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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  2  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 25 февруари 2021 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 19 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Приемане на бюджета на Община Правец за 2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Актуализиране на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

или конкурс, Помещения №11 и №10, 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), гр. 

Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Продажба на общинско жилище на наемател на основание чл.39, т.3 от Наредба № 6 на ОбС – 

Правец, за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 

продажба на общински жилища. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                      Кмет на Община Правец 

6. Продажба на общинско жилище на наемател на основание чл. 48, ал. 2 от ЗОС и чл.42, ал. 3 

от Наредба № 6 на ОбС – Правец, за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

за настаняване под наем и продажба на общински жилища. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ II – 634, 

находящ се в кв. 80 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XVIII – 971, 

находящ се в кв. 2 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



9. Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите 

от Общински поземлен фонд на община Правец за стопанската 2021-2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване от 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

ЗИДЗСПЗЗ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

целодневни детски  градини, който се покрива от Община Правец  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13.  Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  прояви на 

малолетни и непълнолетни – Правец през  2020 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец  

15. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана 

дейност. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 61189.000105, махала  „Балабанска”, по 

Картата на възстановената собственост /КВС/ на землището на с. Равнище. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.44, от Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Правец, махала  „Куковското”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18.  Разглеждане на Отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2020 г. и Проект на бюджета на Асоциацията по В 

и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

19. Кандидатстване на община Правец с проектно предложение: Строително ремонтни 

дейности на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга  

„Център за настаняване от семеен тип”, гр. Правец за финансиране  от Фонд 

„Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по Компонент 1: 

„Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и 



изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за 

предоставяне на социални услуги” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

20. Сключване на договор по чл.183, ал.3 във връзка с ал. 1 от ЗУТ за преустройство и 

пристрояване на съществуваща сграда в съсобствен урегулиран поземлен имот I-за КЖС и 

озеленяване в кв.177 по действащите ПУП на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

21. Продажба на общински поземлен имот №58030.112.238, находящ се в мах. „Скърнава“, гр. 

Правец, община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 20 

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Правец за 2021 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, във 

връзка чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за 

публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., ПМС 

№408/23.12.2020 и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

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

на общинския бюджет, 

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

РЕШИ: 

1.Приема бюджета на Община Правец за 2021 г., както следва, съгласно Приложение 

№1, което е неразделна част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея: 

 

1. ПО ПРИХОДА - 17 415 593 лв. 

1.1. Приходи с държавен характер - 10 112 464 лв. 

 В т.ч.:   

 - обща субсидия за ДДД - 8 068 399 лв. 

 - преходен остатък - 2 044 065 лв. 

1.2. Приходи с общински характер - 7 303 129 лв. 

 В т.ч.:   

 - данъчни приходи - 945 000 лв. 

 - неданъчни приходи - 1 496 400 лв. 

 - целева субсидия за капиталови разходи -  911 900 лв. 

 - трансфер за местни дейности - 1 049 500 лв. 

 - преходен остатък  - 3 229 530 лв. 

 - погасени дългосрочни заеми от банки в страната  

- погасени временен безлихвен заем към МФ 

- трансфери ПУДООС 

- 

- 

-     

- 316 800 лв. 

     - 490 000 лв. 

        477 599 лв. 

 

2. ПО РАЗХОДА - 17 415 593 лв. 

 В т.ч.:   

 - държавни дейности - 10 112 464 лв. 

 - общински дейности  

- общински приходи за дофинансиране на ДД 

- 

- 

7 103 129 лв. 

200 000 лв. 

2.Приема инвестиционната програма за 2021 г. /поименен списък по обекти видове 

разходи и източници на финансиране/ в размер на 6 945 564 лв.- Приложение №2, което е 

неразделна част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея. 



3.Одобрява индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз , 

съгласно Приложение №3 

4.На основание чл.92, ал.1 от ЗДБРБ за 2021 г. определя представителни разходи за 

кмета в размер на 2 % от разходите по пар. 10-00 „Издръжка” за дейност „Общинска 

администрация”. 

5. На основание чл.89, ал.2 от ЗДБРБ за 2020 г. определя представителни разходи за 

общински съвет  в размер на 1 % от разходите по пар. 10-00 „Издръжка” за дейност 

„Общинска администрация”. 

6.От средствата, разчетени в §10-00 “Издръжка”, да се изплаща % от действителните 

транспортни разноски на лицата и длъжностите в бюджетната сфера, които имат право, 

съгласно чл.37, ал.1, и 2  от ПМС №408/23.12.2020 г. по утвърден списък от Общинския 

съвет, както следва: 

6.1.В размер на 100 % за лицата работещи в дейностите финансирани от общинските 

бюджети - Приложение №4, което е неразделна част от настоящата докладна и неразделна 

част от решението по нея. 

7.Съгласно чл.38, ал.1 - ал.3 от ПМС №408/23.12.2020 г.определя средства за 

социално-битово и културно обслужване в размер на 3% от плановите средства за работна 

заплата. 

8.Определя средства в размер на 45 000 лв., разчетени във функция “Почивно дело, 

култура и религиозни дейности”, като субсидия за дейност, която да се разпределя от 

Общинска администрация на Община Правец в съответствие със спортния календар на 

клубовете за 2021 г. 

8.1.Упълномощава Кмета на община Правец да договори условията за ползване на 

средствата по т.8 

9.Определя стойност за един храноден /оклад/ в размер до 2,50 лева за детска градина 

10.Определя средства за обезщетения и помощи по решение на Общидския съвет в 

размер на 9 000 лв. 

11.Определя численост на персонала и средства за работни заплати за 2021 г. на 

местни и делегирани от държавата дейности, неприлагащи системи на делегирани бюджети, 

както и дейности дофинансирани от местни приходи, съгласно Приложение №5 което е 

неразделна част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея. 

12.Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности „ определя средства в 

размер на 5 000 лв., за закупуване на ковчези за починали жители на Община Правец с 

постоянен адрес. 

13.Разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на 

следните приоритети: 

13.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размер на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови 

възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

13.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 

 за трудови разходи; 

 за покриване на просрочени задължения от минали години;  

 за разход по проекти финансирани със средства от ЕС;  

 за разходи свързани с дейности, за които се събират такси; 

 за хранителни продукти; 

 неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни 

текущи ремонти. 



14.Приема преходния остатък по бюджета на общината към 31.12.2020 г. за 

делегираните от държавата и местни дейности в размер на 5 273 595 лв., като делегирани 

дейности 2 044 065 лв. и местни дейности 3 229 530 лв. За делегираните дейности 

реализираните в края на годината икономии от средствата остават като преходен остатък и се 

използват през 2021 г. за същите дейности, включително и за инвестиционни разходи. 

15.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2021г. в размер на 1 761 лв. 

16.Определя субсидия за ремонтни дейности и подпомