ВЪРБАЦИТЕ Пасище 6 3787 3.787 

60 46961.6.215 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 24329 24.329 

61 46961.6.216 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 8948 8.948 

62 46961.6.217 СТУДЕНКОВЕЦ Пасище 9 16187 16.187 

63 46961.6.218 СТУДЕНКОВЕЦ пасище 9 14672 14.672 

64 46961.6.219 МЛАКАТА Ливада 9 7708 7.708 

65 46961.6.222 МЛАКАТА Ливада 9 9054 9.054 

66 46961.6.224 ЛИСКИТЕ Ливада 9 3680 3.680 

67 46961.6.226 ЛИСКИТЕ Пасище 9 5077 5.077 

68 46961.6.251 ДРАГАНКОВ 

РЪТ 

Ливада 6 4238 4.238 

69 46961.6.261 ФИЛЮВОТО пасище 9 7242 7.242 

70 46961.6.264 ФИЛЮВОТО пасище 9 19064 19.064 

71 46961.6.265 ВУТЮВСКОТО пасище 9 29299 29.299 

72 46961.6.266 ВУТЮВСКОТО Пасище 9 30311 30.311 

73 46961.6.58 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 1358 1.358 

74 46961.6.59 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 713 0.713 

75 46961.6.60 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 2823 2.823 

76 46961.62.62 ФИЛЮВОТО ливада 9 33649 33.649 

77 46961.7.165 ГРЕДАТА ливада 9 2749 2.749 

78 46961.7.177 ДЯДОВОТО 

ВЕЛЬОВО 

пасище 9 3506 3.506 

79 46961.7.18 ЛЪГА Ливада 9 1737 1.737 

80 46961.7.182 ПУСТАЛЕТЕ пасище 9 1888 1.888 

81 46961.7.183 ПУСТАЛЕТЕ пасище 9 2142 2.142 

82 46961.7.184 ГРЕДАТА пасище 9 2927 2.927 

83 46961.7.187 ГРЕДАТА пасище 9 3057 3.057 

84 46961.7.206 ПУСТАЛЕТЕ пасище 9 5255 5.255 

85 46961.7.209 ПРИСОЙКАТА Пасище 9 2851 2.851 

86 46961.7.217 ПЕНОВИ 

КРУШИ 

Ливада 9 4995 4.995 

87 46961.7.249 МЯШКОВЕЦ ливада 6 2423 2.423 

88 46961.7.266 ВЕДНОТО Ливада 6 2980 2.980 

89 46961.7.269 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 3715 3.715 

90 46961.7.275 КАЧАМАЦИТЕ Пасище 9 2139 2.139 

91 46961.7.276 ГРЕДАТА пасище 9 981 0.981 

92 46961.7.277 ПРИСОЙКАТА Пасище 9 3367 3.367 

93 46961.72.44 МЯШКОВЕЦ ливада 6 1433 1.433 

94 46961.72.50 МЯШКОВЕЦ ливада 6 2567 2.567 

95 46961.8.103 ЛЕХАТА Ливада 9 3174 3.174 

96 46961.8.106 ЗАКЪТА Пасище 9 3783 3.783 

97 46961.8.112 ЗАКЪТА Пасище 9 1554 1.554 



98 46961.8.114 КРУШАКА Пасище 9 4379 4.379 

99 46961.8.117 ЗАКЪТА Пасище 9 1336 1.336 

100 46961.8.118 РЪТТА Пасище 9 3949 3.949 

101 46961.8.120 ЗАКЪТА Пасище 9 7366 7.366 

102 46961.8.151 ЦАНКОВСКОТО Пасище 9 4217 4.217 

103 46961.8.152 ЦАНКОВСКОТО Пасище 9 5185 5.185 

104 46961.8.154 БАРАТА Пасище 9 2283 2.283 

105 46961.8.166 ПОПОВА 

ЛИВАДА 

Ливада 9 1436 1.436 

106 46961.8.167 ПОПОВА 

ЛИВАДА 

Ливада 9 1748 1.748 

107 46961.8.169 ПИЩИВОТО Ливада 9 10331 10.331 

108 46961.8.183 ПОПОВА 

ЛИВАДА 

Ливада 9 1803 1.803 

109 46961.8.19 ПОЛЕНИТЕ Пасище 9 93884 93.884 

110 46961.8.191 ПОПОВА 

ЛИВАДА 

Ливада 9 2509 2.509 

111 46961.8.239 ЧИРЯША Пасище 9 60169 60.169 

112 46961.8.242 ЧИРЯША Пасище 9 15178 15.178 

113 46961.8.249 ЧИРЯША Пасище 9 67425 67.425 

114 46961.8.265 ГОЛЕМАНСКОТ

О 

пасище 9 25044 25.044 

115 46961.8.88 ШУГЛЬОВОТО Пасище 9 4391 4.391 

116 46961.8.89 ШУГЛЬОВОТО Пасище 9 1404 1.404 

117 46961.8.95 ШУГЛЬОВОТО Ливада 9 972 0.972 

118 46961.8.98 НАД 

ШУГЛЬОВОТО 

Ливада 9 1048 1.048 

119 46961.8.99 НАД 

ШУГЛЬОВОТО 

Ливада 9 1032 1.032 

120 46961.9.59 ЛААНА Ливада 9 6775 6.775 

      ОБЩО:   1158527 1158.527 

      

 

землище с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КВС 

Землище Местност Начин 

на 

трайно 

ползва

не 

Категори

я 

Площ, 

дка 

1 000001 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНС

КА 

Пасище

, мера 

5 3.916 

2 000023 с. Равнище ГРЕДАТА Използв

. ливада 

4 1.183 

3 000037 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНС

КА 

Използв

. ливада 

4 3.460 

4 000086 с. Равнище КРУШАКА Пасище

, мера 

4 8.572 

5 000251 с. Равнище МАХ.ЧЕШИРСК

А 

Използв

. ливада 

6 2.638 



6 000291 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Използв

. ливада 

4 0.956 

7 000721 с. Равнище ЧУЧУЛКОВ РЪТ Използв

. ливада 

6 0.898 

8 000879 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ 

ДОЛ 

Използв

. ливада 

6 0.592 

9 000910 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ 

ДОЛ 

Използв

. ливада 

6 1.116 

10 000930 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ 

ДОЛ 

Използв

. ливада 

6 1.725 

11 000941 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ 

ДОЛ 

Използв

. ливада 

6 5.127 

12 011017 с. Равнище АСАНОВО 

ТРЪНЕ 

Използв

. ливада 

5 8.966 

13 011023 с. Равнище РАСТЕВИЦА Пасище

, мера 

5 20.909 

14 012001 с. Равнище КЪЛБУК Пасище

, мера 

9 2.167 

15 012002 с. Равнище КЪЛБУК Пасище

, мера 

9 1.605 

16 012005 с. Равнище КЪЛБУК Пасище

, мера 

9 4.190 

17 012007 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище

, мера 

9 1.223 

18 012009 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище

, мера 

9 2.969 

19 012012 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище

, мера 

9 4.563 

20 012036 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище

, мера 

9 5.004 

21 012039 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище

, мера 

9 5.119 

22 012041 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище

, мера 

9 15.813 

23 012048 с. Равнище ШУМ.МОГИЛА Пасище

, мера 

10 28.303 

24 012049 с. Равнище НЕДЖИН ЛЪК Пасище

, мера 

10 31.164 

25 012061 с. Равнище ШУМ. МОГИЛА Пасище

, мера 

10 8.998 

26 012062 с. Равнище ШУМ. МОГИЛА Използв

. ливада 

10 0.826 

27 012070 с. Равнище КЪЛБУК Използв

. ливада 

8 1.077 

28 012117 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв

. ливада 

10 3.007 

29 012119 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв

. ливада 

10 1.073 



30 012120 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв

. ливада 

10 3.228 

31 013023 с. Равнище КИТКАТА Използв

. ливада 

5 8.934 

32 013052 с. Равнище КИТКАТА Използв

. ливада 

5 1.842 

33 013087 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Използв

. ливада 

5 14.399 

34 013094 с. Равнище НАНОВСКА 

МОГИЛА 

Пасище

, мера 

5 6.137 

35 014014 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Пасище

, мера 

6 12.652 

36 014015 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Пасище

, мера 

6 2.144 

37 016081 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище

, мера 

8 2.993 

38 016087 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв

. ливада 

4 1.629 

39 017020 с. Равнище ИВАНЧОВЕЦ Използв

. ливада 

4 9.930 

40 022016 с. Равнище ВИТКОВСКОТО Използв

. ливада 

8 3.134 

41 075007 с. Равнище РЪТТА Използв

. ливада 

6 2.035 

42 075012 с. Равнище РЪТТА Използв

. ливада 

6 1.417 

      ОБЩО:     247.633 

 

Възлага на кмета на община Правец да обяви списъка на имотите за индивидуално ползване в 

сградата на община Правец, кметствата в община Правец и да се публикува на интернет 

страницата на община Правец в срок до 01.03.2021 г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   №10 

ОТНОСНО: Определяне реда за провеждане на публично обсъждане на бюджета на Община 

Правец за 2021 г. в условията на извънредна епидемиологична обстановка. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл. 27, 

ал.3 от ЗМСМА, чл.84, ал.4 и ал.6 от ЗПФ, чл. 108 от ЗДБРБ за 2021 г., и чл. 60, ал. 1 

от АПК, 

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

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие публичното обсъждане на проекта за бюджета на Община Правец за 

2021 г. да се проведе присъствено, при строго спазване на всички противоепидемични мерки, 

действащи към момента на провеждането му. 

2. Дава съгласие, в случай че епидемичната обстановка и действащите ограничения и 

забрани към периода на провеждане не позволяват събирането на хора на обществени места, 

публичното обсъждане на проекта за бюджета на Община Правец за 2021 г. да се проведе 

неприсъствено. 

3. При обстоятелствата по т.2 публичното обсъждане да се проведе при следния ред: 

 На официалният интернет сайт на Община Правец, да се публикува телефон, на който 



гражданите да могат да отправят своите запитвания относно реда за участие в 

публичното обсъждане на проекта за бюджета на Община Правец за 2021 г. 

 На официалният интернет сайт на Община Правец, да се публикува имейл адрес, на 

който гражданите да могат да изпращат своите предложения и запитвания относно 

проекта за бюджета на Община Правец за 2021 г. 

 Гражданите могат да входират своите предложения и запитвания относно проекта за 

бюджета на Община Правец за 2021 г. и в деловодството на Община Правец.  

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. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 11 

ОТНОСНО: Определяне на процента от таксата, дължима от родители/настойници за ползване на 

целодневни детски  градини, който се покрива от Община Правец до приемане на 

бюджета на Община Правец за 2021 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 и 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК и във връзка с чл. 108 от ЗДБРБ 

за 2021 г. и чл.23, ал.3 от Наредба №15 за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Правец, 

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

 

РЕШИ: 

1. Запазва до влизане в сила на бюджета на Община Правец за 2021 г. частта от таксите за 

ползване на целодневни детски градини, дължими от родители/настойници,  от които поне един 

има постоянен и/или настоящ адрес на територията на общината, която Община Правец покрива 

от общинския бюджет в параметрите,  определени с Решение №18/31.01.2020 г. на ОбС-Правец, а 

именно: 

1.1. за деца на целодневна организация на обучение – 45% от дължимата такса. 

1.2. за деца, навършили петгодишна възраст при целодневна организация на обучение 50 % 

от стойността на определения от ОбС  храноден т.е 1,25 лв. на ден.  

2. 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. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 12 

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

заплащане на дължимата наемна цена за периода на противоепидемичните мерки. 

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

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

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

във връзка със Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-52/26.01.2021 

г. на Министъра на здравеопазването, 

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

 

РЕШИ: 

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

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

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

периода на действие на Заповед № РД-01-718/ 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на 

Министъра на здравеопазването. 



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

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

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

произтичащи от настоящото решение. 

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

Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение от деня 

на приемането му 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 13 

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

обезпечаващ авансово плащане по договор № G06RDNP001-7.007-0004  от 

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

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

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

обновяване на селата в селските райони“  за Проект „Доставка и монтаж на 

изкуствена настилка и съоръжения  за баскетболно и волейболно игрище”, в УПИ I- 

училище , кв. 101 по плана на гр. Правец” сключен между Община Правец и ДФ 

„Земеделие. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 4 

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

договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

G06RDNP001-7.007-0004 от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“  за Проект „Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения  за 

баскетболно и волейболно игрище”, в УПИ I- училище , кв. 101 по плана на гр. 

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

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

 

РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Правец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест 

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  46 244,50лв. , 

(четиридесет и шест хиляди двеста четиридесет и четири лева и петдесет стотинки ) за 

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

безвъзмездна финансова помощ № G06RDNP001-7.007-0004  от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  за 

Проект „Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения  за баскетболно и волейболно 

игрище”, в УПИ I- училище , кв. 101 по плана на гр. Правец” сключен между Община Правец и 

ДФ „Земеделие”. 

2. Упълномощава  кмета  на  община  Правец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  9 248,90 лева, 

(девет хиляди двеста четиридесет  и осем лева и деветдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № G06RDNP001-7.007-0004  от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  за 

Проект „Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения  за баскетболно и волейболно 

игрище”, в УПИ I- училище , кв. 101 по плана на гр. Правец” сключен между Община Правец и 

ДФ „Земеделие”. 



3. Възлага на кмета на община Правец да подготви необходимите документи за получаване 

на авансовото плащане по договор № G06RDNP001-7.007-0004 и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

  

Р Е Ш Е Н И Е   № 14 

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

2021 година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.12 

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

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

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

 

РЕШИ: 

1. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2021 

година. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 15 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 240 от 29.12.2020 година на 

ОбС-Правец 

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

ЗМСМА, 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 №240/29.12.2020г. на 

Общинския съвет на община Правец, а именно в текста на решението „BG05M9OP001-2.101 

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”“ да бъде изписано 

„BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”“ и решението да придобие следния вид: 

„Дава съгласие Община Правец да кандидатства 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”.“ 

 

Това Решение е неразделна част от Решение №240 от 29.12.2020г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 16 

ОТНОСНО: Проект за изменение на  ПУП – ПР и ПУР на село Джурово, община Правец, 

Софийска област за включване на част от мах. Герановица /имоти в строителен 

полигон/ в регулационните граници на населеното място и създаване на улична 

регулация за включената в регулация територия. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т.6 

от ЗУТ, чл.17,  ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

Одобрява  Проект за изменение на ПУП – ПР  и ПУП на  ПУР на село Джурово, община 

Правец, Софийска област за включване на част от мах. Герановица /имоти в строителен полигон/ в 

регулационните граници на населеното място и създаване на улична регулация за включената в 

регулация територия, който предвижда: 



1.Разширение границите на регулацията на с. Джурово, като в нея се включи поземлен 

имот № 451, общинска собственост, съгласно Акт № 3655-ІІ/26.05.2020г, който изцяло е в 

урбанизираната територия, обособена от строителните граници на полигона на махала 

Герановица; 

 2.Улична регулация като продължение на съществуващата улична мрежа на населеното 

място от последната осова точка от плана № 27 за включената територия в новите регулационни 

граници на с. Джурово. 

 3.Разширение на границите на кв. 10 и кв. 11 и образуване на нови квартали – 49, 50, 51, 

52 и 53 в границите на ПИ 451; 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 17 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-ро полугодие на 2020 

г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 и 

ал.6 от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

1.Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за 

второто полугодие на 2020 година. (Приложение) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 18 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за II-ро 

полугодие на 2020 г. 

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

ал. 3 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за 

 II-ро полугодие на 2020 г. (Приложение). 

 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
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ПРОГРАМА  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 

 

  

1. Въведение 

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец се създава в 

изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 

читалищата в Общината насоки за развитието им през 2021 година. 

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец 

за 2021 г. цели обединяване усилията на всички страни, имащи отношение към по-нататъшното 

укрепване и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 

културната политика на общината, както и да подпомогне годишното планиране и финансиране на 

читалищните дейности.  

2. Структурна и финансово състояние на читалищата в Община Правец. 

 На територията на община Правец са регистрирани 10 (десет) броя читалища: Народно 

читалище „Заря 1895”, гр. Правец; Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре; Народно 

читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив; Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. 

Равнище; Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово; Народно читалище „Отец Паисий 

1897”, с. Калугерово; Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица; Народно читалище 

„Васил Левски 1925”, с. Своде; Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица; 

Народно читалище „Христо Ботев 1928“ с. Осиковска Лакавица. Всички те са вписани и в 

Регистъра на народните читалища към Министерство на културата. Управляват се от 

Настоятелства и набират средства от членски внос, културно-просветна дейност, субсидия от 

държавния бюджет, наеми, дарения и други приходи, съгласно разпоредбите на чл.21 от ЗНЧ. 

Общата численост на субсидираните читалищни бройки за Община Правец от 

Министерство на културата за 2021 година остава без промяна спрямо 2020 г. и е 22, като 

стандартът за една субсидирана бройка e в размер на 11 484 лева. В него са разчетени средства за 

дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски 

и издръжка, също и средства за здравословни и безопасни условия на труд. 

Разпределението на държавната субсидията за 2021 година в размер на 252 648 (двеста 

петдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и осем) лева е както следва:  

№ Наименование на читалището Сума (лв.) Субсидирани бройки 

1. НЧ ”Заря 1895”, гр. Правец 149 292,00  13 

2. НЧ “Възраждане 1927”, с. Джурово 17 226,00 1,5 

3. НЧ “Развитие 1898”, с. Видраре 17 226,00 1,5 

4. НЧ “Васил Ценков 1936”, с. Разлив 17 226,00 1,5 

5. НЧ “Напредък 1895”, с. Осиковица 11 484,00 1 

6. НЧ “Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище 11 484,00 1 

7. НЧ “Отец Паисий 1897”, с. Калугерово 11 484,00 1 

8. НЧ “Васил Левски 1925”, с. Своде 11 484,00 1 

9. НЧ “Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица 5 742,00 0,5 

10. НЧ „Христо Ботев 1928“, с. Осиковска Лакавица 0,00 0 

3. Основни направления и приоритетни задачи в читалищната дейност в община 

Правец през 2021 година 

 Основните направления и приоритетни задачи в читалищната дейност са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана 

на основание на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Културния календар 

на Община Правец. Те са ориентирани към развитието и задоволяване потребностите на жителите 

на общината чрез: 
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- Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 

населените места на община Правец;   

- Поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции; 

- Разширяване на знанията на населението и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 

- Възпитава младите хора в дух на родолюбие и утвърждаване на националното  им 

самосъзнание; 

- Осигуряване на достъп до информация и комуникации; 

- Разширяване знанията на населението; 

- Обмен между културите на различните етноси; 

- Насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи; 

- Партньорство с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на 

културните процеси и др. 

 За по-добрата реализация на основните цели и приоритетни задачи на читалищата е 

необходимо да продължи диалогът за постигане добри взаимоотношения между читалищата, 

културните и образователни институции, местните власти, неправителствените организации и 

бизнеса по места за реализиране на съвместни програми и проекти.  

 

4. Основни дейности на народните читалища на територията на община Правец за 2021 

година  

Художествените колективи при читалищата се включват в местните културни прояви, 

участват в събори, прегледи и фестивали на регионално, национално и международно ниво. В 

организираните по селата на територията на Община Правец тържества читалищата вземат дейно 

участие съвместно с Клубовете за възрастни и хора с увреждания и учебните заведения. 

Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец, Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре 

и Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово продължават своята работа по Програма 

„Глобални библиотеки-България” за информационно обслужване на гражданите.   

 Към Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив, Народно читалище „Възраждане 

1927”, с. Джурово и Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица продължават да 

функционират Клубове за младите хора от населените места.  

 4.1 Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец  

  Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец организира и поддържа девет детски школи с 

образователна насоченост, шест състава с професионална насоченост, клубна и кръжочна дейност, 

както следва: 

4.1.1.Любителско художествено творчество. 

 С образователна насоченост: 

№ Вид школа Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

1. Народно пеене Веселка Христова 15 

Два пъти седмично; 

Групово и 

индивидуално  

2. 
Народни танци-

напреднали /1-7 клас/ 

Ивайло Димитров 

 
20 

Два пъти седмично 

по 45 минути 

3. Пиано Здравка Цонева 15 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

4. Балет Ангелина Сергеева 19 
Два пъти седмично 

по 1 час 

5. Акордеон Здравка Цонева 1 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

6. Гъдулка Диан Пенков 3 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

7. Тамбура Диан Пенков 4 
Два пъти седмично 

по 30 минути 
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8. Кавал Димитър Панчев 4 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

9. 
Народни танци - 

начинаещи  
Ивайло Димитров 19 

Два пъти седмично 

по 45 минути 

 

 С професионална насоченост 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Ансамбъл „Заря “ Ивайло Димитров 36 Вторник и петък 

18.00-19.30 ч. 

2. Детски танцов състав Ивайло Димитров 39 Вторник и петък 

16.00-18.00ч. 

3. Детски народен оркестър Диан Пенков 14 Веднъж седмично по 

45 минути 

4. Детска група за народно 

пеене 

Весела Христова 15 Веднъж седмично по 

45 минути 

5. Народен оркестър „Заря“ Димитър Панчев  

 

3 Два пъти седмично по 

45 минути 

6. Класически балет Ангелина Сергеева 19 Два пъти седмично по 

45 минути 

 

 Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Куклено-театрална 

работилница „Индиго“ 

Билян Илиев 15 Сряда и четвъртък от  

17.00-19.00 ч. 

2. Английски език Съвместни с 

училище „Европа“ – 

Петя Анастасова 

10 Два пъти седмично 

според утвърден 

график 

 

4.1.2. Библиотечна дейност:  
Библиотеката при НЧ”Заря1895” е с книжен фонд над 32180 тома, с общо достъпна читалня 

и компютърна техника, с интернет услуги за своите читатели.  Библиотеката полага усилия 

за удовлетворяване на културните и просветни потребности  на учениците в Професионална 

гимназия по компютърни технологии и системи, Гимназията с преподаване на чужди езици 

„Алеко Константинов” и ОУ ”Васил Левски”. Библиотеката обслужва и Защитеното жилище, 

клубовете на инвалидите и пенсионерите и всички жители от Правец и общината. Закупуването на 

нови книги става чрез събрани читателски такси.  

 Тази година библиотеката кандидатства по проект на МК „Българските библиотеки – 

съвременни центрове за четене и информираност”, където бяхме одобрени за закупуване на книги 

на стойност 945.70 лв. 

  Качеството на библиотечно-информационно обслужване зависи от обогатяването, 

организацията  и управлението на библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е 

в пряка връзка с читателските запитвания и търсения. 

 Мисията на библиотеката е да създаваме връзка между хората и информацията в един бързо 

променящ се свят. 

 Библиотеката продължава да работи съвместно с Фондация ”Глобални библиотеки-

България”, която е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. 

В настоятелството влизат Министерството на културата, Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд ”13 века България”,  

Националното сдружение на общините в Република България, ББИА  и съюза на народните 

читалища. НЧ „Заря1895” сключи споразумение за съвместна дейност с фондацията и 

библиотеката продължава работата си с нея. 

4.1.3. Дейности през 2021 година. 
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№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2021 „Йордановден“ Хвърляне на кръста, 

програма 

Секретар 

2. 07.01.2021 165 г. от рождението на 

Стоян Михайловски 

Витрина от книги Библиотекар 

3. 12.01.2021 145 г. от рождението на 

Джек Лондон 

Витрина от книги Библиотекар 

4. 14.01.2021 110 г. от рождението на 

Анатолий Рибаков 

Витрина от книги Библиотекар 

5. 15.01.2021 195 г. от рождението на 

Михаил Салтиков - 

Щедрин 

Витрина от книги Библиотекар 

6. 21.01.2021 Ден на родилната 

помощ 

Програма за лекарите в 

поликлиниката на гр. 

Правец , поздравление 

в ДЦВХУ гр. Правец, 

поздравление за бабин 

ден в клуба на 

пенсионера с. Разлив 

Секретар 

7. 29.01.2021 155 г. от рождението на 

Ромен Ролан 

Витрина от книги Библиотекар 

8. 06.02.2021 135 г. от рождението на 

Людмил Стоянов 

Витрина от книги Библиотекар 

9. 19.02.2021 148 г. от обесването на 

Васил Левски 

Един час с живота и 

делото на Васил 

Левски, литературно 

четене с ученици 

Библиотекар 

10. 01.03.2021 Ден на самодееца Концерт от 

самодейните колективи 

при НЧ „ Заря 1895“ 

 

Худ. ръководители 

на съставите 

11. 03.03.2021 Националния празник 

на Република България, 

143 години от 

освобождението на 

България 

Участие на 

самодейните състави от 

НЧ „ Заря 1895 “ в 

общоградските 

чествания 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Секретар 

 

 

 

Библиотекар 

13. 20.03.2021 „ Тодоров ден “ Музикална програма на 

самодейците по случай 

събора на град Правец 

Секретар 

14. 21.03.2021 Световен ден на 

поезията   

100 години от 

рождението на Борис 

Априлов 

Среща с деца обичащи 

поезията и пишещи 

стихове 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

15. 22.03.2021 Първа пролет Честване на пролетта  Худ. ръководители 

16. 27.03.2021 135 г. от смъртта на 

Добри Чинтулов 

Витрина от книги Библиотекар 

17. 28.03.2021 85 г. от рождението на 

Марио Варгас Льоса 

Витрина от книги Библиотекар 
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18. 02.04.2021 Международен ден на 

детската книга 

Посещение на ученици 

от начален етап 

Библиотекар 

19. 23.04.2021 Световен ден на 

книгата и авторското 

право 

Посещение на ученици 

от прогимназиален етап 

Библиотекар 

20.  27.04.2021 155 години от 

рождението на Пенчо 

Славейков 

Витрина от книги Библиотекар 

21. 05.2021 Традиционни майски 

празници 

Активно участие на 

художествените 

състави към НЧ „Заря 

1895“ в общоградските 

и общински 

мероприятия и 

чествания 

секретар 

22. 05.05.2021 155 години от 

рождението на Хенрих 

Сенкевич 

Витрина от книги Библиотекар 

23. 09.05.2021  Ден на Европа Витрина  „Обединена 

Европа“ 

Библиотекар 

24. 11.05.2021 Ден на библиотекаря Витрина за създателите 

на славянската азбука, 

посещение на деца и 

запознаване с делото на 

двамата братя 

Библиотекар 

25. 15.05.2021 130 години от 

рождението на Михаил 

Булгаков 

Витрина от книги Библиотекар 

26. 05.2021 22- ри общински събор 

на българското 

народно творчество 

Участие на 

самодейните колективи 

при читалището 

Секретар и худ. 

ръководители 

27. 24.05.2021 Ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост 

Участие в 

общоградските 

мероприятия 

Секретар и худ. 

ръководители 

28. 31.05.2021 Годишна продукция- 

концерт на класовете 

от школата по изкуства 

към читалището 

Участие на всички 

класове в продукцията 

Преподавателите на 

школите: 

 

30. 01.06.2021 Ден на детето Витрина от детски 

книги 

Библиотекар 

31. 02.06.2021 Ден на Ботев и на 

загиналите за 

свободата и 

независимостта на 

България 

Тематичен кът Библиотекар 

32. 06.2021 Лято  

в библиотеката 

Организиране на 

летният отдих на 

децата, съвместно с 

доброволци 

Библиотекар 

33. 14.06.2021 210 години от 

рождението на Хариет 

Бичър Стоу и 95 

години от рождението 

на Хермант Кант  

Витрина от книги Библиотекар 
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34. 18.06.2021 85 г. от смъртта на 

Максим Горки 

Витрина от книги Библиотекар 

35. 21.06.2021 155 години от 

рождението на Стоян 

Михайлов Попов  

Витрина от книги Библиотекар 

36. 07.2021 Лято  

в библиотеката 

Организиране на 

летният отдих на 

децата, съвместно с 

доброволци 

Библиотекар 

37. 07.2021 Лято  

в библиотеката 

Организиране на 

летният отдих на 

децата, съвместно с 

доброволци 

Библиотекар 

38. 03.07.2021 50 г. от смъртта на 

Цветан Стоянов 

Витрина от книги Библиотекар 

39. 08.07.2021 400 години от 

рождението на Жан дьо 

Лафонтен  

Витрина от книги Библиотекар 

40. 10.07.2021 150 г. от рождението на 

Марсел Пруст и  

85 г. от смъртта на 

Васил Друмев 

Витрина от книги Библиотекар 

41. 26.07.2021 165 години от 

рождението на Бърнард 

Шоу  

Витрина от книги Библиотекар 

42. 07.08.2021 85 години от 

рождението на Стефан 

Цанев  

Витрина от книги Библиотекар 

43. 16.08.2021 135 години от 

рождението на Дора 

Габе 

Витрина от книги Библиотекар 

44. 04.09.2021 „Моновец 2021 “  Изнасяне на фолклорна 

програма от съставите 

при читалището 

Секретар 

45. 06.09.2021    Ден на Съединението 

на България 

Участие в програмата 

на община Правец за 

празника 

Тематичен кът 

Секретар 

 

 

Библиотекар 

46. 09.09.2021 80 години от 

рождението на 

Станислав Стратиев 

Витрина от книги Библиотекар 

47. 12.09.2021 100 години от 

рождението на 

Станислав Херман Лем 

Витрина от книги Библиотекар 

48. 15.09.2021 Първи учебен ден Съвместни концертни 

изяви на читалищни и 

училищни състави 

Секретар 

49. 22.09.2021  Ден на 

Независимостта на 

България и  

100 години от смъртта 

на Иван Вазов 

Участие в програмата 

за празника.  

Витрина от книги 

Секретар, 

 

 

Библиотекар 

50. 24.09.2021 125 години от 

рождението на 

Витрина от книги Библиотекар 
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Франсис Скот 

Фиджералд 

51. 26.09.2021 135 години от 

рождението на Ран 

Босилек 

Витрина от книги Библиотекар 

52. 28.09.2021 100 години от 

рождението на 

Николай Зидаров 

Витрина от книги Библиотекар 

53. 04.10.2021 145 години от 

рождението на 

Димитър Полянов 

Витрина от книги Библиотекар 

54. 06.10.2021 140 години от 

рождението на 

Димитър Подвързачов 

Витрина от книги Библиотекар 

55. 16.10. 2021 40 години Правец- град Активно участие на 

читалището в 

цялостната програма на 

община Правец за 

честване на празника 

Витрина от материали и 

книги 

Секретар 

 

 

 

Библиотекар 

 

56. 20.10.2021 55 г. от смъртта на 

Димитър Талев 

Витрина от книги Библиотекар 

57. 01.11.2021 Ден на народните 

будители.  

Витрина от книги и 

беседа. 

Съвместен празничен 

концерт от всички 

културни и 

образователни 

институции 

Библиотекар 

 

Секретар 

58. 04.11.2021 55 г. от смъртта на 

Веселин Ханчев 

Витрина от книги Библиотекар 

59. 11.11.2021 200 г .от рождението на 

Ф.М. Достоевски 

Витрина от книги Библиотекар 

60. 22.11.2021 55 г. от смъртта на 

Светослав Минков 

Витрина от книги Библиотекар 

61. 28.11.2021 140 г .от рождението на 

Стефан Цвайг 

Витрина от книги Библиотекар 

62. 12.12.2021 200 г .от рождението на 

Гюстав Флобер 

Витрина от книги Библиотекар 

63. Декември 

2021 

Коледен концерт Организиран съвместно 

с община Правец 

Секретар и худ. 

ръководители на 

състави 

64. Декември 

2021 

Изложба  Тематична изложба на 

книги за Коледа и Нова 

година 

Библиотекар 

65. Декември 

2021 

Коледна продукция на 

школата по изкуства 

към читалището 

Участие на всички 

класове от школата 

Преподаватели в 

школите по 

изкуства- 

 

 

4.2.Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив 

 4.2.1.Любителско художествено творчество  
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№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1.  Фолклорна формация 

„Разливчанка” 

 9 1 час 

2.  Клуб хоро Самоучител  1час 

 

 4.2.2.Библиотечна дейност: 

- Библиотечна дейност/ опишете дейността на читалищната библиотека – планирани 

мероприятия, работа по проекти и др./: 

- Подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите на посетителите, чрез 

различна форма на културно-масова дейност; 

- Уреждане на кътове с литература свързана с бележити дати и личности и събития от местен 

характер; 

- Изготвяне на обяви, мотивационни писма и автобиографии; 

4.2.3. Дейности през 2021 година. 

№  

 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 14.01.2021г. Традиционен 

обичай 

„Топене и наричане 

на пръстените” 

Провеждане на ритуала по 

наричанията на пръстените” 

Мероприятие на открито. 

Секретар на 

читалището 

2. 21.01.2021г. Ден на родилната 

помощ 

„Бабин ден” 

Възстановка на обичая; 

„Къпане на бебето” 

 

Секретар на 

читалището 

3. 14.02.2021г. Ден на лозаря 

 

Възстановка на обичая 

Мероприятие на открито 

Секретар на 

читалището  

4. 19.02.2021г. 148 год. от 

обесването на Васил 

Левски 

Подготвяна на презентация и 

рецитал 

Секретар на 

читалището 

5. 01.03.2021г. Ден на самодееца и 

„Баба Марта дойде” 

Връчване на грамоти на 

самодейци; 

Изработване на мартеници с 

желаещи деца от селото. 

Секретар на 

читалището 

6. 03.03.2021г. Национален празник 

на България 

Тематична изложба във фоайето 

на читалището 

Секретар на 

читалище и 

училище 

7. м. април Великденски 

празници 

Конкурс за най красиво яйце Секретар на 

читалището; 

 

8. 24.05.2021г. Ден на славянската 

писменост и култура 

Тържество, съвместно с 

учениците от ОУ „Христо 

Ботев” с. Разлив 

Секретар на 

читалището и 

училище 

9. м. май 85 годишнина на 

читалището 

Концертна програма  Секретар на 

читалището 

10. 01.06.2021 г. Ден на детето Рисунки на асфалт/в двора на 

училището/ с деца от селото 

Секретар на 

читалището 

11. 02.06.2021г. 145год. от смъртта 

на Христо Ботев 

Тематична изложба във фоайето 

на читалището 

Секретар на 

читалището 

12. м. 07 и м. 

08. 2021г. 

Участие във 

фолклорен събор 

По дадена заявка Секретар на 

читалището 

13. 06. 09. Ден на Подготвяне на презентации за Секретар на 
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2021г. и 

22.09.2021г. 

Съединението 

и 

Ден на 

независимост 

двата национални празника читалището 

14. 01.11.2021г. Ден на будителя Презентация по повод празника Секретар на 

читалището и 

училище 

15. м. 12.2021г. Коледно-

новогодишно 

тържество 

 

Коледна седянка 

 

Секретар на 

читалището 

 

4.3.Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре 

 4.3.1.Любителско художествено творчество 

№ Вид състав Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

1. Женска вокална група Веско Генчев 10 1 час 

  

 4.3.2.Библиотечна дейност: 

 Библиотечна  дейност /опишете дейността на читалищната библиотека – планирани 

мероприятия, работа по проекти и др./:  

Поддържане,  обогатяване  и  развитие  на  народните  обичаи  и  традиции. Осигуряване  достъп  

до  информация  и  комуникации. Чрез  намиране  на  средства  и  дарителство  да  се  обогатява  

книжния  фонд  на  читалището. Женската  вокална  група  да  продължава  да  развива  своята  

дейност  и  да  участва  във  всички  Общински  и  Общоселски  мероприятия.  

 

4.3.3. Дейности през 2021 година. 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 15.01. 2021 

 

125 г. от 

рождението на Гео 

Милев 

 

Витрина  от книги 

Секретар 

2. 29.01. 2021  160 г. от 

рождението на 

Антон Чехов  

 

 

Витрина от книги    

 

Секретар 

3 19.02 .2021 Обесването на 

Васил Левски  

Слово от секретаря на 

читалището и поднасяне на 

цветя пред паметника  

Секретар 

4. 

 

01.03. 2021 

 

Ден на 

любителското 

народно творчество 

Отпразнуване със 

самодейците 

 

Секретар 

 

5. 

 

03.03. 2021 

 

Национален 

празник на 

България 

Слово от секретаря на 

читалището и поднасяне на 

цветя пред паметника в 

селото 

Секретар 

 

6. 

 

М.04. 2021 Великденски 

празници 

Боядисване на яйца в 

библиотеката с деца от селото 

Секретар 

7. 

 

09.05. 2021 

 

Ден на Победата и 

Ден на Европа 

Слово от секретаря на 

читалището и поднасяне на 

цвета пред плочата на 

загиналите герой 

Читалищно 

настоятелство 

 

8. 24.05. 2021 Ден на Славянската Четене на книга в Секретар 
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писменост и 

култура 

библиотеката с деца  от  

селото 

9. 01.06. 2021 Ден на детето Рисунка на асфалт пред 

библиотеката с деца от селото 

Секретар 

10. М.08. 2021 Международни  

фестивали 

Участие на Женската вокална 

група към читалището 

Секретар 

11. М.09. 2021 

 

170 г.  от 

рождението на 

Захари Стоянов 

Витрина  от  книги Секретар 

12. 01.11. 2021 Ден на народните 

будители 

Четене на приказки с деца от 

подготвителна група към 

училището 

Секретар 

13. 09.11. 2021 140 г. от 

рождението  на  

Йордан  Йовков 

Витрина  от  книги 

 

Секретар 

 

14. М.12. 2021 Коледни и 

Новогодишни 

празници 

Организиране на тържества 

съвместно с Кметство и Клуб 

на пенсионера с. Видраре 

Читалищно 

настоятелство 

 

4.4.Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище 
 4.4.1.Любителско художествено творчество 

 

№ Вид състав Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

11 

1. 

Смесена певческа група 

 

Секретаря на 

читалището 

11 бр. 

 

1 час 

 

2. Театрална  група Секретаря на  

читалището 

7 бр. 1 час 

3. Група за художествено  

слово 

Секретаря на 

читалището 

9 бр. 1 час 

 

 Клубна и кръжочна дейност: 

 

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

  

1. 

Клуб занимания с деца Секретаря на 

читалището 

17 бр. 1 час 

2. Клуб сръчни ръце Секретаря на 

читалището 

12 бр. 1 час 

4.4.2.Библиотечна дейност: 

- Продължаване  на  работата  под  надслов „ Библиотеката  съвременен  образователен 

информационен  център”  в  село  Равнище. 

- Поддържане на свободен достъп за библиотечно обслужване на жителите и гостите на селото. 

- Обновяване на библиотечния фонд с нови заглавия (от новозакупени книги и такива от дарения). 

- Организиране на литературни четения  по повод годишнини на известни автори и исторически 

чествания. 

- Образователни срещи на детската аудитория на библиотеката с приказни герои и техните автори 

във вид на семинари и занимателни мероприятия. 

- Експониране на изложби от произведения на различни автори  по повод годишнини. 

- Извършване на технически услуги в помощ на гражданите от селото- ксерокопиране 

 

4.4.3. Дейности през 2021 година. 

№  Дата Мероприятие Кратко описание на Отговорно лице за 
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 дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

организацията на 

мероприятието 

1. 01.01.2021 

г. 

Отбелязване на 

„Васильовден” 

Възстановка на обичая  

СУРВАКАНЕ” 

от групата  момченца  

участници в Клуба  за 

занимания с деца- с ръчно 

изработени  сурвакници 

Секретаря  на 

читалището 

2. 06.01.2021 г. Отбелязване на  

рождения ден на Хр. 

Ботев 

1.Обновяване на визията на 

информационното табло с 

данни за живота  

и делото на поета- 

революционер 

2.Подреждане на изложба  

от произведения на поета в 

библиотеката 

3.Групата за художествено 

 слово да 

подготви кратка програма 

Секретаря на 

читалището 

3. 21.01.2021 г. Отбелязване на Деня  

на родилната помощ 

„Бабинден” 

1.Самодейният театрален  

състав да  

подготви възстановка на ритуала 

„Къпане на новородено” 

2.Връчване на „ Правилник  

на бабата” на бабите с  

родени внучета през 2021 г. 

Секретаря на 

читалището 

4. 14.02.2021 г. Отбелязване на Деня 

на лозаря  

„Трифон Зарезан” 

1.Възстановка на ритуал 

„Зарязване 

на лоза” 

2.Ритуално закичване с  

лозови венци на  

най-добрите лозари в 

селото 

3.Дегустация и  

награждаване на най- 

хубаво вино от местно 

произведено  

грозде. 

Секретаря на 

читалището 

5. 19.02.2021 г. 148 год. Безсмъртие 

на  Апостола  

ЛЕВСКИ 

1.Под надслов „Ако печеля, 

печеля цял народ …”  

групата за художествено  

слово да подготви лит.  

програма. 

2.С материали  за Апостола 

да се обнови визията на 

информационното  

табло. 

Секретаря на  

читалището 

6. 01.03.2021 г. Първомартенски  

поздрав 

1.”Баба Марта бързала 

,мартенички 

вързала на малки и големи” – 

изложба на ръчно  

изработени мартеници. 

2.”Да си самодеец е  

призвание”-  

Секретаря на 

Читалището и 

Председателя на  

Настоятелството 
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творческа среща на  

самодейците от читалището 

7. 03.03.2021 г. Отбелязване на  

Националния празник –  

Трети март 

1.Кратка литературна  

Програма по повод празника 

2.Информационното табло  

да се оформи с информация 

за 3-ти март 

3.Група граждани от селото 

да поднесат цветя на 

паметната плоча на  

опълченеца Мико Нанов – 

председателя на  

читалището да произнесе   

кратко слово. 

Секретаря на  

читалището  и 

Председателя на  

настоятелството 

8. 08.03.2021 г. Отбелязване на 

международния ден 

на жената 

1.Информационното табло  

да се оформи с информация 

за Осми март 

2.Групата за художествено  

слово да поздрави жените от 

селото със стихове за  

празника 

3.Приветствие към жените 

да прочете председателя на 

читалището 

Секретаря на  

Читалището и  

Председателя на 

настоятелството 

9. 22.03.2021 г. Посрещане на първа 

пролет 

С представяне на стихове от 

Равнишки автори посветени на 

пролетта изнесени на 

информационното табло 

пред читалищната сграда 

Секретаря на 

читалището 

10. 01.04.2021 г. Ден на хумора и 

шегата 

Визията на  

информационното табло да  

се обнови с хумористични 

материали 

Секретаря на 

читалището 

11. 02.04.2021 г. Международен ден на 

Детската книга 

Литературно четене на  

откъси от 

детски произведения в  

клуба за занимания с деца 

Секретаря на 

читалището 

12 20.04.2021 г. Поклон пред героите 

от  Априлското  

въстание 

1.Изложба от произведения  

посветени  на Априлското 

въстание 

2.Информационното табло 

да се оформи с материали за 

героите от въстанието 

Секретаря на 

читалището 

13. 24.04.2021 г. Лазаровден Момиченцата от клуба за 

занимания 

с деца да направят възстановка на 

обичая „ Лазаруване” 

Секретаря на 

читалището 

14. 01.05.2021 г. Международен ден на 

трудещите се 

Информационното табло  

пред  читалището да бъде 

оформено с информация  

за 1-ви май  

Секретаря на 

читалището 

15. 09.05.2021 г. Ден на Обединена 

Европа 

Информационен материал  

за деня да се изнесе на  

таблото 

Секретаря на 

читалището 
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16. 24.05.2021 г. Ден на славянската 

писменост и култура 

1.Информация за  

провеждане на празника  

през годините да се изнесе  

на таблото  

2. Учители  и читалищни  

дейци от село Равнище да  

бъдат поздравени с  

Поздравителен адрес от  

името на Читалищното 

настоятелство . 

3.Портрета на Кирил и  

Методий да се украси със 

саморъчно направен 

венец от градински цветя. 

Секретаря на 

читалището 

17. Май 2021 г. Участие във  

„Фестивал  

и базар на народните  

Обичаи и традиции” 

Певческата група при  

читалището да вземе  

участие във фестивала в 

град Ябланица 

Секретаря на 

читалището 

18. Май 2021 г. Общински  събор на 

Народното творчество 

Певческата група при  

читалището да се включи в 

програмата на събора  

Секретаря на 

читалището 

19. 01.06.2021 г. Международен ден 

На детето 

1.Изложба на детска  

рисунка – от 

клуба за занимания с деца 

Секретаря на 

читалището 

20. 02.06.2021 г. Ден на Ботев  и   

загиналите за народна  

свобода 

 

1.Кратка литературна  

програма от стихове на  

поета и такива за него 

2.Вой на сирена – с  

едноминутно мълчание и  

падане на колене се почита 

паметта на героите 

Секретаря на 

читалището 

21. 24.06.2021 г. Еньовден 1.Организирано събиране на 

билки 

по ливадите на с. Равнище – 

пресъздаване на обичай 

Секретаря на  

читалището 

22. 20.07.2021 г. Годишнина от  

Илинденско- 

Преображенското 

въстание  

Материали за въстанието  

да бъдат изложени на 

информационното  

табло. 

Секретаря на 

читалището 

23. Юли 2021 

г. 

Участие във Фестивал 

на народния обичай и 

автентична носия 

Певческата фолклорна 

група  да вземе участие във 

Фестивала провеждащ се в  

с. Рибарица 

Секретаря на 

читалището 

24. Август   

2021 г. 

Участие във Фестивал 

„От Тимок до Вита” 

Певческата група да се  

включи като Участник във 

фестивала в  

с. Черни Вит 

Секретаря на 

читалището 

25. Август  

2021 г. 

Организиране и  

провеждане на 

традиционно  

градинско увеселение. 

1.Разгласяване на мероприятието 

2.Подсигуряване на музика 

3.Организиране на томбола 

Читалищно  

настоятелство  и секретаря 

на читалището 

26. 06.09.2021 г. Отбелязване на 

„Съединението на 

България” 

Информационното табло  

да се оформи с визия за  

празника 

Секретаря на 

читалището 
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27. 22.09.2021 г. Отбелязване на 

„Независимостта на 

България”  

С информация за празника 

да се оформи  

информационното табло 

Секретаря на  

читалището 

28. 01.10.2021 г. Ден на възрастните 

хора 

Самодейци от групата за 

художествено слово да  

поздравят възрастните  

хора от с. Равнище със стихове 

посветени на празника им. 

Секретаря на 

читалището 

29. 01.11.2021 г. Ден на народните 

будители 

1.Да се обнови визията на 

информационното табло  с 

материали за будителите 

2.Да се поздравят учители и 

читалищни деятели като 

съвременни будители с 

поздравителни адреси 

3.В библиотеката да се  

оформи кът от  

произведения на будителите. 

Секретаря на 

читалището 

30. 21.11.2021 г. Ден на християнската 

младеж и семейство 

По случай Деня на  

християнското семейство 

информационното табло 

да се оформи с нова визия 

Секретаря на 

читалището 

31. 03.12.2021 г. Ден на хората с 

увреждания 

Председателя на  

читалището да  

приветства хората с  

увреждания , а самодейци  

от групата за художествено  

слово да ги поздравят със  

стихове. 

Секретаря на 

читалището 

32. 20.12.2021 г. Игнажден Да се предостави  

информация за провеждане  

на празника в с. Равнище 

през годините 

Секретаря на  

читалището 

33. 29.12.2021 г. Посрещане на Дядо  

Коледа 

Организирано весело детско  

парти под надслов  

„ Дядо Коледа добре дошъл 

в с. Равнище“ 

Секретаря на  

читалището 

  

4.5.Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово 

 4.5.1.Любителско художествено творчество  

 

- с образователна насоченост 

 

 № Вид школа Ръководител  Брой на 

участващите 

Време на  

репетициите 

1. „Училище за жени”  Стефка Матеева 10 Един път месечно  

 

- с професионална насоченост  

 

№ Вид състав  Ръководител Брой на  

участващите 

Време на  

репетиции 

1.  Женска певческа група Мария Банчева 13 Два пъти месечно 

2. Театрална формация Стефка Матеева 15 Два пъти месечно 
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„Светулка” 

3. Група за народни танци Лидия Василева 12 Един път седмично 

4. Група за художествено 

слово 

Павлина Николова 5 Два пъти месечно 

 

 

 Клубна и кръжочна дейност: 

№ Вид клуб Ръководител Брой на 

самодейците 

Време на  

репетиции 

1. Арт – ателие 

„Весели ръчички” 

Наталия Петрова           6 Вторник 

2. Театрално студио 

„Малки артисти” 

Лилия Вутева           8 Петък 

 

- Младежки клуб в сградата на читалището 

- Младежки клуб в мах. Беляновец  

 

 4.5.2.Библиотечна дейност: 

Библиотеката при НЧ „ Възраждане 1927” е с книжен фонд на 13 000 тома, с 

общодостъпна читалня и компютърна техника, с интернет услуги за своите читатели. 

Независимо от епидемичната обстановка в страната и намалената посещаемост, се 

надяваме през 2021г.: 

 

- да превърнем библиотеката в съвременен информационен център  

- да поддържаме свободен достъп за библиотечно обслужване на жителите на селото 

(малки и големи) 

- да организираме срещи – разговори с децата от селото за любими приказки и герои от 

тях. 

- да се организират литературни четения по случай различни годишнини и събития 

- да се извършват технически услуги на населението – ксерокопиране и документи.  

4.5.3. Дейности през 2021 година. 
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№ Дата Мероприятие Описание за реализация 

на мероприятието 

Отговорно 

лице за 

организацията 

1.  01.01.2021 г. „Васильовден” – 

сурвакане 

Сурвакарчета  с ръчно 

направени сурвачки, 

обикалят и наричат за 

здраве. 

Секретарят 

на 

читалището 

2.  06.01..2021 г. „Йордановден” – 

хвърляне на кръста в  

р. „М. Искър” 

 ( за първи път) 

Женската певческа група, в 

народна носия, ще вземе 

участие с песни. 

 

Секретарят 

и Мария 

Банчева 

3.  07.01.2021 г. 

 

Отбелязване 165г. от 

рождението на Ст. 

Михайловски – 

написал 

стихотворението 

„Кирил и Методий, а 

по –късно училищния 

химн „ Върви, народе 

възродени.” 

1.С информационен 

бюлетин за неговия принос. 

2. Най-популярното му 

стихотворение представено в 

стих и песен. 

 

Секретарят 

на  

читалището 

    4. 14.01.2021 г. „Васильовден” на 

ромите 

Беседа, с посетители от 

ромското население, за 

традициите в миналото и 

сега. 

Павлина 

Николова 

и 

Лидия 

Василева 

   5.  21.01.2021 г. Ден на родилната 

помощ -  „Бабинден” 

Поздравителни адреси до 

младите баби и обръщение 

към акушерката. 

Пресъздаване на ритуала за 

първо къпане на бебе. 

Павлина 

Николова 

и 

Данка 

Недкова 

   6. 14.02.2021 г. „Трифон Зарезан” Заедно с група пенсионери, 

участие в подрязването на 

лозе и пресъздаване ритуала 

за избор на нов „Цар на 

виното”. 

Павлина 

Николова 

и 

Лидия 

Василева 

7. 19.02.2021 г. 148 години от 

обесването на Васил 

Левски 

1. Направа на кът за живота 

на Левски. 

2. Похвално слово и 

рецитиране на стихове. 

3. Поднасяне на цветя пред 

паметната плоча в мах. 

Беляновец. 

 

Павлина 

Николова 

и 

Детелина 

Велева 

8. 01.03.2021 г. Ден на любителското 

худ. творчество и 

посрещане на Баба 

Марта 

1.Поздравителен адрес към 

самодейците. 

2. Творческа среща с 

читалищните самодейци и 

закичване с ръчно 

изработени мартеници. 

Секретарят 

и 

читалищното 

настоятелство 

9. 03.03.2021 г. Национален празник за 

Освобождението на 

България 

Празнична програма и 

поднасяне на цветя пред 

паметната плоча на братя 

Тутманикови в мах. 

Беляновец. 

 

Секретарят  

на 

читалището 

10. 08.03.2021 г. 8
ми

 март – 1.Изработване на Павлина 
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международен ден на 

жената 

поздравителни картички за 

жените – самодейки 

2. Организиране на среща – 

беседа на тема: „Жената – 

майка героиня” 

Николова 

и  

Стоян 

Стоянов 

 

11. 21.03.2021 г. 150 г. от смъртта на д-р 

Петър Берон – автор на 

„Рибен буквар” 

Информационен 

бюлетин за живота му, като 

лекар, учен книжовник и 

просветен деец. 

Павлина 

Николова 

12. 22.03.2021 г. „Първа пролет” 1.Изложба на красиви 

пролетни пейзажи. 

2.Разходка с деца, които да 

пеят песни и четат стихове 

за пролетта и отечеството.  

Секретарят на 

читалището 

и 

Директорът на 

ОУ „Хр. Ботев” 

13. 01.04.2021 г. 1.Ден на хумора и 

шегата 

2. 55г. от смъртта на 

Димитър Димов  

1.Сбирка за четене на хумор 

и разказване на вицове 

2. Информация за живота и 

творчеството на драматурга, 

написал: „Осъдени души” и 

„Тютюн” 

Лидия  

Василева 

 

Павлина 

Николова 

14. 02.04.2021 г. 200 г. от рождението на 

Георги Раковски – 

публицист, 

историограф и 

етнограф 

Информационен бюлетин за 

живота и участието на Г. 

Раковски в 

националноосвободителното 

движение. 

 

Секретарят на 

читалището 

15. 08.04.2021 г. Международен ден на 

ромите 

Беседа с посетители от 

ромски произход на тема: 

историята на знамето и 

химна на ромите. 

Павлина 

Николова 

и  

Лидия  

Василева 

16. 20.04.2021 г. 145 г. от избухването 

на Априлското 

въстание 

Информационен кът за 

историческото значение на 

въстанието 

Секретарят на 

читалището 

17. 23.04.2021 г. 1.Международен ден 

на книгата и 

авторското право. 

2. 405г. от смъртта на 

Уилям Шекспир и 

Мигел де Сервантес. 

Сбирка с редовни 

посетители с цел: 

1. насърчаване на младите 

хора да открият 

удоволствието от четенето  

2. зачитане приноса на 

двамата драматурзи 

Павлина 

Николова 

18. 24.04.2021 г. „Лазаровден” Организиране група 

момиченца, които да 

пресъздадат обичая 

„Лазаруване”. 

 

Павлина 

Николова 

19. 30.04.-03.05. 

01.05.2021 г. 

1.”Великденски” 

празници 

2. Ден на труда 

1. Изложба на боядисани 

яйца и домашни козунаци. 

2.Информационно табло – 

поздрав за трудещите се от 

селото. 

Секретарят 

на читалището 

20. 09.05.2021 г. Ден на победата над 

хитлерофашизма и 

загиналите в 

Отечествената война. 

Да се отбележи с 

информационен материал за 

селото и поднасяне на цветя 

пред паметната плоча на 

центъра. 

 

Секретарят на 

читалището 
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21. 17.05.2021 г. 145 г. от слизане на 

четата на Христо Ботев 

в Козлодуй и 

отправянето й към 

Врачанския балкан. 

Изнасяне на информация за 

събитията в местността 

Околчица, където Ботев е 

прострелян смъртоносно. 

 Павлина 

Николова 

22. 24.05.2021 г. Ден на Славянската 

писменост и култура. 

1195г. от рождението 

на Св. Константин – 

Кирил философ, 

създател на 

славянската азбука и 

просветител. 

1.Информационно табло – 

възхвала на делото на 

Солунските братя – Кирил и 

Методий. 

2. Поздравителни адреси 

към бивши и настоящи 

учители. 

Секретарят на 

училището 

23. 01.06.2021 г. Ден на детето 1.Обръщение – поздрав към 

учениците от ОУ „Хр. 

Ботев” 

2.Подредба на детски 

рисунки за случая, в 

определен кът. 

Павлина 

Николова 

и 

Наталия 

Петрова 

24. 02.06.2021 г. Отбелязване Деня на 

Ботев и падналите за 

народна свобода. 

1.Групата за художествено 

слово да рецитира стихове 

за Ботев в двора на ОУ „Хр. 

Ботев” 

2. С мирно заставане да се 

почете паметта на героите, 

по време на воя на сирените 

в 12 ч. 

Павлина 

Николова 

и 

Стоян 

Стоянов 

25. юли и август 

2021 г. 

кино на открито 

 

Организиране и набиране на 

посетители за кино 

прожекции на открито. 

Председателя 

и 

Секретаря на 

читалището 

26. 06.09.2021 г. Национален празник 

Съединението на 

Княжество България и 

Източна Румелия 

С информация изнесена, на 

таблото във фоайето да се 

отбележи „съединението” 

 

Павлина 

Николова 

27. 26.09.2021 г. 135 г. от рождението на 

Ран Босилек 

Сбирка с малки читатели, за 

да се четат и обсъдят 

веселите истории в 

„Патиланско царство” 

Павлина 

Николова 

и 

Детелина 

Велева 

28. 01.10.2021 г. Ден на възрастните 

хора 

Поздравителен адрес до 

Пенсионерския клуб в 

селото и приветствия в 

стихове от групата за 

художествено слово. 

 

Секретарят на 

читалището 

29. 26.10.2021 г. Храмов празник на с. 

Джурово в църквата 

„Св. Димитър” 

Участие в организацията и 

посрещане на гостите с 

приветствие и 

информационен бюлетин за 

Свети Димитър. 

Павлина 

Николова 

и 

Иво 

Стоянов 

30. 01.11.2021 г. Ден на народните 

будители 

Направа на информационно 

табло и поздравителни 

адреси към заслужили 

учители и читалищни 

Павлина 

Николова 
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 4.6. Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с. Калугерово 

 4.6.1.Любителско художествено творчество  

№ Вид състав Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

1 Група за автентичен 

фолклор ,,Горска китка” 

Магда Стефанова 8 - 

2 Театрално трио Нина Христова 3 - 

  

4.6.2.Библиотечна дейност   

- Литературно четене от любими автори. 

- Отбелязване деня на самодееца. 

- Обогатяване  на книжния фонд чрез дарения  и закупуване на нови книги 

 

 4.6.3. Дейности през 2021 година. 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на дейностите 

по  реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2021 г.      Традиционно 

хвърляне на 

кръста в река 

Малък Искър на 

Йордановден. 

При  моста на реката се събират 

жители и гости на селото. 

Свещеникът на селото хвърля 

кръста в реката и прави водосвет. 

Секретарят на читалището 

коментира местните традиции, 

черпи присъстващите с питка и сол. 

Който извади кръста го даряват с 

пари събрани от присъстващите. 

Часа на мероприятието се определя 

от читалищното настоятелство. 

секретар 

2. 19.02.2021 г. Отдаване  почит 

на Апостола на 

свободата Васил 

Левски. 

Часът на мероприятието се 

определя от ЧН и се обявява  в 

покана ,разлепена на видни места в 

селото от секретаря. Представя се 

секретар 

 

деятели. Беседа с 

посетителите на 

библиотеката в този ден. 

31. 01.12.2021 г. Коледна украса на 

читалището 

С ръчно направени 

украшения от „Веселите 

ръчички” да се украси 

Читалищната сграда. 

 

Секретарят на 

читалището 

32. 03.12.2021 г. Празник на хората с 

увреждания 

1. Поздравителен адрес към 

хората с увреждания в 

селото. 

2. С домашно приготвени 

сладкиши да се 

засвидетелства уважение 

към тях. 

Павлина 

Николова 

и 

Лидия 

Василева 

33. месец 

декември 

2021 г. 

Коледни и 

Новогодишни 

празници 

1.Децата от театралното 

студио да подготвят 

„Тържеството на Дядо 

Коледа” 

2. Самодейците да 

подготвят празнична 

програма. 

Стефка 

Матеева 

и 

Павлина 

Николова 
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кратка литературно-музикална 

програма от самодейците и се 

поднасят цветя и венци на 

паметната плоча. 

3. 01.03.2021 г..  Ден на 

любителското 

творчество - Баба 

Марта 

В салона на читалището се събират 

жители на селото и самодейци по 

покана на секретаря. Подаряват се   

на присъстващите  мартеници, 

предварително изработени  от 

самодейците. Номинира се най-

интересната идея и изработка на 

мартеница, като победителят 

получава грамота. 

секретар 

4. 03.03.2021г. Тържествена заря 

–проверка по 

случай  

националния 

праз- 

ник 

Мероприятието се провежда на т.н. 

„Руски паметник” по покана на ЧН, 

винаги от 10.00 ч. След звучене на 

българския и европейския химн и 

кратка литературно-музикална 

програма се поднасят венци и цветя 

от институции и граждани. 

 

секретар 

5. 23.04.2021 Ден на книгата В салона на читалището ,поканен от 

ЧН писател /поет/ прави 

презентация на творчеството си и 

отговаря на въпроси на 

присъстващите. 

 

секретар 

 

6. 02.05.2021г Традиционно 

Великденско 

хоро в с. 

Калугерово 

Мероприятието се организира от 

ЧН. Освен местни самодейци в 

програмата участват и самодейци от 

други населени места и 

задължително духова музика. Прави 

се номинация за най-красиво 

боядисано яйце. Всички 

присъстващи се черпят с боядисани 

яйца и козунак. 

секретар 

7. 02.06.2021 г По стъпките на 

Ботевата чета 

Чрез предварително изготвен 

доклад секретарят на читалището 

„повежда присъстващите по 

стъпките на Ботевата чета”. 

 

секретар 

8. 24.06.2021 г. Еньовден-бране 

на билки и 

наричане за 

здраве 

 Желаещите от селото, поканени от 

секретаря на читалището  се качват 

на местността „Ерменчина бара” 

рано преди изгрев слънце. Събират 

билки и наблюдават „танца на 

слънцето”, характерен за този ден. 

секретар 

9. 01.11.2021 г. Ден на народните 

будители 

В читалищния салон на датата 

01.11., в предварително уточнен час 

самодейци представят 

възрожденски песни и 

стихотворения. Най-знаещите 

получават награди за правилни 

отговори на въпроси, касаещи 

живота и делото на будителите. 

секретар 
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 4.7. Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица 

4.7.1.Любителско художествено творчество. 

 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Театрална студио „Шарен 

свят” 

Стефка Матеева 16 Вторник и петък 

2. Женска певческа група 

„Осиковице свидна” 

Веска Цочева 8 Два пъти месечно 

3. Клуб за народни танци Таня Димитрова 10 Един път седмично 

4. Детски танцов състав 

„Хорце” 

Ваня Ковачева 10 Юни, юли, август -3 

пъти седмично 

 Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Корпус за Смешно 

реагиране 

Веска Цочева 10 Вторник и четвъртък 

2. „От нашите ръчички“ Ваня Ковачева 10 Юни, юли, август -2 

пъти седмично 

 

 4.7.2. Библиотечна дейност 

Библиотечна  дейност /опишете дейността на читалищната библиотека – планирани 

мероприятия, работа по проекти и др./:  

„Четенето ме вълнува”, „На приказка за приказките”, „Отворени врати” (по проекта 

„Животът заедно”) 

  

4.7.3. Дейности през 2021 година. 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице 

за организацията 

на 

мероприятието 

1. 01.2021 г. 173 г. от 

рождението на 

Христо Ботев 

Беседа в малкия салон на 

читалището 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

3. 21.01.2021 г. „Ние сме си най!” Конкурс за най-сръчна двойка 

баба – внуче - по повод Бабин 

ден – съвместно честване с 

Клуба на възрастните и хората 

с увреждания „Здравец” 

Марийка Цолова 

Клубен 

отговорник 

 

4. 29.01.2021 г. Кой приказен герой 

избрах за свой  

приятел? 

Занимание с учениците от 

училището в рамките на 

проекта „Животът заедно” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

5. 30.01.2021 г. Весело зимно 

състезание 

Съвместно с училището Марийка Цолова и 

учители 

6. 01.02.2021 г. Петльовден Съвместно с клуб „Здравец” Марийка Цолова 

Васил Петров 

7. 14.02.2021 г. „Трифон Зарезан”  Съвместно честване на Деня 

на лозаря и винаря с 

възрастните хора от клуб 

„Здравец” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

Васил Петров 

8. 19.02.2021 г. 148 г. от обесването 

на Васил Левски 

Литературно-музикален 

спектакъл 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 
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Мариета Павлова 

9. 26.02.2021 г. Един от големите 

български 

разказвачи 

Занимание с учениците от 

прогимназиалната степен в 

рамките на проекта „Животът 

заедно“ 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

10 22.02.-

26.02.21 г. 

Мартенска 

работилница 

Изработване на мартеници и 

поднасяне на ръководството 

на селото и пенсионерския 

клуб 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

11. 01.03.2021 г. „Баба Марта води 

пролетта” 

Съвместно честване на 

празника с ОДЗ „Слънце” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

Мая Илиева 

12. 02.03.2021 г. „Осиковица ви 

благодари” 

Празнична среща на 

Настоятелството със 

самодейците от селото по 

повод Деня на самодееца  

Марийка Цолова 

Настоятелството  

 

13. 03.03.2021 г. „Ден свещен на 

свободата” 

Поетичен рецитал от децата и 

младежите от театрално 

студио „Шарен свят“ посветен 

на  142 г. – 3 март 

,изработване на постер за 

празника 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

Радка Тодорова 

Ваня Ковачева 

14. 08.03.2021 г. „От ръцете на 

българката” 

Битова изложба по повод 

Международния ден на 

жената    

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

Настоятелството 

15. 20.03.2021 г. „Вълшебния свят 

на книгите” 

Среща с деца в читалищната 

библиотека по повод Деня на 

библиотекаря, изработване на 

постер с любими книги 

Марийка Цолова 

Ваня Ковачева 

 

16. 01.04.2021 г. Международен ден 

на хумора 

Хумора в българската 

литература 

Среща на  зевзеците от селото 

Марийка Цолова 

Васил Петров 

17. 07.04.2021 г. Среща с личния 

лекар 

„Движението  е 

здраве” 

Беседа в читалищната библиотека 

по повод Световния ден на здравето 
Марийка Цолова 

 

 

18. 15.04.2021 г. „Нашето пъстро 

село” 

Фотоизложба   Марийка Цолова  

Радка Тодорова 

19. 04.2021 г. „Нека бъдем 

приятели!”- 

Среща-разговор и парти на 

учениците от Осиковица с 

деца от Защитено жилище с. 

Видраре по повод 

Международния ден на 

младежката солидарност 22 

април  в рамките на 

инициативата „Двойни 

граждански уроци 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

 

 

20. 05.2021 г. Открито занимание 

на клуб „От нашите 

ръчички” – 

Великденски базар 

Деца и сръчни баби от клуб 

„Здравец” за обмяна на опит и 

добри практики 

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

 

21. 05.2021 г. Състезание по 

рецитация 

С участието на деца от 

училището, детската градина 

и възрастни от клуб „Здравец” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 
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по случай Деня на 

славянската писменост и 

култура 

22. 24.05.2021 г. Събор на село 

Осиковица 

„Ха, да тропнем” -

мероприятия на площада 

Марийка Цолова 

 

23. м. юни 2021 

г. 

„Зевзеци ” Хумористичен спектакъл Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

24. м. юни 2021 

г 

Седмица на 

детската книга 

Посещение в читалищната 

библиотека 

Марийка Цолова 

Ваня Ковачева 

25. м. юни 2021 

г. 

Общински събор на 

народното 

творчество 

Участие на Театрално студио 

”Шарен свят”, Корпуса за 

смешно реагиране и женската 

певческа група и танцов  

състав „Хорце” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

Веска Цочева 

   Таня  Димитрова 

   Радка Тодорова 

Ваня Ковачева 

26. 06.2021 г. „Обменяме добри 

практики” 

Среща с учители и читалищни 

дейци, работещи с деца от 

ромски произход – 

инициатива в рамките на 

проекта „Животът заедно” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

27. 16.06-

30.06.21 г. 

„Лятно училище” Съвместна инициатива с 

училището в рамките на 

проекта „Животът заедно” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

28. м.. юли, 

август 2021 

г. 

Занимания по 

народни танци 

Занимания с деца и възрастни Ваня Ковачева 

Таня Димитрова 

29. м.. юли, 

август 2021 

г. 

„От нашите 

ръчички“ 

Занимания с деца и 

изработване на изделия от 

хартия, плат, прежда, изложба 

Ваня Ковачева 

30. 15.08.2021 г. Откриване на 

изложба „От 

нашите ръчички“” 

Изложба в 

читалището/площад 

Ваня Ковачева 

31. 15.08.2021 г. Изява на 

читалищните 

състави 

Празнична програма от 

читалищните състави 

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

Настоятелството 

32. 01.09.2021 г. Открити врати Посещение в читалищната 

библиотека по случай 

Международния ден на 

знанието 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

33. 06.10.2021 г. „Ние сме партньори 

за доброто на 

децата” 

Среща на читалищното 

настоятелство с колектива на 

училището по повод 

Международния ден на 

учителите 

Марийка Цолова 

Настоятелството 

 

34. 14.10.2021 г. „Нежните поети на 

България” 

Занимание с учениците от 

прогимназиалния курс в 

рамките на проекта „Животът 

заедно 

Марийка Цолова  

Учител по 

български език 

35. 1.11.2021г. Ден на народните 

будители 

Изработване на табла и 

постери 

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

36. 08.11.2021 г. Събор и честване 

на храмовия 

празник на 

църквата „Св. Арх. 

Участие в подготовката и 

провеждането 

Марийка Цолова 
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Михаил” 

37. 21.11.2021 г. 

 

„Християнските 

ценности днес” 

Среща-разговор с богослов по 

повод Деня на християнското 

семейство 

Марийка Цолова  

 

38. 03.12.2021 г. „Да би мирно 

седяло, не би чудо 

видяло” 

Международен ден на 

инвалидите - среща-разговор 

на Младежкия клуб и 

възрастни хора от Клуб 

„Здравец” 

Марийка Цолова  

Васил Петров 

 

39. 20.12.2021 г. „Весела Коледа”  „Коледарски танци и напеви 

„ 

Изява на танцовия състав 

Марийка Цолова  

Таня Димитрова 

Радка Тодорова 

 

40. м. декември 

2021 г. 

Коледари, 

сурвакари 

Изработване на сурвачки Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

41. 20.12.2021 г. „Нощта  на  

Рождество” 

Новогодишен спектакъл на 

Театрално студио „Шарен 

свят”, Корпуса за смешно 

реагиране и Женската 

певческа група 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

42. 24.12.2021 г. „Бъдни вечер”-  Честване на празника 

съвместно с клуб „Здраве” 

Марийка Цолова 

Васил  Петров  

 

43. 31.12.2021 г. „Да е жива! Да е 

здрава!” 

Честване на Нова година на 

площада в селото 

Марийка Цолова  

 Настоятелството 

 

 

4.8. Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде 

4.8.1.Любителско художествено творчество. 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Певческа група Илиана Тодорова 7 1 час седмично 

 

 4.8.2. Библиотечна дейност: 

- Закупуване на нови книги и попълване на библиотечния фонд 

- Привличане на нови читатели и спонсори 

- Организиране на литературни четения по повод годишнини на известни автори 

 

 4.8.3. Дейности през 2021 година. 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 21.01.2021г Бабинден Ритуално къпане на бебе Секретар на 

читалището 

2. 14.02.2021г. Трифон Зарезан Избират се цар и царица на 

виното. 

Дегустация на вино. 

Секретар на 

читалището 

3. 

 

 

 

19.02.2021г. 

 

 

Обесването на 

Апостола на 

свободата Васил 

Левски 

 

Поднасяне на цветя пред 

портрета на Васил Левски 

Секретаря на 

читалището 
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4. 01.03.2021г. Ден на 

любителското 

народно 

творчество 

Връзване на саморъчно 

изработени мартеници 

Секретаря на 

читалището 

5. 03.03.2021г. Трети март Поднасяне на цветя на 

паметника на загиналите 

войни 

Секретар и кметски 

наместник 

6. 08.03.2021г. Международен ден 

на жената 

Поздравяват се всички жени 

с букет цветя 

Секретаря на 

читалището 

 

7. 22.03.2021г. Първа пролет С букетчета пролетни цветя 

се даряват хората от селото 

Секретар на 

читалището 

8. 24.05.2021г. Ден на българската 

просвета и култура 

Празнична програма Секретар на 

читалището 

9. Май 2021г. Участие в 

Общинския 

преглед 

Самодейците се включват в 

прегледа 

Секретар на 

читалището 

10. Май 2021 г. Фестивал във В. 

Търново 

Участие на певческата група 

във фестивала 

Секретаря на 

читалището 

11. 02.06.2021г. Ден на загиналите 

за народна свобода 

Поднасяне на цветя пред 

паметника 

Секретаря на 

читалището и кмет 

12. 12. 2021г. Общоселско 

тържество 

Дядо Коледа  и томбола Секретар и кметски 

наместник 

 

4.9. Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица 

4.9.1.Любителско художествено творчество. 

 

 Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. „Седянка“ Ралица Цветанова 6 бр. 1/месец 

2.     

 

4.9.2. Библиотечна дейност: 

 - обогатяване на библиотечни фонд; 

 - популяризиране на нови книги; 

 - привличане на нови читатели; 

 - организиране на художествени изложби.  

 

 4.9.3. Дейности през 2021 година. 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на дейностите 

по  реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице 

за организацията 

на 

мероприятието 

1. 01.01.2021г. 

 

Сурва или 

Васильовден. 

Деца обикалят къщите с дрянови 

сурвачки, наричат за здраве и 

благоденствие  на стопаните на 

къщата. 

Художествен 

ръководител клуб 

„Седянка“ 

2. 06.01.2021г. Годишнина от 

рождението на 

Христо Ботев. 

Деца четат разкази и 

стихотворения за Христо Ботев. 

секретар 

3. 21.01.2021г. 

 

Бабинден - ден на 

родилната помощ. 

Сценка с възпроизвеждане на 

обреда „миене” и „даряване” на 

Секретар и  

Настоятелството 
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бабата. на НЧ 

4. 14.02.2021г.-

  

Трифон Зарезан – 

Денят на виното, 

лозарите, 

кръчмарите и 

градинарите. 

Зарязване на лозата от Никола 

Колев – член на НЧ „Светлина – 

2012“ и окичване с венец от 

здравец, чимшир и млади лозови 

филизи на присъстващите мъже. 

Кулинарна изложба на обредните 

пити и конкурс за „Най-добро 

вино”. 

секретар 

5.  19.02.2021г. 

   

Годишнина от 

обесването на 

Васил Левски. 

Прожекция на филма „Тайната 

вечеря на Дякона Левски” по 

романа на Стефан Цанев. 

секретар 

6. 01.03.2021г.

  

Баба Марта Даряване на ръчно изработени 

мартеници от членовете на 

читалището на децата от детските 

градини в гр. Правец. Изработени  

в Клуб „Седянка“. 

Художествен 

ръководител клуб 

„Седянка“ 

7. 14.03.2021г.   Сирни Заговезни   Вечерта на поляната пред  

Даскаловата къща кладене на 

огньове и прескачане за здраве. 

Мъже показват и обясняват на 

децата как да подготвят и запалят 

огъня безопасно. Възпроизвеждане 

на обичая „хамкане“. Споделяне на 

стари домашни рецепти на халва. 

Хвърляне  на горящи стрелички от 

момци  по двора на момите, които 

са си харесали. Стрелите са 

изработени предварително в НЧ 

„Светлина – 2012“ в клуб 

„Седянка“ 

Художествен 

ръководител клуб 

„Седянка“ 

8. 03.03.2021г.  Отбелязване на 

годишнина от 

Освобождението на 

България. 

Прожекция на филма „Под игото“ - 

български исторически игрален 

филм от 1952 година на режисьора 

Дако Даковски. Сценарият е на 

Георги Кранзов и Павел Спасов и 

се основава на романа „Под игото“ 

на Иван Вазов. Главните роли се 

изпълняват от Мирослав Миндов, 

Лили Попиванова, Петко 

Карлуковски, Васил Кирков. 

Оператор е Бончо Карастоянов, а 

музиката във филма е композирана 

от Филип Кутев. Филмът е първата 

мащабна продукция на държавната 

Българска кинематография, а 

режисьорът получава за него 

Димитровска награда. 

Секретар 

9. 08.03.2021г.-

  

Международен ден 

на жената. 

Празничен обед. Събират се 

жените от селото и подготвят 

почерпка по повод събитието. 

Секретар 

10. 01.04.2021г. Ден на хумора и 

шегата 

Изложба на рисунки на 

карикатури. Организация на 

празничен обед. Децата познават 

стари български гатанки зададени 

Секретар 
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от по-старите жители на селото. 

11. 19.04.2021г. Великден Боядисване на яйца по стари 

технологии. 

Секретар 

12. 20.04.2021г.  Отбелязване на 

годишнината от 

обявяването на 

Априлското 

въстание. 

Изработване на тематично табло 

със снимки на организаторите му. 

Литературно четене на „Записки по 

Българските въстания” на Захари 

Стоянов. 

Секретар 

13. 06.05.2021г.

   

Гергьовден Участие в организацията на 

храмовия празник на параклис  

„Св. Георги Победоносец”. 

Секретар и 

Настоятелство на 

НЧ 

14, 09.05.2021г. Ден на Европа- Ден 

на победата над 

фашизма 

Бране на цветя, правене на венец и 

поднасянето му пред паметника на 

„Незнайния войн“  в центъра на 

селото. 

Секретар 

15. 21.05.2021г. Св. Константин и 

Елена 

Отбелязване на  прехода от пролет 

към лято. Демонстрация на обреди 

свързани с този празник. Място на 

събитието - Лачовска махала 

Секретар 

16. 24.05.2021г.  Ден на Българската 

просвета и култура 

- Празник на 

НЧ „Светлина 

2012”. 

Празничен обед организиран от НЧ 

„Светлина – 2012“. Организиране 

на курс по калиграфия. Лекция за 

делото на Светите братя Кирил и 

Методий. 

Секретар 

17. 29.05.2021г.  Спасовден Демонстрация на обреди свързани 

с този празник. 

Секретар и 

Настоятелство на 

НЧ 

18. 02.06.2021г. Ден на Ботев и 

загиналите за 

свобода 

Рецитация на Ботеви стихове от 

децата в Правешка Лакавица. 

Секретар 

19. 14.06.2021г. Ден на качамака Организиране на колективно 

готвене на качамак. 

Секретар 

20. 24.06.2021г.  Еньовден Пресъздаване обредите на 

събиране и наричане на билки. 

Направа на мехлеми за рани от 

децата с прясно набрани билки 

Художествен  

ръководител клуб 

„Седянка“ 

21. 29.06.2021г. Петровден Демонстрация на обреди свързани 

с този празник. 

Секретар и 

Настоятелство на 

НЧ 

22. 02.08.2021г.  

 

Илинден Демонстрация на обреди свързани 

с този празник. 

Секретар и 

Настоятелство на 

НЧ 

23. 23-26. 

08.2021г.  

143 години от 

Шипченската 

епопея   

Изработване на табло със снимки и 

картини от известни художници за 

боевете. Литературно четене на 

разкази за събитията. 

Секретар 

24. 06.09.2021г. Отбелязване на 

съединението на 

Княжество 

България и Източна 

Румелия 

Беседа за събитието и значението 

на този акт.  

Секретар и 

25. 22.09.2021г.  Ден на 

Независимостта 

Изработване на табло с текст на 

Манифеста и снимки от събитието. 

Секретар 

26. 01.10.2021г.  Ден на възрастните Участие в организацията на Секретар 
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хора празничен обед на възрастните 

жители на селото. 

27. 06.10.2021г.  Ден на усмивката - Тематично табло. Изработване на 

таблото и беседа за важността на 

усмивката и доброто настроение. 

Възрастни хора показват на децата 

от селото игри от миналото. 

Секретар 

28. 14.10.2021г. 

 

Петковден Демонстрация на обреди свързани 

с този празник 

Секретар 

29. 01.11.2021г.

  

 

Ден на народните 

будители  

Изработване на табло и беседа за 

известните личности допринесли за 

духовното и културно развитие на 

България. 

Секретар 

30. 24.12.2021г Бъдни вечер Коледуване с обредни песни за 

здраве и благоденствие. Посещение 

на къщите на жителите на с. 

Правешка Лакавица от млади 

Коледари. 

Художествен  

ръководител клуб 

„Седянка“ 

 

4.10. Народно читалище „Христо Ботев 1928”, с. Осиковска Лакавица 

4.10.1.Любителско художествено творчество. 

 

 Любителско художествено творчество 

 

№ Вид  Ръководител  Брой на 

участниците 

Време на дейност 

1. Поддържане на Блог „В 

Осиковска Лакавица“ 

Звездалина Христова 2 По време на всяко 

общоселско, 

читалищно и клубно 

мероприятие 

2. Развитие на програмите за:  

- Бит и историческо 

развитие; 

- просветно и културно 

развитие 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на НЧ, 

Васил Цацов,  

Николай Цанов 

3 През цялата година 

3 Подобряване на театралната 

самодейност, съвместно с 

клуба на възрастните и хората 

с увреждания 

Секретар на НЧ, 

Миленка Пейчева 

10 Целогодишно 

4  Развитие на дейността на 

двете групи за народни 

танци- деца и юноши 

Красимир от Ансамбъл 

„Еремия“ 

Секретар на НЧ 

6 + 8 Целогодишно 

5 Продължаване на работата по 

преиздаване на краеведска 

книга от 1984 г. за Осиковска 

Лакавица 

Маргарита Григорова 

Цветан Марков 

2 20.11.2021 г. 

 

4.10.2. Библиотечна дейност: 

 - Осигуряване на читалищната библиотека със стелажи, бюра, компютри и др.; 

 - Обогатяване на библиотечния фонд;  

 - Обогатяване на библиотечния фонд, търсене на фирми за осигуряване на нови интересни 

заглавия; 

 - Обучения - компютърна грамотност; 

 - Привличане на повече читатели с цел засилване интереса към четенето на книги; 
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 4.10.3. Дейности през 2021 година. 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на дейностите 

по  реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 6.01.2021 Йордановден Хвърляне на кръста в с. Ос. 

Лакавица  

Секретар на НЧ 

Г. Лазаров 

2. 21.01.2021   Бабинден Възстановка на обичая, съвместно с 

Клуба на възрастните и хората с 

увреждания 

 

Секретар на НЧ, 

Председател на 

Клуба на 

пенсионера 

3. 23.01.2021 Спортен празник Зимен спортен празник – на 

Параклиса в махала Отешанска, с 

участие на деца, младежи и 

възрастни 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на 

НЧ, Васил Цацов 

4. 01.03.2021 „Баба Марта 

дойде“ 

Подаряване на мартеници на 

възрастните хора – съвместно с 

клуба на пенсионера  

Секретар на НЧ, 

Председател на 

клуба 

 

5. 03.03.2021  Национален 

празник на 

Република 

България 

Поднасяне на цветя пред паметника 

на диарбекирския заточеник Недко 

Даков и паметника на загиналите в 

Балканската война жители на с. Ос. 

Лакавица 

Секретар на НЧ ,   

Г. Лазаров 

6. 08.03.2021 Международен ден 

на жената 

Организиране на общоселско 

тържество с литературно-музикална 

програма и изложба на ръчно 

изработени предмети и кулинарни 

изделия, съвместно с клуба на 

възрастните хора от с. Ос. Лакавица 

и с. Калугерово 

Секретар на НЧ, 

Председател на 

клуба ,    

  Г. Лазаров 

7. м. 04.2021  Великденски 

празници 

Тържествено отбелязване на 

празника. 

Секретар на НЧ, 

Г. Лазаров 

8.  9.05.2021  Ден на Европа и 

отбелязване края на 

Втората световна 

война 

Отбелязване на събитията и 

поднасяне на цветя съвместно с 

представители на руското 

посолство на гроба на загиналия 

руски воин през войната в с. Ос. 

Лакавица 

Секретар на НЧ,   

 Г. Лазаров 

9.  23.05.2021 24 май - Ден на 

писмеността и 

културата и 

празник на 

читалището 

Тържествено събрание с 

литературно-музикална програма 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на 

НЧ 

10. 01.10.2021 Международен ден 

на възрастните 

хора 

Поздравления и тържествен обяд, 

съвместно с клуба на възрастните и 

хората с увреждания 

Секретар на НЧ, 

Председател на 

клуба на 

възрастните хора 

11. 16.11.2021 Събор на с. Ос. 

Лакавица 

Организиране на общоселско 

тържество с тържествен обяд и 

музикална програма 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на 

НЧ, Председател на 

клуба на 

възрастните хора 

12. 03.12.2021 Международен ден Поздравления и тържествен обяд, Секретар на НЧ, 
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на хората с 

увреждания 

съвместно с клуба на възрастните и 

хората с увреждания 

 Г. Лазаров, 

Председател на 

клуба на 

възрастните 

13. 20.12.2021 Коледно тържество Общоселско тържество с музикална 

програма и обяд 

Секретар на НЧ,  

Г. Лазаров, 

Председател на 

клуба на 

възрастните 

 

           

5. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата 

Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища 

трябва да представят до 31 март 2022 г. пред кмета на общината и общинския съвет доклади за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на настоящата Програмата и за изразходваните 

от бюджета средства. 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОТЧЕТ 

за работата на Общинския съвет на Община Правец  

за второто полугодие на 2020 година 

 

 

 
1. Дейност на Общинския съвет  

 Заседанията на Общинския съвет за периода 01 юли - 31 декември 2020 година са 

проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с Общинската администрация, Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за 

преодоляване на последиците,  Заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с 

усложнената епидемична обстановка в страната и опасността от разпространение на 

коронавирус.  

 Най-малко пет дни преди провеждане на заседанието обществеността е информирана за 

Дневния ред. На общинските съветници е предоставена поканата, както и по-голямата част от 

материалите за разглеждане на предстоящото заседание. Останалите материали се раздават на 

общинските съветници в сроковете, определени в ЗМСМА и Правилника на Общинския съвет 

на Община Правец. Всички материали се изпращат по електронен път. 

1.1. Заседания на Общинския съвет 

През периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 година Общинският съвет на Община Правец е 

провел 5 /пет/ заседания – всичките редовни. Всички заседания на Общинският съвет на 

Община Правец са проведени при спазване указанията на Министерството на здравеопазването 

и кризисния щаб на Министерски съвет и предписанията на здравните органи. 

В изпълнение на мерките за справяне с коронавируса, Общински съвет – Правец проведе 

2 присъствени и 3 дистанционни заседания чрез приложението „Zoom”, като беше осъществена 

видео и аудио връзка. 

1.2. Постоянни комисии към Общинския съвет  

Постоянните комисии към Общинския съвет са провели заседания, както следва: 

 -Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба – 6 броя; 

  -Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда 

и благоустрояване, селско и горско стопанство – 5 броя; 

 -Постоянна комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, 

вероизповедания – 4 броя; 

 -Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 

нямат проведено заседание. 

 

 2.  Решения на Общинския съвет 

 Общият брой на приетите решения e 108. 

  

  

 

 

 

 



 

Решения по видове са както следва: 

 

Решения, отнасящи се до: Брой 

 

Определяне на дневния ред 5 

Бюджет и финанси 

 
20 

Приемане на Правилници, Наредби, Програми, Планове и инструкции  5 

Управление и разпореждане с общинско имущество 

 
39 

Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ. 
1 

Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2020 година. 
5 

Устройство на територията, пътна и селищна мрежа 12 

В това число: 

Приемане на определеният с Протокол на комисия по чл.210 от ЗУТ 2 

Процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове и наименование на 

улици в Община Правец; 
7 

Участие на представител от Община Правец в заседания на Дружества и сдружения с 

общинско участие; 
1 

Социални дейности, финансова помощ от бюджета на Община Правец по Наредба №20 4 

Приети отчети, доклади, календари и декларации 9 

Кандидатстване на Община Правец и други институции на територията на общината по 

програми и проекти 
5 

Организационни 2 

Отменени решения - 

Върнати решения - 

Обжалвани решения - 

 

 Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и 

начин на гласуване. 

 Всички протоколи, решения и материали от проведените заседания са изпратени на 

Областния управител в законоустановения срок. Всички протоколи от проведените заседания са 

изпратени на Районна прокуратура – Ботевград. 

 През периода са разгледани 6 молби за еднократна финансова помощ от бюджета на 

Община Правец по Наредба №20. От тях са удовлетворени 4 броя, като общата стойност на 

изплатената финансова помощ е в размер на 1 700 лева. 

 Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез Интернет страницата на 

Общината и поставен на хартиен носител на информационното табло в сградата на 

администрацията.  

 

 Разгледана е дейността и са приети: 

- Доклади на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори за 

предоставяне на концесия язовири – собственост на община Правец относно яз. 

„Правец” и яз. „Осиковица”; 

- Доклади на читалищата от Община Правец за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Правец 

през 2019 година.; 



- Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за I-во 

полугодие на 2020 г.; 

- Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за I-во полугодие на 2020 

г.; 

- Окончателния годишен план и отчет на бюджета на Община Правец за 2019г. 

- Окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите разходи през 

2019 г.; 

- Отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. 

- Доклади по изпълнение на Решение №158 и 159 от 05.08.2020 год. на Общински 

съвет-Правец; 

- Доклад за изпълнението на Общ устройствен план на община Правец, приет с 

Решение №220 от 31.08.2018г. на Общински съвет Правец; 

 

Приети са също: 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за провеждане на 

търговска дейност на територията на Община Правец; 

 2 Наредби за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и 

администрирането на   местните такси и цените на услугите в Община Правец; 

 Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността  

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

Общинската администрация; 

 Програма на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите – 

общинска собственост през 2021 г.; 

 План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в община Правец през 2021г.;  

 Културен календар на Община Правец за 2021 г. 

 

3.Дейност на общинските съветници 

 Редовно присъстват на мероприятия, организирани от Общинска администрация и от 

институциите на територията на общината. 

 

 

 

 

 

 
Изготвил: 

Калинка Асенова 

мл. експерт „ЗОА и АООбС” 

 

 

 

 

 

 

 



Решения, отнасящи се до: Решение № Общ 

брой 

Определяне на дневния ред 138,170,188,213,228 5 

Бюджет и финанси 

 

140,141,160,161,167,168,169,172,173,183, 

187,212,221,224,225,227,236,237,243,245 
20 

Приемане на Правилници, 

Наредби, Програми, Планове и 

инструкции  

185,186 ,219,220,230 

5 

Управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 

 

 

144,145,146,147,148,149,150,151,152,153, 

154,155,156,157,175,176,177,178,179,180, 

192,193,194,195,196,197,198,199,200,201, 

202,203,215,216,231,232,233,234,235 
39 

Предоставяне на земи от 

Общинския поземлен фонд по реда 

на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ. 

204 

1 

Допълнение към Програмата за 

управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост за 

2020 година. 

142,143,174,191,214 

5 

Устройство на територията, пътна и 

селищна мрежа 

162,163,181,182,205,206,207,208,209,210, 

211,244 
12 

В това число: 

Приемане на определеният с 

Протокол на комисия по чл.210 от 

ЗУТ 

162,163 

2 

Процедиране и одобряване на 

Подробни устройствени планове и 

наименование на улици в Община 

Правец; 

182,206,207,208,209,210,211 

7 

Участие на представител от 

Община Правец в заседания на 

Дружества и сдружения с общинско 

участие; 

226 

1 

Социални дейности, финансова 

помощ от бюджета на Община 

Правец по Наредба №20; 

139,171,223,229 

4 

Приети отчети, доклади, 

календари и декларации 

158,159,164,165,166,217,218,238,242 
9 

Кандидатстване на Община Правец 

и други институции на територията 

на общината по програми и проекти 

184,222,239,240,241 

5 

Организационни 189,190 2 

                                                                                                                         ОБЩО: 108 броя 

Върнати решения    - 

Обжалвани решения  - 

 



ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020 г. – 31.12.2020 г. 

 

Решение № 19/31.01.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие Кмета на община Правец да разходва част от натрупаните средства от отчисленията 

по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на съдове за отпадъци (кофи, контейнери и 

паркови кошчета) на стойност до 40000 лв без ДДС. 

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

по реда на Закона за обществени поръчки. 

Упълномощава Кмета на Община Правец да подготви необходимите документи и подаде Заявление до 

директора на РИОСВ-София с искане за разходване на отчисленията. 

Решение № 40/27.02.2020 г. - В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Общински Съвет Правец дава принципно съгласие за: 

1.1. Изменение на действащия План за регулация /ПР/ на с. Джурово за включване на махала Герановица 

в регулационните граници на населеното място, промяна на границите на квартали 10 и 11, и обособяване 

на нови квартали с номера 49, 50, 51, 52 и 53;  

1.2. Изменение на Плана за улична регулация /ПУР/ на с.Джурово, представляващо продължение на 

уличната мрежа на населеното място от о.т. 120, за създаване на улична регулация на територията на 

махала Герановица;    

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

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

реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за „Измение на ПУП – ПР и ПУР на с. 

Джурово за включване на махала Герановица в регулационните граници на населеното място и създаване 

на улична регулация за територията й”  в съответствие с отразеното в Мотивираното предложение, 

съгласно което се предвижда: 

3.1. Изменение на действащия План за регулация /ПР/ на с. Джурово за включване на махала Герановица 

в регулационните граници на населеното място, промяна на границите на квартали 10 и 11 и обособяване 

на нови квартали с номера 49, 50, 51, 52 и 53;  

3.2. Изменение на Плана за улична регулация /ПУР/ на с.Джурово, представляваща продължение на 

уличната мрежа на населеното място от о.т. 120, за създаване на улична регулация на територията на 

махала Герановица;    

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

процедури. 

Решение № 41/27.02.2020 г. - В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Дава принципно съгласие  да се изработи служебно Мотивирано предложение и Техническо задание за 

изменение на ПУП – ПУР за осигуряване на достъп от уличната мрежа до УПИ VІІ – Завод за печатни 

платки, УПИ VІІІ- Търговски магазин и УПИ ХІ- Пароцентрала, кв. 170–  по действащите подробни 

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

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

процедури. 

Решение № 63/20.03.2020 г. – НЕ ИЗПЪЛНЕНО – НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.298 (пет осем нула три нула точка едно 

едно нула точка две девет осем) с площ от 905 кв. м. (деветстотин и пет квадратни метра), по плана на 

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

със Заповед №ОА– 20/2004 год., на ОНС – София, актуван с Акт за частна общинска собственост №3439 - II/ 

01.07.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1729 

от 12.07.2019 год., под № 57 том VII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 18 100.00 лв. ( осемнадесет хиляди и сто лева) без ДДС 

(необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

имота по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение. 
 



Решение № 68/20.03.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие Кмета на община Правец да разходва част от натрупаните средства от отчисленията 

по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на специализирана техника с прикачен 

инвентар, за обезпечаване управлението на отпадъците, за обезпечаване събиране, почистване и 

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

поддържане чистотата на обществените територии на община Правец: 

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

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

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

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

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

по реда на Закона за обществени поръчки. 

Упълномощава Кмета на Община Правец да подготви необходимите документи и подаде Заявление до 

директора на РИОСВ-София с искане за разходване на отчисленията. 

Решение № 82/24.04.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.307 (пет осем нула три 

нула точка едно едно нула точка три нула седем) с площ от 750 кв. м. (седемстотин и петдесет квадратни 

метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, 

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

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

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

2. Определя начална тръжна цена в размер на 15 100.00 лв. (петнадесет хиляди и сто лева) без ДДС 

(необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение. 

Решение № 83/24.04.2020 г. – НЕ ИЗПЪЛНЕНО - НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.308 (пет осем нула три 

нула точка едно едно нула точка три нула осем) с площ от 665 кв. м. (шестстотин шестдесет и пет 

квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община 

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

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

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

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

ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение. 

Решение № 88/24.04.2020 г. - В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Дава съгласие за изменение  на действащия кадастрален план  на с. Правешка Лакавица, община Правец, 

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

попълване на поземлени имоти в м. Реката, м.Церица, м.Кръстьов дол, м. Неколска и м. Бърсашка. 

Решение № 89/24.04.2020 г. - В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Дава съгласие за изменение  на действащия кадастрален план  на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска, при условията на § 4, ал. 1,т. 2 от ПЗР на ЗКИР за отстраняване на непълноти – попълване на 

поземлени имоти в м. Багелейска, м. Гроевска, м. Влъчковска, м. Маргинска, м. Сираковска, м. Чорбанска, 

м.  Боновска и м. Куевска. 

 



Решение № 96/22.05.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот – частна 

общинска собственост, представляващ Преместваем търговски обект № 7 (седем) с площ от 20.00 

(двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец, актуван с акт за публична 

общинска собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към 

Агенция по вписвания с вх. рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том XII, парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС, съгласно Приложение 

№1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

2.3. Предназначение на имота – за търговска 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. 

Решение № 108/22.05.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1.Възлага на кмета  на Община Правец да представлява Община Правец на редовно общо събрание на 

акционерите на „Правецгаз 1” АД и да гласува с всички притежавани от Общината акции по въпросите от 

дневния ред на събранието.  

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

предстоящото общо събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД, както следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2019г. 

- да гласува „ЗА” приемането на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2019 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред:  Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 година – да гласува 

„ЗА” дава съгласие десет процента от печалбата на дружеството за 2019 година да бъде заделена за 

фонд „Резервен” на основание чл.246 от Търговския закон. Останалата част от печалбата на 

дружеството да се отнесе в други резерви с общо предназначение. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада от експерт-счетоводителя за извършената проверка на 

годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2019 година; - да гласува „ЗА” приемането на 

доклада от експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса 

на дружеството за 2019  година. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Отчет на СД за дейността на дружеството за 2019 година;  - Да гласува „ЗА” 

приемането на отчета на СД за дейността на дружеството за 2019година. 

2.5.  По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 

2019година – да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2019 година. 

2.6. По т.6 от дневния ред: Избор на експерт – счетоводител на „Правецгаз 1” АД за 2020 година – Да 

гласува „ЗА” избирането на  ЕТ”Дипломиран експерт-счетоводител проф. д-р Михаил Динев”- Михаил 

Динев Петров, рег.№0003 за експерт счетоводител на „Правецгаз 1” АД, град Правец за 2020 г. 

2.7. По т.7 от дневния ред: Промяна в състава на директорите -  Общото събрание обсъжда и гласува 

предложенията на акционерите за промяна на състава на СД в случай, че такива бъдат направени. 

2.8. По т.8 от дневния ред: Разни -  да гласува по своя преценка и в защита интересите на Община 

Правец като акционер в дружеството. 

3. В срок до три месеца от приемане на настоящото решение, ръководството на „Правецгаз 1“ АД да 

представи на Общински съвет – Правец подробна информация за бъдещото развитие и разширение на 

газопреносната мрежа на дружеството, с посочване на конкретните участъци, по които ще бъдат 

изграждани трасетата на газопреносната мрежа. В същият срок да се представи и подробна информация за 

сключения от „Правецгаз 1“ АД договор с дипломирания експерт-счетоводител на дружеството за 2020 

година. 

Решение № 119/25.06.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНЕНО 
1. Дава съгласие Община Правец безвъзмездно да прехвърли в собственост на Държавата, недвижими 

имоти– публична общинска собственост, представляващ язовир „Скърнава“ и съоръженията към 

него, а именно: 



 Поземлен имот с идентификатор 58030.1.968 с площ от 14126 (четиринадесет хиляди сто двадесет и 

шест) кв.м. в местността „Язовира“, с начин на трайно ползване – Язовир, находящ се в землището на гр. 

Правец (махала Скърнава), община Правец, област Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-

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

собственост № 1258–І/08.05.2020 г., вписан с вх. рег. №1187 от 15.05.2020 г., Акт №153, том V, в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград.  

 Поземлен имот с идентификатор 58030.1.960 с площ от 3662 (три хиляди шестстотин шестдесет и 

два) кв.м. с начин на трайно ползване – водостопанско съоръжение, представляващо язовирна стена на яз. 

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

по КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 год. Номер на имота по предходен план 001960. 

Актуван с Акт за публична общинска собственост № 1256–І/08.05.2020 г., вписан с вх. рег. №1185 от 

15.05.2020 г., Акт №151, том V, в Служба по вписванията – гр. Ботевград.  

 Поземлен имот с идентификатор 58030.16.13 с площ от 4196 (четири хиляди сто деветдесет и шест) 

кв.м. в местността „Колибище“, с начин на трайно ползване – дере, находящ се в землището на гр. Правец 

(махала Скърнава), община Правец, област Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-

709/11.10.2019 год. Номер на имота по предходен план 016013. Актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 1257–І/08.05.2020 г. вписан с вх. рег. №1186 от 15.05.2020 г., Акт №152, том V, в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград.  

Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите фактически и правни действия по 

безвъзмездното прехвърляне на язовира и съоръженията към него, в собственост на държавата. 

Решение № 129/25.06.2020 г. - ИЗПЪЛНЕНО 
Дава съгласие за изработването на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ  на проект за изменение на ПУП – 

ПР на част от кв.9 по ПУП-ПР на град Правец в обхвата на УПИ XII за паркинг и УПИ XIII 6501.  

Изменението предвижда: 

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

XXVIII-за общ. обслужване. 

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

жилищно строителство с площ 432 кв.м. 

Транспортният достъп до новообразувания УПИ XIII 6501 се осъществява от улица с о.т.366-о.т.349-

о.т.336. 

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

процедури 

Решение № 130/25.06.2020 г. – НЕ ИЗПЪЛНЕНО 
1. В качеството си на собственик на УПИ ХVІ- обществено обслужващи дейности, на основание чл. 134, 

ал. 1, т. 1  и чл. 134, ал. 2, т.6  ЗУТ, изразява принципно съгласие за изменение на действащия план за 

регулация на гр. Правец в частта му за УПИ XVI – обществено обслужващи дейности и УПИ VI-541 в 

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

Софийска; 

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

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

реда на чл.124а, ал.1 от ЗУТ да разрешава изработване на проект за „Изменение на ПУП – ПР на УПИ XVI 

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

устройствени планове на гр.Правец, община Правец, област Софийска”, с което изменение се предлага:  

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

ширина от 5.50м; от о.т. 495в – о.т. 495г с ширина от 5.0м и от о.т. 495в – о.т.495д с ширина от 4.0м; 

3.2.  Обособяване на нов УПИ XVII-537 с площ от  379 кв.м., общинска собственост в кв.27 по 

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

3.3. Промяна на границите и размерите на УПИ XVI – обществено обслужващи дейности, при която 

същият придобива площ от 1581 кв. м. в обхвата на кв.27 по действащите подробни устройствени планове 

на гр.Правец, община Правец, област Софийска;    

3.4.Промяна на границите и размерите на УПИ VI - 541, при което същият придобива площ от 1585 

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

област Софийска. 

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

процедури. 

 



Решение № 132/25.06.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНЕНО 
1. Дава съгласие Община Правец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, новоизградени ВиК активи, придобити в резултат на 

изпълнение на проект: “Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извънплощадкова довеждаща 

инфраструктура, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща 

водопроводна мрежа на гр. Правец“: 

ЕТАП I-„Реконструкция и модернизация на ПСОВ“ и  

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

ПСОВ Правец, отливен канал с брегово заустване и отвеждащ колектор до вход на савачна шахта в ПИ 

000395, землище на гр. Правец, община Правец, област Софийска“. 

Възлага на Кмета на община Правец да проведе процедурата по предаване на описаните в т. 1 ВиК-

активи. 

Решение № 138/05.08.2020 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 139/05.08.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Отказва се отпускането на средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2020 година за 

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на 

Община Правец на: 

- И.П. Б., от гр. Правец. 

Решение № 140/05.08.2020 г. – ПРИЕТ 
1.Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и 

ремонт за 2020 г. /Приложение№1/ 

Решение № 141/05.08.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНО – искането не одобрено 
1. Във връзка с изпълнение на противоепидемични мерки на територията на Община Правец по чл.63 от 

Закона за здравето дава съгласие за искане на безлихвен заем от централния бюджет  в размер до 15 000 лв. 

2. В резултат на занижена събираемост на данък недвижимите имоти, данък върху превозните средства 

и такса битови отпадъци спрямо същия период на 2019 г., Общинския съвет на Община Правец дава 

съгласие за искане на безлихвен заем от централния бюджет  в размер до 200 000 лв. 

Решение № 142/05.08.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНЕНО 
1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ 

– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва: 

В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ”, се добавя към: 

III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи. 

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Землище Местност 

НТП 

Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв. м 

АОС №/дата 

1 58044.1.391 с.Правешка 

Лакавица 

МОГИЛАТА Овощна 

градина 

6 25.822 25822 АЧОС 

№3730-II/ 

01.07.2020 

2 58044.1.627 с.Правешка 

Лакавица 

СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Овощна 

градина 

6 3.210 3210 АЧОС 

№3731-II/ 

01.07.2020 

3 58044.1.629 с.Правешка 

Лакавица 

СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Овощна 

градина 

6 13.744 13744 АЧОС 

№3732-II/ 

01.07.2020 

4 58044.1.138 с.Правешка 

Лакавица 

ГАБРИЛСКОТО Овощна 

градина 

6 12.251 12250 АЧОС 

№3733-II/ 

01.07.2020 

5 58044.1.1578 с.Правешка 

Лакавица 

ПРИСАДА Овощна 

градина 

6 3.755 3755 АЧОС 

№3734-II/ 

01.07.2020 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

 

 



№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

48. АЧОС №3736-II/ 

07.07.2020 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 190 (втори отреден за имот с 

планоснимачен номер сто и деветдесет) целият с урегулирана площ от 417 

кв.м. (четиристотин и седемнадесет квадратни метра), находящ се в кв. 208 

(двеста и осем) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

49. АЧОС №3740-II/ 

16.07.2020 г. 

Поземлен имот с идентификатор № 58030.112.248 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две четири осем) с площ от 1304 кв.м. (хиляда 

триста и четири квадратни метра), находящ се в строителен полигон на махала 

„Скарнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

50. АЧОС №3738-II/ 

13.07.2020 г. 

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. (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. 

51. АЧОС №3739-II/ 

13.07.2020 г. 

Поземлен имот с идентификатор 65872.4.714 (шест пет осем седем две точка 

четири точла седем едно четири) с площ от 381 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. 

В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И ФИЗИЧЕСКИ 

ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО 

РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

24. 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. 

25. АЧОС №3741-II/ 

21.07.2020 г. 

128/880 (сто двадесет и осем към осемстотин и осемдесет) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 913 (първи отреден за имот 

планоснимачен номер деветстотин и тринадесет), целият с урегулирана площ 

от 880 кв.м. (осемстотин и осемдесет квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 128 (сто двадесет и осем) кв.м.,придаваеми части от улица, 

находящ се в кв. 69 (шестдесет и девет) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 
 

Решение № 143/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
Изменя ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, като ИЗКЛЮЧВА: 

1. От Раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, 

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, т. 44, със следното 

съдържание: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

44. АЧОС №3621-II/ 

02.04.2020 г. 

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

планоснимачен номер тридесет и четвърти), целият с урегулирана площ от 

983 кв.м. (деветстотин осемдесет и три квадратни метра), находящ се в кв. 7 

(седем) по плана за регулация на махала „Дръвница“, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

 

 

 



2. т Раздел V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И 

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ 

ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ т. 19 и т. 20 със следното съдържание: 

 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

19. АЧОС №3622-

II/02.04.2020 г. 

930/994 (деветстотин и тридесет към деветстотин деветдесет и четири) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 34 (четвърти отреден за имот 

планоснимачен номер тридесет и четвърти), целият с урегулирана площ от 994 

кв.м. (деветстотин деветдесет и четири квадратни метра) с неуредени сметки, 

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

Правец, община Правец, област Софийска 

20. АЧОС №3623-

II/02.04.2020 г.  

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

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 34 (трети отреден за имот планоснимачен 

номер тридесет и четвърти), целият с урегулирана площ от 1050 кв.м. (хиляда и 

петдесет квадратни метра) с неуредени сметки, находящ се в кв. 7 (седем) по 

плана за регулация на махала „Дръвница“, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 
 

Решение № 144/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „Д- р Асен Арсов- Амбулатория 

за индивидуална практика за първична дентална помощ”, ЕИК 832083767, представляван от Д- р Асен 

Николов Арсов, следните помешения: 

1.1. Помещение – частна общинска собственост, с площ от 25.00 (двадесет и пет) кв.м., находящо се 

на I (първи) етаж в Административната сграда на кметство, с. Джурово, Община Правец, (за 

стоматологичен кабинет), , актуван с акт за публична общинска собственост АПОС № 37-I/ 01.09.2010 г. 

при месечна наемна цена в размер на 20.00 лв. (двадесет лева) без ДДС. 

1.2. Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на 

I (първи) етаж в Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец, (за стоматологичен 

кабинет), актуван с акт за публична общинска собственост АПОС № 37-I/01.09.2010 г. при месечна наемна 

цена в размер на 9.60 лв. (девет лева и шестдесет стотинки) без ДДС. 

Всички с обща площ от 37.00 (тридесет и седем ) кв. м., с обща месечна наемна цена в размер на 

29.60 лв. (двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 5 към чл. 21 и 

съобразена с чл. 20, ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

2. Срок на отдаване –1 (една) година;  

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходите действия за сключване на договор 

за наем с ЕТ „Д- р Асен Арсов- Амбулатория за индивидуална практика за първична дентална помощ” ЕИК 

832083767. 

Решение № 145/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „Амбулатория за индивидуална 

практика за първична медицинска извънболнична помощ Д-р Съйко Петров Костов”, ЕИК 131074900, 

представляван от Д- р Съйко Петров Костов, следните помешения: 

1.1. Помещение - частна общинска собственост, с площ от 12.00 (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), актуван с акт за публична общинска собственост АПОС № 180-I/ 15.02.2013 

г. 

1.2. Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на 

I (първи) етаж в Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец, (за лекарски кабинет), 

актуван с акт за публична общинска собственост АПОС № 37-I/ 01.09.2010 г.; 

1.3. Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на 

I (първи) етаж в Административната сграда - кметство в с. Джурово, Община Правец, (за лекарски 

кабинет), актуван с акт за публична общинска собственост АПОС № 37-I/ 01.09.2010 г. 

1.4. Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на 

I (първи) етаж в Административната сграда – кметството, с. Джурово, Община Правец, (за лекарски 

кабинет), актуван с акт за публична общинска собственост АПОС № 37-I/ 01.09.2010 г.; 



Всички с обща площ от 48.00 (четиридесет и осем кв. м.) кв. м., с обща месечна наемна цена в 

размер на 38.40 лв. (тридесет и осем лева и четиридесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 5  

към чл. 21 и съобразена с чл. 20, ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходите действия за сключване на договор 

за наем с ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска извънболнична помощ Д-р 

Съйко Петров Костов”, ЕИК 131074900. 

Решение № 146/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот – 

частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски обект № 3 (три) – стар №8 (осем) с 

площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец, актуван с 

акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г., вписан в службата по вписвания – гр. 

Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том XII, парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 40.00 лв. (четиридесет лева) без ДДС, съгласно 

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

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

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

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

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

наемна цена; 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2, да 

утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията 

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

общинско имущество. 

Решение № 147/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот – 

частна общинска собственост, представляващ Обособена част със застроена площ от 192.00 кв. м., от които 

134 кв.м. - помещения и 58.00 кв.м. – тераса, представляваща част от обособен общински обект, целият със 

застроена площ от 266.79 кв.м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – 

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

Софийска, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС № 3710-II/15.06.2020 г., вписан в Службата 

по вписвания – гр. Ботевград с вх. рег. № 1481/16.06.2020 г., акт № 171, том VI. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 192.00 лв. (сто деветдесет и два лева) без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

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

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

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

наемна цена; 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2, да 

утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията 

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

общинско имущество. 

Решение № 148/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.112.237 (пет осем нула три 

нула точка едно едно две точка две три седем) с площ от 2950 кв. м. (две хиляди деветстотин и петдесет 

квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скарнава”, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3488-II/15.10.2019 год., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2606 от 

17.10.2019 год., под № 92, том X. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 38 350.00 лв. (тридесет и осем хиляди триста и 

петдесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 



оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 149/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Обособени части от масивна двуетажна сграда – Търговски 

обект, цялата със застроена площ (ЗП) от 116.00 (сто и шестнадесет) кв. м. и РЗП от 262.00 (двеста 

шестдесет и два) кв. м., представляващи: 

1.1. I (първи) етаж - обособена част със ЗП от 15.62 (петнадесет цяло и шестдесет и две стотни) кв. 

м. състояща се от антре, помещение и санитарен възел; 

1.2. II (втори) етаж – два самостоятелни офиса със ЗП от 76.70 (седемдесет и шест цяло и 

седемдесет стотни), кв. м., от източната страна на сградата и 70.30 % (седемдесет цяло и тридесет стотни 

процента) от общите части на втория етаж, представляващи 26.20 (двадесет и шест цяло и двадесет) кв. м., 

и съответното право на строеж, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX (девети)– За търговия, 

находящ се в кв. 73 (седемдесет и трети), по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3223-II/06.11.2018 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 4536 от 26.11.2018 год., под № 171, 

том XVIII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 69 430.00 лв. (шестдесет и девет хиляди 

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

оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, 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. 

Решение № 150/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста и едно), вход 

Г, етаж I (първи), със застроена площ от 39.83 кв. м. (тридесет и девет цяло и осемдесет и три стотни кв.м.), 

състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено помещение №2 (две) със 

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

светла площ от 10,92 кв.м. (десет цяло и деветдесет и две стотни кв.м.), както и 1.23 % (едно цяло и двадесет и 

три стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, 

находящ се в кв. 78 (седемдесет и осем), по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за регулация 

(ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3498 - II/ 

18.11.2019 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2994 

от 21.11.2019 год., под № 174, том XI. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 25 800.00 лв. (двадесет и пет хиляди и осемстотин лева) 

без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

т. 2. 

4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и правни действия по 
организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, 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. 



Решение № 151/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III - общ. (трети, 

общинско) целият с урегулирана площ от 656 (шестстотин петдесет и шест) кв. м, находящ се в кв. 6 (шест) 

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

Акт за частна общинска собственост №3680 - II/ 04.06.2020 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1358 от 08.06.2020 год., под № 93, том VI. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 6 560.00 лв. (шест хиляди петстотин и шестдесет 

лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, 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. 

Решение № 152/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост №3436 - II/01.07.2019 

год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1732 от 

12.07.2019 год., под № 60, том VII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 48 000.00 лв. (четиридесет и осем хиляди и лева) без 

ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 153/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на П. Н.П. с постоянен адрес: гр. София, …., недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 107/917 (сто и седем към деветстотин и седемнадесет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 147 (шести отреден за имот планоснимачен номер 

сто четиридесет и седем), целият с урегулирана площ от 917 кв.м. (деветстотин и седемнадесет квадратни 

метра) с неуредени сметки, представляващи 107 (сто и седем) кв.м., находящ се в кв. 18 (осемнадесет) по 

плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) №3665 – II/28.05.2020 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1275 от 29.05.2020 год., под № 28, том VI. 

2. Определя цена в размер 1070.00 лв. (хиляда и седемдесет лева) без ДДС (необлагаема) на 

имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена 

Решение № 154/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на Й. Д. Н. с постоянен адрес: с. Разлив, община 

Правец, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 44/1500 (четиридесет и четири към 

хиляда и петстотин) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 72 (девети отреден за имот 

планоснимачен номер седемдесет и два), целият с урегулирана площ от 1500 кв.м. (хиляда и петстотин 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 44 (четиридесет и четири) кв.м.,придаваеми части от 

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

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3709 – II/12.06.2020 година, вписан в Служба по 



вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1452 от 15.06.2020 год., под № 147, 

том VI. 

2. Определя цена в размер 572.00 лв. (петстотин седемдесет и два лева) без ДДС (необлагаема) на 

имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 155/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде И. П. И. с постоянен адрес: гр. София, ……, недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 26/921 (двадесет и шест към деветстотин двадесет и 

едно) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1035 (четиринадесети отреден за имот 

планоснимачен номер хиляда тридесет и пет), целият с урегулирана площ от 921 кв.м. (деветстотин 

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

кв.м.,придаваеми части от улица, находящ се в кв. 131 (сто тридесет и едно) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3711 – 

II/12.06.2020 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. 

Рег. № 1523 от 19.06.2020 год., под № 3, том VII. 

2. Определя цена в размер 550.00 лв. (петстотин и петдесет лева) без ДДС (необлагаема) на имота 

по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 156/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се раздели Поземлен имот с идентификатор 54170.21.50 по КККР в 

местността „Балинете” на землището на с. Осиковица, община Правец, с площ от 24504 кв. м. с начин на 

трайно ползване – пасище, категория – 6, актуван с Акт за публична общинска собственост №1204-

I/27.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград с вх. рег. №266/04.02.2020 г, акт №6, том II, 

като се образуват следните имоти: 

- проектен имот с идентификатор 54170.21.122 с площ от 7127 кв.м., НТП – пасище, категория – 

6, находящ се в местността „Балинете”, землището на с. Осиковица, община Правец, област 

Софийска, съгласно скица проект за имота; 

- проектен имот с идентификатор 54170.21.123 с площ от 17377 кв. м., НТП – пасище, категория 

– 6, находящ се в местността „Балинете”, землището на с. Осиковица, община Правец, област 

Софийска, съгласно скица проект за имота.  

Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за изпълнение на 

настоящото решение. 

Решение № 157/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Общински съвет на община Правец дава съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) 

и промяна на трайното предназначение на територията (ТПТ) на проектни имоти с идентификатори 

54170.21.122 и 54170.21.123, образувани при делба на Поземлен имот с идентификатор 54170.21.50 по 

КККР, с площ от 24504 кв.м., ТПТ „земеделска”, НТП „пасище”, категория 6, находящ се в местността 

„Балинете”, землище на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №1204-I/27.01.2020 г, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград с вх. рег. 

№266 от 04.02.2020 г, акт №6, том II, както следва:  

- за проектен имот с идентификатор 54170.21.122 в местността „Балинете”, землище на 

с.Осиковица, община Правец, област Софийска, с площ от 7127 кв.м, категория  6, начинът на 

трайно ползване да се промени от НТП „пасище” в НТП „водостопанско съоръжение” и  

трайното предназначение на територията да се промени от ТПТ „земеделска” в ТПТ 

„територия, заета от води и водни обекти”, 

- за проектен имот с идентификатор 54170.21.123 в местността „Балинете”, землище на 

с.Осиковица, община Правец, област Софийска, с площ от 17377 кв.м, категория  6, начинът на 

трайно ползване да се промени от НТП „пасище” в НТП „дере” и  трайното предназначение 

на територията да се запази в ТПТ „земеделска”;  

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и правни действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

Решение № 158/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 

1. В срок до 31.10.2020 год. Концесионерът да изпълни работния проект „Реконструкция на 

преливник, преходен участък и изграждане на енергогасител на преливник“ и „Строителство на преградно 



утаително съоръжение за улавяне на наносите на река „Скърнавска“ при вливането и в яз. Правец“ 

2. В срок до 01.10.2020 год. Kонцесионерът да представи Програма за спортен риболов, от която 

да е видно заложените условия за осъществяване на спортен риболов и финансовите условията за 

предоставяне на услугата риболов, вкл. предвиждане на отстъпка от определените такси за граждани на 

община Правец, в размер на 50%. 

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

действия относно изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение и да представи отчет за изпълнението им 

пред Общински съвет на община Правец в срок до 30.11.2020 г.  

4. При неизпълнение на дейностите по т.1 и т.2. от настоящото решение да се предприемат 

действия за прекратяване на концесионния договор за предоставяне на концесия за услуга за яз. „Правец“. 

Решение № 159/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. В срок до 31.10.2020 год. Концесионерът да изпълни инвестиционната програма и предписанията 

на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) 

2. В срок до 01.10.2020 год. Kонцесионерът да представи Програма за спортен риболов, от която да е 

видно заложените условия за осъществяване на спортен риболов и финансовите условията за предоставяне 

на услугата риболов, вкл предвиждане на отстъпка от определените такси за граждани на община Правец, в 

размер на 50%. 

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

относно изпълнение на т.1 и т.2 от настоящото решение и да представи отчет за изпълнението им пред 

Общински съвет на община Правец в срок до 30.11.2020 г.  

При неизпълнение на дейностите по т.1 и т.2. от настоящото решение да се предприемат действия за 

прекратяване на концесионния договор за предоставяне на концесия за услуга за яз. „Осиковица“. 

Решение № 160/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Приема да бъдат дофинансирани маломерните слети паралелки в ОУ ”Христо Ботев”- с. Разлив в 

съответствие с изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование извън определените средства по единни разходни стандарти. 

Решение № 161/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за финансово участие на Община Правец със сума в размер до 20 000 /двадесет 

хиляди/ лева за реализиране на Музикалния фестивал „Моцартови празници-Правец’2020” от  § 10-20 от 

бюджета на Община Правец за 2020 г. 

2.Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по изпълнението на 

настоящото решение 

Решение № 162/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на  „НА ВА РА-09” ООД, с  ЕИК 

200864694 за изместване на кабели CH и НН от мрежата на „ЧЕЗ Разпределение България”  за обект: 

„Изместване на част от разпределителната мрежа от: „Пристройка на съществуващ магазин за пакетирани 

захарни изделия, кафе, цигари-склад” в УПИ III-за обществено обслужване и трафопост, кв. 132, гр. 

Правец, Община Правец”  като трасето премине през имоти, собственост на община Правец – УПИ III за 

обществено обслужване и трафопост с Акт за ЧОС № 1891-II от 14.07.2016 г. и УПИ I за озеленяване, кв. 

132 по плана на гр. Правец с дължина на трасето 22,00 м.  

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване за изместване на кабели CH и НН от 

мрежата на „ЧЕЗ Разпределение България” за обект: „Изместване на част от разпределителната мрежа от: 

„Пристройка на съществуващ магазин за пакетирани захарни изделия, кафе, цигари-склад” в УПИ III-за 

обществено обслужване и трафопост, кв. 132, гр. Правец, Община Правец”,  с дължина 22,00 м. и 

сервитутна ивица 2.10 м. в размер на 1293,60 лв. (хилядa двеста деветдесет и три лева  и шестдесет 

стотинки), определена от комисия, назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община 

Правец, съгласно приложения протокол от 23.07.2020 г.  

III.  Възлага на Кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство 

на територията за учредяване право на прокарване за изместване на кабели CH и НН за обект: „Изместване 

на част от разпределителната мрежа от: „Пристройка на съществуващ магазин за пакетирани захарни 

изделия, кафе, цигари-склад” в УПИ III-за обществено обслужване и трафопост, кв. 132, гр. Правец, 

Община Правец”  като трасето премине през имоти, собственост на община Правец – УПИ III за 

обществено обслужване и трафопост с Акт за ЧОС № 1891-II от 14.07.2016 г. и УПИ I за озеленяване, кв. 

132 по плана на гр. Правец 

 
 



Решение № 163/05.08.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова въздушна електропроводна 

линия за обект: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV  за захранване на Жилищна сграда 

в ПИ с идентификатор по КККР 58030.65.90 местност „Банчовец, общ. Правец”  като трасето премине през 

поземлен имоти, собственост на община Правец – част от улица с о.т. 191a - o.т. 194, улица с о.т. 194 – o.т. 

180 по плана на гр. Правец и през общински път ПИ с идентификатор по  KKKР 58030.65.920 до достигане 

на имотната граница на ПИ с идентификатор по КККР 58030.65.90, на който ще се монтира нов стоманен 

стълб  № 6 и ел. табло тип ТЕПО1П– с дължина на трасето 173 м.  

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова въздушна електропроводна линия за 

обект: „Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV  за захранване на Жилищна сграда в ПИ с 

идентификатор по КККР 58030.65.90 местност „Банчовец, общ. Правец,  с дължина 173 м. и севитутна 

ивица 2.10 м. в размер на 4359,60 лв. (четири хиляди триста петдесет и девет лева  и шестдесет стотинки), 

определена от комисия, назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец съгласно 

приложения протокол от 23.07.2020 г.  

III.  Възлага на Кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство 

на територията за учредяване право на прокарване на нова въздушна електропроводна линия за обект 

„Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 kV  за захранване на Жилищна сграда в ПИ с 

идентификатор по КККР 58030.65.90 местност „Банчовец, общ. Правец”, през имоти публична общинска 

собственост част  от улица с о.т. 191a - o.т. 194, улица с о.т. 194 – o.т. 180 по плана на гр. Правец и през 

общински път ПИ с идентификатор по  KKKР 58030.65.920. 

Решение № 164/05.08.2020 г. – ПРИЕТИ 
Приема за сведение докладите за осъществените читалищни дейности и финансовите отчети на 

Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец; Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре; Народно 

читалище „Васил Ценков 1936”, с .Разлив; Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище; 

Народно читалище „Възраждане 1927”, с .Джурово; Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с. Калугерово; 

Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица; Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде и 

Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица, в изпълнение на Програма за развитието на 

читалищната дейност в Община Правец през 2019 година. 

Решение № 165/05.08.2020 г. – ПРИЕТ 
Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за I-во полугодие 

на 2020 г. (Приложение) 

Решение № 166/05.08.2020 г. – ПРИЕТ 
1.Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото 

полугодие на 2020 година. (Приложение) 

Решение № 167/05.08.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНО 

1. Изменя и допълва свое Решение № 125 от 25.06.2020 г. 

В т. 1 досегашния текст:  

„Упълномощава  кмета  на  община  Правец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и 

без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  703 068,58 лева, 

(седемстотин и три хиляди шейсет и осем лева и петдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100 

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

помощ № G06RDNP001-7.001-0014  от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ на мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  за Проект „Рехабилитация и 

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

на община Правец” сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” 

Придобива следния вид: 

„Упълномощава  кмета  на  община  Правец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  703 061,58 лева, 

(седемстотин и три хиляди шейсет и един лева и петдесет и осем стотинки) за обезпечаване на 100 

% от заявения размер на авансово плащане (обхващащо заявяване за финансиране авансово 

плащане в размер на 585 884,65 лв. и заявяване искане за финансиране на разходи за ДДС към 

заявката за авансово плащане в размер на 117 176,93 лв) по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № G06RDNP001-7.001-0014  от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 



„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб 

инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  за 

Проект „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на община Правец” сключен между Община Правец и 

ДФ „Земеделие” 

2. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 125 от 25.06.2020 г. на ОбС – 

Правец. 

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

процесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение от деня на 

приемането му с оглед  наличието на особено важен обществен интерес, а именно спазване 

на сроковете за реализацията на проект  „Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари 

и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец”, който e от 

обществено значение за община Правец. 

Решение № 168/05.08.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
I. Изменя и допълва свое Решение № 126 от 25.06.2020 г. 

В т. 1 досегашния текст:  

„Упълномощава  кмета  на  община  Правец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  291 720,00 лева, (двеста 

деветдесет и една хиляди и седемстотин и двадесет лева)за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № G06RDNP001-7.005-0001-С01    

от 08.05.2019г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

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

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

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

Община Правец и ДФ „Земеделие” 

Придобива следния вид: 
„Упълномощава  кмета  на  община  Правец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  291 720,00 лева, (двеста деветдесет и 

една хиляди и седемстотин и двадесет лева)за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане (обхващащо заявяване за финансиране авансово плащане в размер на 243 100,00 лв. и заявяване 

искане за финансиране на разходи за ДДС към заявката за авансово плащане в размер на 48 620,00 лв) по 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № G06RDNP001-7.005-0001-С01от 08.05.2019г. 

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

мащаб инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“  за Проект 

„Изграждане на физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище „Любен 

Каравелов“ в УПИ IX- училище, кв. 11 по плана на село Осиковица ” сключен между Община Правец и ДФ 

„Земеделие”“ 
II. Настоящото решение е неразделна част от Решение № 126 от 25.06.2020 г. на ОбС – Правец. 

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

кодекс предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му с оглед  наличието 

на особено важен обществен интерес, а именно спазване на сроковете за реализацията на проект 

 „Изграждане на физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в Основно училище „Любен 

Каравелов“ в УПИ IX- училище, кв. 11 по плана на село Осиковица”, който e от обществено значение за 

община Правец 

Решение № 169/05.08.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава принципно съгласие за сключване на тристранно споразумение между Държавен фонд 

„Земеделие“, Министерство на финансите и Община Правец по реда на чл. 80, ал. 3 от ЗДБРБ за 2020год. за 

намаляване с 80 на сто на главницата на дълга,  възникнал в следствие на наложените финансови корекции.  

2. Упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички необходими последващи стъпки 

във връзка с изпълнение на настоящото решение, касаещи сключването на тристранно споразумение между 

Държавен фонд „Земеделие“, Министерство на финансите и Община Правец. 

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

Административнопроцесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящото решение от деня 

на приемането му с оглед  неговата значимост за урегулиране на финансовите взаимоотношения 

между Община Правец и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ и осигуряване на възможност общината да продължи 

да бъде бенефициент по програми за безвъзмездно финансиране на ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“. 



Решение № 170/11.09.2020 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 171/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Отказва се отпускането на средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2020 година за 

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на 

Община Правец на: 

 М.Е.М., от гр. Правец. 

2. Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2020 година за   еднократно 

социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община 

Правец на: 

 В. М. М. от гр. Правец  - в размер на 500,00 лв. 

Решение № 172/11.09.2020 г. – УТВЪРДЕН 
1.Утвърждава окончателния годишен план и отчет на бюджета на Община Правец за 2019г.(съгласно 

Приложение №1). 

2.Утвърждава окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите разходи през 

2019 г. (съгласно Приложение №2) 

3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. (съгласно Приложение №14 

към ФО-1/2020 г. на Министерство на финансите относно съставяне и изпълнение на бюджетите на 

общините за 2020 г.) 

Решение № 173/11.09.2020 г. – ПРИЕТ 
1.Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и 

ремонт за 2020 г. /Приложение№1/. 

Решение № 174/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва: 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

№  

по  

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

452. АЧОС №3760-II/ 

11.08.2020 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 19 (четвърти отреден за имот с 

планоснимачен номер деветнадесети), целият с 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. 

В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И 

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ 

ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

26. АЧОС №3777-II/ 

18.08.2020 г. 

125/545 (сто двадесет и пет към петстотин четиридесет и пет) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 19, (втори отреден за имот 

планоснимачен номер деветнадесет) целият с урегулирана площ от  545 кв.м. 

(петстотин четиридесет и пет квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 125 (сто двадесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 12 

(дванадесет) по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, община 

Правец, област Софийска. 

27. 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. 



28. АЧОС №3779-II/ 

18.08.2020 г. 

145/1140 (сто четиридесет и пет към хиляда сто и четиридесет) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 874 (втори отреден за имот 

планоснимачен номер осемстотин седемдесет и четири), целият с 

урегулирана площ от 1140 кв.м. (хиляда сто и четиридесет квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 145 (сто четиридесет и пет) кв.м., 

находящ се в кв. 122 (сто двадесет и две) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска 

29. АЧОС №1651-II/ 

28.04.2016 г. 

148/748 (сто четиридесет и осем към седемстотин четиридесет и осем) 

идеални части, от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 757, 1575 

(отреден за имот планоснимачен номер седемстотин петдесет и седем и 

хиляда петстотин седемдесет и пет), целият с площ от 748 (седемстотин 

четиридесет и осем) кв.м., находящ се в кв. 55 (петдесет и пет) по плана за 

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

Решение № 175/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за създаване и 

отглеждане на овощни насаждения – сливи или ябълки, следните земеделски имоти, намиращи се в 

землището на с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044, община Правец: 

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв. м 

Лева/ 

дка от 1 

до 5 год. 

вкл. 

Лева/ 

дка от 6 

до 10 

год. вкл. 

АОС 

№/дата 

1 58044.1.391 с. 

Правешка 

Лакавица 

МОГИЛАТА Овощна 

градина 

6 25.822 25822 25.00 45.00 АЧОС 

№3730-II/ 

01.07.2020 

2 58044.1.627 с. 

Правешка 

Лакавица 

СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Овощна 

градина 

6 3.210 3210 25.00 45.00 АЧОС 

№3731-II/ 

01.07.2020 

3 58044.1.629 с. 

Правешка 

Лакавица 

СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Овощна 

градина 

6 13.744 13744 25.00 45.00 АЧОС 

№3732-II/ 

01.07.2020 

4 58044.1.138 с. 

Правешка 

Лакавица 

ГАБРИЛСКОТО Овощна 

градина 

6 12.251 12251 25.00 45.00 АЧОС 

№3733-II/ 

01.07.2020 

5 58044.1.1578 с. 

Правешка 

Лакавица 

ПРИСАДА Овощна 

градина 

6 3.755 3755 25.00 45.00 АЧОС 

№3734-II/ 

01.07.2020 

      58.782  1470.00 2645.20  

с обща площ от 58.782 дка (петдесет и осем декара и седемстотин осемдесет и два кв. м.) 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които са: 

2.1.1. Закупили тръжна документация за имотите по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в 

размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1, представляваща 147.00 лв.  

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Не се разрешава кандидатстване за отделни имоти – кандидатите подават заявление за всички 

обявени имоти. 

2.3. Срок на отдаване – 10 (десет) стопански години. 

2.4. Предназначение на имотите – за създаване и отглеждане на овощни насаждения. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването 

на договора за наем. 



Началната наемна цена съгласно изготвена оценка от независим лицензиран оценител по периоди е: 

- от 1 (първа) до 5 (пета) година – по 25.00 лв./дка. Начална тръжна годишна наемна цена 1470.00 лв. 

(хиляда четиристотин и седемдесет лв.) без ДДС (необлагаем) 

- от 6 (шеста) до 10 (десет) година – по 45.00 лв./дка. Начална тръжна годишна наемна цена 2645.20 лв. (две 

хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и двадесет стотинки) без ДДС (необлагаем) 

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

по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг 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. 

4. В договора да се включи условие, че след изтичане срокът на договора, трайните насаждения остават 

собственост на Община Правец. 

Решение № 176/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 190 (втори отреден за 

имот с планоснимачен номер сто и деветдесет) целият с урегулирана площ от 417 кв.м. (четиристотин и 

седемнадесет квадратни метра), находящ се в кв. 208 (двеста и осем) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3736-

II/07.07.2020 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. 

№ 1883 от 23.07.2020 год., Акт № 65, том VIII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 20850.00 лв. (двадесет хиляди осемстотин и петдесет 

лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, 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. 

Решение № 177/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35585.53.186 (три пет пет осем пет 

точка пет три точка едно осем шест) по КККР, с площ от 2477 кв. м. (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, актуван с Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС) №3738/13.07.2020 год., вписан в Служба по вписвания – гр. Ботевград към 

Агенция по вписвания с вх. Рег. № 1773 от 14.07.2020 год., акт № 180, том VII. Номер на имота по 

предходен план: 053186 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 3877.00 лв. (три хиляди осемстотин седемдесет и седем 

лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1, съгласно 

условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг 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. 

Решение № 178/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 65872.4.714 (шест пет осем седем 

две точка четири точла седем едно четири) по КККР, с площ от 381 кв. м. (триста осемдесет и един кв. м.) в 

местността „Мойкиното” с начин на трайно ползване – друг вид земеделска 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, актуван с Акт за частна общинска 



собственост (АЧОС) №3739/13.07.2020 год., вписан в Служба по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по 

вписвания с вх. Рег. № 1773 от 14.07.2020 год., акт № 180, том VII.  

2. Определя начална тръжна цена в размер на 9320.00 лв. (девет хиляди триста и двадесет лева) без 

ДДС (необлагаема) в т.ч. земя – 1905.00 лв. (хиляда деветстотин и пет лева) без ДДС (необлагаема) и 

сграда – 7415.00 лв. (седем хиляди четиристотин и петнадесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие 

с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1, съгласно 

условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг 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. 

Решение № 179/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на М. Н. Я. с постоянен адрес: гр. София, ….., недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 128/880 (сто двадесет и осем към осемстотин и 

осемдесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 913 (първи отреден за имот 

планоснимачен номер деветстотин и тринадесет), целият с урегулирана площ от 880 кв.м. (осемстотин и 

осемдесет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 128 (сто двадесет и осем) кв.м., 

придаваеми части от улица, находящ се в кв. 69 (шестдесет и девет) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3741 – 

II/21.07.2020 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. 

Рег. № 1881 от 23.07.2020 год., Акт № 63, том VIII. 

2. Определя цена в размер 3840.00 лв. (три хиляди осемстотин и четиридесет лева) без ДДС 

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

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 180/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Отменя свое Решение №238 от 24.11.2017 год. 

2. Дава съгласие община Правец да продаде на А. Х. А. с постоянен адрес: гр. София, ….. недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №1530 (едно пет три нула) с 

площ от 474 (четиристотин седемдесет и четири) кв.м., участващ в Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 

1530 (втори отреден за имот с планоснимачен номер хиляда петстотин и тридесети) целият с урегулирана 

площ от 661 (шестстотин шестдесет и един) кв.м., с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 61 

(шестдесет и едно) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2240 - ІІ/28.07.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2624 от 29.08.2017 год., под № 115, том 10, парт. 51884. 

3. Определя цена в размер 12 324,00 лв. (дванадесет хиляди триста двадесет и четири лева), без ДДС 

(необлагаем) на имота по т. 2, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

4. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и правни действия по 

организацията за продажба на имота по т. 2 от това решение, в съответствие с определената по т. 3 цена. 

Решение № 181/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Утвърждава общинска транспортна схема за обществен превоз на пътници на територията на 

община Правец както следва: 

ПРАВЕЦ – СВОДЕ 

Дължина:  23.5 км. 

Спирки:  Автогара Правец – Правешка Лакавица – Калугерово – Своде. 

График разписание: 12.00 ч. – изпълнява се делнично, само вторник и четвъртък 

СВОДЕ – ПРАВЕЦ 

Дължина:  23.5 км. 

Спирки:  Своде – Калугерово – Правешка Лакавица –Автогара Правец. 

График разписание: 12.00 ч. – изпълнява се делнично, само вторник и четвъртък 

ПРАВЕЦ – СВОДЕ  

Дължина:  23.5 км. 

Спирки:   Автогара Правец – Правешка Лакавица – Калугерово – Своде. 

График разписание: 8.30 ч. – изпълнява се само в събота 



СВОДЕ – ПРАВЕЦ 
Дължина:  23.5 км. 

Спирки:  Своде – Калугерово – Правешка Лакавица –Автогара Правец. 

График разписание: 9.00 ч. – изпълнява се само в събота 

ПРАВЕЦ – МАНАСЕЛСКА РЕКА  

Дължина:  42.0 км. 

Спирки:   Автогара Правец – Разклон - Роман – Осиковска Лакавица – Осиковица – Джурово – 

Равнище – Видраре – Манаселска река. 

График разписание: 06.50 – изпълнява се делнично;  

           15.15 ч. – изпълнява се целогодично в делнични дни от 15 септември до 30 юни 

МАНАСЕЛСКА РЕКА – ПРАВЕЦ 

Дължина:  42.0 км. 

Спирки:   Манаселска река - Видраре – Равнище – Джурово – Осиковица – Осиковска Лакавица – 

Разклон Роман – Автогара Правец  

График разписание: 07.50 ч., – изпълнява се делнично;  

16.15 ч. – изпълнява се в делнични дни в периода от 15 септември до 30 юни. 

ПРАВЕЦ – МАНАСЕЛСКА РЕКА 

Дължина: 42.0 км. 

Спирки:   Автогара Правец – Разклон - Роман – Осиковска Лакавица – Осиковица – Джурово – 

Равнище – Видраре – Манаселска река. 

График разписание: 11.45 ч. – изпълнява се целогодишно 

МАНАСЕЛСКА РЕКА - ПРАВЕЦ 

Дължина:  42.0 км. 

Спирки:  Манаселска река – Видраре – Равнище – Джурово – Осиковица – Осиковска Лакавица – 

Разклон - Роман –Автогара Правец. 

График разписание:  19.00 ч. – изпълнява се целогодишно 

2. Утвърждава маршрутно разписание по автобусна линия ПРАВЕЦ – СВОДЕ от Общинската 

транспортна схема на община Правец, съгласно Приложение №1. 

3. Утвърждава маршрутни разписания по автобусна линия ПРАВЕЦ – МАНАСЕЛСКА РЕКА от 

Общинската транспортна схема на община Правец, съгласно Приложение №2. 

Възлага на Кмета на община Правец да предприеме необходимите правни и фактически действия за 

изпълнение на настоящото решение. 

Решение № 182/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
Общински съвет на община Правец определя имена на улици в махала Скърнава, землището на гр. 

Правец, община Правец, Софийска област, както следва: 

1.Улица ” Карчовска чешма”- от о.т. 2078 – о.т.2161 – о.т. 2196 – о.т.2194 – о.т.. 2294 до 2314;       

2.Улица "Кошинска" - от о.т. 2280 до - о.т. 2317; 

3.Улица "Поповска" от о.т. 2283 до о.т. 2320; 

4.Улица " Мургаш" от  о.т. 2287 - до о.т. 2323; 

5.Улица  "Слънце" от о.т. 2294 - до о.т 2327;  

6.Улица "Коевски рът" от о.т. 2088 – 2162 – 2170 – 2175 до о.т. 2180;  

7.Улица " Божилски рът" от о.т. 2087 до  - о.т. 2259; 

8.Улица " Св. Св. Константин и Елена" от о.т. 2170 - о.т. 2188 - о.т. 2190 - о.т. 2196 - о.т. 2203 - о.т. 2209 -  

до о.т. 2214; 

9.Улица " Оброка" от о.т. 2188 до  о.т. 2228; 

10.Улица " Лесковска чешма" от о.т. 2189 - о.т. 2235 - о.т. 2245 - о.т 2238 - до о.т. 2244; 

11.Улица "Скърнавска" от о.т. 2079 – 2088 – 2096 – 2104 – 2112 – 2116  до о.т. 2126; 

12.Улица "Сапковото" от о.т. 2096 - до о.т. 2151; 

13.Улица " Сливова градина" от о.т. 2112 -  до о.т. 2131; 

14.Улица "Бозарска" от о.т. 2104  до о.т. 2142; 

15.Улица " Язовира" от о.т. 2142 до о.т. 2224; 

16.Улица "Горски път" от о.т. 2142 до о.т. 2132 

Решение № 183/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1.Общински съвет - Правец упълномощава Кмета на Община Правец да подпише Запис на Заповед, без 

протест и разноски в полза на Министерството на труда и социалната политика , обезпечаващ искане за 

авансово плащане по  Проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”  № BG05M9OP001-2.018-

0023-C01 по ОП РЧР, за сумата от 99 880,00 лв. (деветдесет и девет хиляди осемстотин и осемдесет лева) с 



падеж на паричното задължение - 31.05.2022 г. 

2.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: осигуряване на обучение и заетост, социално-здравни и образователни услуги на жителите на 

община Правец. 

 

Решение № 184/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Общински съвет - Правец дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение на Община 

Правец по Програма Климат по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват 

емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. 

2. Общински съвет - Правец дава съгласие за сътрудничество с партньор/и с цел съвместно изготвяне и 

подаване на проектно предложение. 

Решение № 185/11.09.2020 г. – ПРИЕТА 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за провеждане на търговска 

дейност на територията на Община Правец. 

Решение № 186/11.09.2020 г. – ПРИЕТА 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането 

на местните такси и цените на услугите в Община Правец 

Решение № 187/11.09.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Допуска формиране на паралелки по чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование в: 

 ПГПЧЕ “Алеко Константинов”, гр.Правец – 4 паралелки:  

- VIІI клас- професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ с 13 ученика; 

- IХ клас - профил „Чужди езици“ /английски език /  със 16 ученика; 

- IX клас - профил „Чужди езици“ / немски език /  със  17 ученика; 

- IХ клас- професионална паралелка „Организация на хотелиерството“ със 17 ученика; 

- X клас - профил „Чужди езици“ /немски език /  с  13 ученика; 

 ОУ “Христо Ботев”, с.Джурово - 5 паралелки:  

- I клас с 12 ученика; 

- ІІ клас с 15 ученика  

- ІІІ клас с 15 ученика  

- VІ клас с 14 ученика; 

- VIІ клас със 16 ученика; 

 ОУ “Любен Каравелов” - с.Осиковица – 3 паралелки: 

-V клас с 16 ученика; 

-VІ клас с 13 ученика; 

-VIІ клас с 13 ученика; 

2. Допуска формиране на паралелки по чл.68, ал.1, т.1 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование в: 

 ОУ “Васил Левски”, с.Видраре – подготвителна група и 4 паралелки: 

Подготвителна група - с 5 деца; 

- І - IІ клас с 10 ученика; 

- ІІІ – ІV клас с 9 ученика; 

- V-VІ клас – със 16 ученика; 

-VIІ клас със 6 ученика; 

3.Допуска в ОУ “Христо Ботев”-с.Разлив формиране на 1 подготвителна група и 3 слети паралелки 

по чл.69, ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, след Разрешение на Началника на РУО-София регион, както следва: 

- Подготвителна група - с 6 деца; 

- І–ІІ клас – 6 ученика  

- ІІІ–ІV клас – 9 ученика  

   - V–VІ клас – 9 ученика  

4.Допуска функционирането на групи за целодневна организация на учебния ден, както следва: 

 ОУ “Васил Левски”, гр.Правец - 10 групи; 



 ОУ “Христо Ботев”, с.Джурово - 3 групи; 

 ОУ “Христо Ботев”, с.Разлив   - 1 група; 

 ОУ “Любен Каравелов” - с.Осиковица - 3 групи; 

 ОУ “Васил Левски”, с.Видраре  - 1 група; 

5.В съответствие с чл.54 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование да се сформират групи в детските заведения, както следва: 

 ДГ “Индира Ганди”, гр.Правец  - 4 групи 

 ДГ “Здравец”, гр.Правец - 3 групи, от които 1 яслена група 

 ДГ “Звънче”, с.Джурово - 3 групи, от които 1 яслена група 

 ДГ “Слънце”, с.Осиковица - 2 групи 

 6.Допуска функционирането на несамостоятелно общежитие с 3 групи към ПГПЧЕ “Алеко 

Константинов”-гр.Правец и несамостоятелно общежитие с 1 група към ОУ “Васил Левски”, с.Видраре. 

7.Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на посочените училища, с 

изключение на случаите за които има изрично решение на Общински съвет - Правец. 

8. Утвърждава мрежата от общински детски градини и училища на територията на Община Правец 

за учебната 2020/2021  година /Приложение №1/. 

Решение № 188/29.10.2020 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 189/29.10.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1.Избира временна комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Цветков - общински съветник 

ЧЛЕНОВЕ:  Николай Яхов      - общински съветник 

Иван Донков  - общински съветник 

която да изготви проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията 

на Община Правец и да го представи за приемане от Общински съвет на Община Правец на следващо 

заседание. 

Решение № 190/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1.Избира временна комисия в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Цветков - общински съветник 

ЧЛЕНОВЕ:  Николай Яхов             - общински съветник 

Иван Донков  - общински съветник 

която да изготви Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 

общинския съвет на община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и да го представи за приемане от Общински съвет на Община Правец на следващо 

заседание. 

Решение № 191/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва: 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

53. АЧОС №3833-II/ 

08.10.2020 г. 

Поземлен имот №54170.215.19 (пет четири едно седем нула точка две едно 

пет точка едно девет) с площ от 159 кв. м. (сто петдесет и девет квадратни 

метра), находящ се в строителния полигон на махала „Владовци“ по плана 

на новообразуваните имоти (ПНИ), одобрен със Заповед №ОА– 20/2004 

год., с. Осиковица, община Правец, област Софийска. 

54. АЧОС №3845-II/ 

09.10.2020 г. 

Площ от 747 (седемстотин четиридесет и седем) кв.м., съдържаща 545 

(петстотин четиридесет и пет) кв.м, с отстъпено право на 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. 



В раздел V. - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И 

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ 

ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

30. 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. 
 

Решение № 192/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот, 

частна общинска собственост – Обособена част от Административно-стопанска сграда, представляваща 

ОФИС № 54, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-

стопанската сграда, 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. 

Решение № 193/29.10.2020 г. – НЕ ИЗПЪЛНЕНО-НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот, 

частна общинска собственост – Обособена част от Административно-стопанска сграда, 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, УПИ XXII, кв. 17 гр. Правец, 

пл.„Тодор Живков” №2, актуван с акт за частна общинска собственост АЧОС №125-II/ 04.12.2008 г вписан 

с рег. № 49/22.01.2009 г., под № 31, том I, парт. 1010. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 195.64 лв. (сто деветдесет и пет лева и шестдесет и 

четири стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.2 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. 

Решение № 194/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот – 

частна общинска собственост, представляващ Преместваем търговски обект № 3 (три) – стар №8 (осем) с 



площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март” – пешеходна зона, гр. Правец, актуван с 

акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г., вписан в службата по вписвания – гр. 

Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том XII, парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

2.3. Предназначение на имота – За търговска 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. 

Решение № 195/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста 

и едно), вход Г, етаж I (първи), със застроена площ от 39.83 кв. м. (тридесет и девет цяло и осемдесет и три 

стотни кв.м.), състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено 

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

помещение №2 (две) със светла площ от 10,92 кв.м. (десет цяло и деветдесет и две стотни кв.м.), както и 

1.23 % (едно цяло и двадесет и три стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от 

правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно 

строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 78 (седемдесет и осем), по действащия Подробен 

устройствен план (ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3498 - II/ 18.11.2019 год., вписан в Служба по вписванията 

– гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2994 от 21.11.2019 год., под № 174, том XI. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 25 800.00 лв. (двадесет и пет хиляди осемстотин лева) 

без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, 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. 

Решение № 196/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.307 (пет осем нула три 

нула точка едно едно нула точка три нула седем) с площ от 750 кв. м. (седемстотин и петдесет квадратни 

метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, 

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

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

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

2. Определя начална тръжна цена в размер на 15 100.00 лв. (петнадесет хиляди и сто лева) без ДДС 

(необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, 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. 



Решение № 197/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 19 (четвърти отреден 

за имот с планоснимачен номер деветнадесети), целият с урегулирана площ от 1025 (хиляда двадесет и пет) 

кв.м., находящ се в кв. 2 (две) по плана за регулация на с. Калугерово, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №3760 - II/11.09.2020 год., вписан в Служба по вписванията 

– гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2069 от 13.08.2020 год., под № 200, том VIII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 12 300.00 лв. (дванадесет хиляди и триста лева) без ДДС, в 

съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, 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. 

Решение № 198/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост №3436 - II/01.07.2019 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1732 от 12.07.2019 год., 

под № 60, том VII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 38 400 лв. (тридесет и осем хиляди и четиристотин лева) 

без ДДС (необлагаема), представляваща намалената с 20% (двадесет процента) цена в размер на 48 000.00 

лв. (четиридесет и осем хиляди лева) без ДДС (необлагаема), определена като начална тръжна цена, 

съгласно Решение №152 от 05.08.2020 год. на ОбС – Правец. 

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. 

Решение № 199/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Обособени части от масивна двуетажна сграда – Търговски 

обект, цялата със застроена площ (ЗП) от 116.00 (сто и шестнадесет) кв. м. и РЗП от 262.00 (двеста 

шестдесет и два) кв. м., представляващи: 

1.1. I (първи) етаж - обособена част със ЗП от 15.62 (петнадесет цяло и шестдесет и две стотни) кв. м. 

състояща се от антре, помещение и санитарен възел; 

1.2. II (втори) етаж – два самостоятелни офиса със ЗП от 76.70 (седемдесет и шест цяло и седемдесет 

стотни), кв. м., от източната страна на сградата и 70.30 % (седемдесет цяло и тридесет стотни процента) от 

общите части на втория етаж, представляващи 26.20 (двадесет и шест цяло и двадесет стотни) кв. м., и 

съответното право на строеж, построена в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX (девети)– За търговия, 

находящ се в кв. 73 (седемдесет и трети), по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3223-II/06.11.2018 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 4536 от 26.11.2018 год., под № 171, 

том XVIII. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 48 601.00 лв. (четиридесет и осем хиляди шестстотин и 

един лева) без ДДС, представляваща намалената с 30% (тридесет процента) цена в размер на 69 430.00 лв. 

(шестдесет и девет хиляди четиристотин и тридесет лева) без ДДС, определена като начална тръжна цена, 

съгласно Решение №149 от 05.08.2020 год. на ОбС – Правец. 

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. 

Решение № 200/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на З. К. А. с постоянен адрес: гр. Правец, …..и А. И. А. с 

постоянен адрес: гр. Правец, ……, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 125/545 

(сто двадесет и пет към петстотин четиридесет и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II 

– 19, (втори отреден за имот планоснимачен номер деветнадесет) целият с урегулирана площ от  545 кв.м. 

(петстотин четиридесет и пет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 125 (сто двадесет и 

пет) кв.м., находящ се в кв. 12 (дванадесет) по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3777 – II/18.08.2020 

година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2147 от 

21.08.2020 год., Акт № 62, том IX. 

2. Определя цена в размер 1250.00 лв. (хиляда двеста и петдесет) без ДДС (необлагаема) на имота по т. 

1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 201/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на Г. С. К. с постоянен адрес: гр. София, ……, единствен 

наследник на Стефан Георгиев Коцев, съгласно Удостоверение за наследници №662 от 07.07.2020 год., 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3778 – II/18.08.2020 година, 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2148 от 

21.08.2020 год., Акт № 63, том IX. 

2. Определя цена в размер 3 500.00 лв. (три хиляди и петстотин лева) без ДДС (необлагаема) на 

имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 202/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на Х. К. П. с постоянен адрес: гр. Ботевград, ….., недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 145/1140 (сто четиридесет и пет към хиляда сто и 

четиридесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 874 (втори отреден за имот 

планоснимачен номер осемстотин седемдесет и четири), целият с урегулирана площ от 1140 кв.м. (хиляда 

сто и четиридесет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 145 (сто четиридесет и пет) кв.м., 

находящ се в кв. 122 (сто двадесет и две) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

2. Определя цена в размер 5 800.00 лв. (пет хиляди и осемстотин лева) без ДДС (необлагаема) на имота 

по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 203/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на П. В. С. с постоянен адрес: гр. Костинброд, ….. и М. Ю. 

С. с постоянен адрес: гр. Костинброд, ….., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 

148/748 (сто четиридесет и осем към седемстотин четиридесет и осем) идеални части, от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XIV – 757, 1575 (отреден за имот планоснимачен номер седемстотин петдесет и 

седем и хиляда петстотин седемдесет и пет), целият с площ от 748 (седемстотин четиридесет и осем) кв.м., 

находящ се в кв. 55 (петдесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер 7400.00 лв. (седем хиляди и четиристотин лева) без ДДС (необлагаема) на 



имота по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 204/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
Предоставя за възстановяване на наследниците на Симеон Христов Симеонов, следния имот в 

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

1. Поземлен имот с идентификатор 58030.35.34 по КККР (стар проектен №035034 по КВС) на 

землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска, с площ от 573 кв.м. (петстотин седемдесет и 

три кв. м.), местността „Драганското” с начин на трайно ползване „пасище”, категория 6 (шеста), съгласно 

скица №15-858169/18.09.2020 год., издадена от Служба по ГКК – Софийска област, попадащ изцяло в 

поземлен имот с идентификатор 58030.35.34 по КККР, целият с площ от 573 кв.м., актуван с Акт за 

публична общинска собственост №1341 – I/19.10.2020 год., вписан с вх. рег. №2682 от 20.10.2020г., акт 

№91, том XI – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Б. И. И., наследник на Симеон 

Христов Симеонов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

Решение № 205/29.10.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
I.    Дава съгласие зa 8 ( осем ) броя пътни трасета както следва: 

1. /III-308/ Правешка Лакавица – мах. Реката 

2. /SFO 3534/I-3/ Осиковска Лакавица - мах. Рачовци/-мах Драйчовци (ПИ54211.914.9901) 

3. /SFO3534 /I-3/ Oсиковска Лакавица - мах Рачовци/-махала Драйчовци (54211.915.9901) 

4. Село Осиковска Лакавица от о.т. 72 по ПУП-ПР на с. Осиковска Лакавица –                     мах. 

Станьовци  

5. Село Осиковска Лакавица, мах. Суарете (ПИ 54211.896.9901) - мах. Семковци 

6. Село Разлив от о.т. 20 по ПУП –ПР на село Разлив- мах Гроевска – мест. Кюнеца 

7. /SFO 2474/SFO 1471, Калугерово-Видраре/- Манаселска река-махала Върбаците/-мах Драгойца 

(ПИ 46961.8.9902) 

8. / I-3, Разлив-п.к. Правец/-мах Пърчашка 

     преминаващи през имоти публична общинска собственост да бъдат включени в списъка на общинските 

пътища за територията на Община Правец.  

Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите правни и фактически действия по 

включването на пътните трасета в списъка на общинските пътища за територията на Община Правец. 

Решение № 206/29.10.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Дава  принципно съгласие за изменение на ПУП /подробни устройствени планове/ – ПУР /план за 

улична регулация/в частта на улици, определени с о.т. 432-433-435 и о.т. 455-447-441 и 435 по действащите 

подробни устройствени планове на гр.Правец, община Правец, област Софийска с редуциране ширината на 

уличното платно до 5м и обособяване на служебен тротоар с минимална ширина по южната страна на 

улицата-тупик при спазване изискванията на нормативната уредба за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии; 

2. Одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ,  в едно с направените допълнения в Решение №61 

от Протокол №8/14.10.2020г. на ОЕСУТ; 

3. Разрешава на основание чл.134, ал.1, т.1 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ при условията и по реда на чл.124а, 

ал.1 от ЗУТ изработване на проект за „Изменение на ПУП – ПУР за улици, определени с о.т. 432-433-435 и 

о.т. 455-447-441 и 435 и ПУП – ПР за УПИ XIII-699 в квартал 131 по действащите подробни устройствени 

планове на град Правец, община Правец, област Софийска”, с което изменение се предлага:  

3.1.  Изменение на напречния профил на улици, определени с о.т. 432-433-435 и о.т. 455-447-441 и 435, 

като за улица, определена с о.т. 432-433-435 се редуцира ширината на уличното платно до 5м и обособяване 

на служебен тротоар с минимална ширина по южната страна на улицата-тупик, а за улица, определена с о.т. 

455-447-441 и 435 се запази габарита на уличното платно и се намали ширината на тротоара в съответствие 

с отразеното в графичната част ; 

3.2. Промяна на границите и размерите на УПИ XIII-699 в квартал 131 по действащите подробни 

устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска, като към площта му се придадат 

39 кв.м от запад и 13кв.м от север;   

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

процедури. 

 

 



Решение № 207/29.10.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Одобрявя техническото задание по чл.125 от ЗУТ;  

2. Разрешава изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ –  План за застрояване /ПЗ/ за поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 58030.34.9 в землище на гр. Правец, община Правец, област Софийска в 

съответствие с Техническото задание и направеното Мотивирано предложение; 

3. Възлага на Кмета на община Правец да проведе процедурата по придобиване на новообразувания 

имот с площ от 108кв.м – устройствена зона Жм с отреждане на самостоятелен поземлен имот за 

нежилищни обслужващи обекти в съответствие с условията на чл.17, ал.1, т.3 от Наредба №7/03 на МРРБ - 

сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.  

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

процедури. 

Решение № 208/29.10.2020 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Общински Съвет Правец да одобри техническото задание по чл.125 от ЗУТ за създаване на ПУП 

– ПЗ за ПИ№ 58030.88.877 по действаща КККР;  

2. Общински съвет Правец  на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ да разреши изработване на проект за 

създаване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.88.877 по действаща КККР, местност Полето,  град Правец, 

община Правец, област Софийска” с устройствена зона Жм за жилищно, нискоетажно застрояване с 

височина до 10м, свободностоящо при технически показатели за плътност на застрояване – максимум 40%, 

интензивност на застрояване – максимум 1,0Кинт, озеленяване –  минимум 40%, от които 50% с висока 

дървесна растителност. 

Решение № 209/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1.Одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ;  

2. Разрешава на  основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ и чл.108, ал.2 от ЗУТ при условията на чл.17а, ал.2 

от ЗОЗЗ  изработването на проект за създаване на  „Схема към ПУП – ПР по част от улици, определени с 

о.т191a – 194 и о.т 194 – 180 от действащия план за регулация на гр. Правец и ПУП – ПП за елементи на 

техническата инфраструктура за обект Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1kV на жилищна 

сграда в ПИ58030.65.90 по КККР, м. „Банчовец“, град Правец, община Правец, област Софийска” 

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

процедури. 

Решение № 210/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1.Отменя т.2 от Решение №308 от 30.10.2014 г. на Общински съвет на Община Правец: 

„2. Улица с о.т. № 287 - о.т. № 287д в кв. 9 – ул. „Пенка Драгнева”” 

Решение № 211/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
Именува улици в гр. Правец, определени от новообразувани квартали, както следва:     

1. Улица от о.т. 311 – о.т.333 - о.т.361- о.т.380- о.т. 382- о.т. 383- о.т.394- о.т. 396 – о.т. 402- о.т. 410 –

о.т.419- о.т.427( до о.т. 311 – улица „Златан Чорбанов”)  - ул. „Златан Чорбанов”;   

2. Улица от о.т. 336 - о.т.349 - о.т. 366 - о.т. 382- о.т. 405 - ул. „Драгневска”; 

3. Улица от о.т. 366  до о.т. 392 - ул. „Пенка Драгнева”; 

4. Улица от  о.т. 402 - до о.т. 425 - ул. „Цено Ценов”; 

Решение № 212/29.10.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства пред Министерство на финансите за безлихвен заем от 

централния бюджет при следните параметри: 

 Максимален размер на дълга 490 000 лв. /четиристотин и деветдесет хиляди лева/ 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга – безлихвен заем от централния бюджет 

 Начин и намерения за усвояване – покриване на временен касов разрив по бюджета на 

общината 

 Условия за погасяване 

Срок за погасяване – 25.12.2021 г. 

Източници за погасяване – собствени бюджетни средства и обща изравнителна субсидия 

2.Общинския съвет – Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс 

предварително изпълнение на настоящето решение от деня на приемането му с оглед неговата значимост за 

урегулиране на финансовите взаимоотношения между Община Правец и ДФ „Земеделие“ и осигуряване на 

възможност общината да бъде бенефициент по програми за безвъзмездно финансиране на ДФ 

„ЗЕМЕДЕЛИЕ“ 



3.Възлага и делегира права на кмета на Община Правец да подготви и подаде в Министерство на 

финансите искането на кредит, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението. 

Решение № 213/27.11.2020 г. – ДНЕВЕН РЕД 

 

Решение № 214/27.11.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2020 година, както следва: 

В раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

55. АЧОС №3861-II/ 

26.10.2020 г. 

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

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

метра), който имот участва в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII (осми), 

находящ се в кв. 66 (шестдесет и шест) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

56. АЧОС №1203-II/ 

11.04.2014 г. 

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

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

тридесет и пет стотни квадратни метра), състоящ се от две стаи, кухня и 

сервизно помещение, заедно с припадащите се избено помещение №11 

(единадесет) със светла площ 10,41 кв.м. (десет цяло четиридесет и една 

стотни квадратни метра), таванско помещение №11 (единадесет) с площ 8,64 

кв.м. (осем цяло шестдесет и четири стотни) и 4,07 % (четири цяло и седем 

стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от 

правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 

КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 127 (сто двадесет и седем), по 

действащия ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска 
 

Решение № 215/27.11.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №54170.215.19 (пет четири едно седем нула 

точка две едно пет точка едно девет) с площ от 159 кв. м. (сто петдесет и девет квадратни метра), находящ 

се в строителния полигон на махала „Владовци“ по плана на новообразуваните имоти (ПНИ), одобрен със 

Заповед №ОА– 20/2004 год., с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3833 - II/ 08.10.2020 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2582 от 12.10.2020 год., Акт № 7, том XI. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 1590.00 лв. (хиляда петстотин и деветдесет лева) без ДДС 

(необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 216/27.11.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на И.М.К. с постоянен адрес: гр. София, ……. и В. А. К. с 

постоянен адрес: гр. София, ….., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 111/801 

(сто и единадесет към осемстотин и един) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1683 

(осми отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин осемдесет и три), целият с урегулирана 

площ от 801 кв.м. (осемстотин и един квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 111 (сто и 

единадесет) кв.м., находящ се в кв. 67 (шестдесет и седем) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска., актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3818 – II/17.09.2020 

година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2407 от 

23.09.2020 год., Акт № 65, том X. 



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

имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена 

Решение № 217/27.11.2020 г. – ПРИЕТ 
1. Приема Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори за предоставяне 

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

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

енергогасител на преливник“ и „Строителство на преградно утаително съоръжение за улавяне на наносите 

на река „Скърнавска“ при вливането и в яз. Правец“ в срок до 30.04.2021 год. 

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

прекратяване на концесионния договор за предоставяне на концесия за услуга за яз. „Правец“. 

Решение № 218/27.11.2020 г. – ПРИЕТ 
1. Приема Доклад на комисията за контрол по изпълнение на концесионните договори за предоставяне 

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

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

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

срок за изпълнение: 30.04.2021 год. 

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

30.04.2021 год. 

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

предприемат действия за прекратяване на концесионния договор за предоставяне на концесия за услуга за 

яз. „Осиковица“. 

Решение № 219/27.11.2020 г. – ПРИЕТ 
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския 

съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, което е 

неразделна част от настоящото решение. (Приложение) 

Решение № 220/27.11.2020 г. – ПРИЕТА 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на 

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

Решение № 221/27.11.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Дава съгласие община Правец да разходва до 30% от натрупаните отчисления по чл. 60, ал. 2 , т. 1 и 2 и чл. 

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

свързани с изпълнението на изискванията на Закона за управление на отпадъците, за следното: 

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

обществено ползване на територията на общината (публични пространства при обществени сгради, спирки, детски 

площадки и др.), за детски градини, социален патронаж, център за възрастни хора и деца с увреждания и др.; 

1.2 Осигуряване на оборудване за дезинфекция на местата предназначени за обществено ползване (пръскачки 

за дезинфекция, ръчни и автоматични диспенсъри за дезинфектанти); 

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

обстановка   

2. Възлага на Кмета на община Правец да подаде заявление до Министъра на околната среда и водите, за 

издаване на решение за одобряване изразходването на средствата по т. 1 от настоящото решение, както и да 

подготви необходимата документация. 

Решение № 222/27.11.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1.Открива социалната услуга „Обществена трапезария” като местна дейност, за целите на изпълнение на 

проекта по целева програма „Обществени трапезарии“. 

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

финансирана от Фонд „Социална закрила“. 

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

кандидатстване по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“, 

както и да извърши всички последващи действия във връзка с изпълнението на настоящето решение. 

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

настоящото решение от деня на приемането му предвид наличие на особено важен обществен интерес, а 

именно: безвъзмездно предоставяне на топла храна за нуждаещи се лица в община Правец, които не могат 

да си я осигуряват сами. 

 



Решение № 223/27.11.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се изплати еднократно финансова помощ от  § 42-14 от бюджета на Община Правец 

за 2020 г. на ветераните в размер на 200 лева на всеки по списък, посочен в отделно приложение; 

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

Решение № 224/27.11.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Не приема предложението на Д. Й. П. чрез пълномощника й С. С. Г. за закупуване на триетажна 

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

на град Правец, тъй като сградата е изградена след срока на отстъпеното право на строеж, предвиден в 

договор за отстъпено право на строеж от 14.07.1989 г. 

Решение № 225/27.11.2020 г. – ПРИЕТ 
1.Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, 

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

Решение № 226/27.11.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1.Възлага на Кмета на Община Правец да представлява Община Правец на извънредно общо събрание 

на акционерите на „Университетски недвижими имоти –Правец”АД и да гласува с всички притежавани от 

Общината акции по въпросите от дневния ред на събранието.  

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

общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД, както следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Промени в състава на Съвета на Директорите 

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

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

2.2. По т.2 от дневния ред: Разни.  

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

Решение № 227/27.11.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да бъдат освободени наемателите на обекти и терени - общинска собственост от 

заплащане на дължимата наемна цена за времето, за което няма да изпълняват търговска дейност и няма да 

използват терен за търговия на открито пред търговски обект, за периода на действие на Заповед № РД-01-

677/ 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването. 

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

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

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

настоящото решение. 

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

кодекс предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му. 

Решение № 228/29.12.2020 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 229/29.12.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 230/29.12.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 231/29.12.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

Решение № 232/29.12.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

Решение № 233/29.12.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

Решение № 234/29.12.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

Решение № 235/29.12.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

Решение № 236/29.12.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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). 

Решение № 237/29.12.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
Въвеждане 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; 

Решение № 238/29.12.2020 г. – ПРИЕТ 
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. 

Решение № 239/29.12.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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 XI-за 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. 

Решение № 240/29.12.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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”. 

Решение № 241/29.12.2020 г. – НЕИЗПЪЛНЕНО– одобрен проект „Обществена трапезария“ 

за предоставяне на топла храна на 150 потребители от същата целева група 
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. 

Решение № 242/29.12.2020 г. – УТВЪРДЕН 
1. Утвърждава Културния календар на Община Правец за 2021 година (Приложение). 

Решение № 243/29.12.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 244/29.12.2020 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 245/29.12.2020 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

Упълномощава кмета на Община Правец да проведе среща и разговори с ръководството на 

„Университетски недвижими имоти - Правец” АД относно процедурата по придобиване на имота. 

 

 

 

Общият брой на приетите от Общински съвет – Правец решения за периода 01.07.2020 г. – 

31.12.2020 г. e 108. 
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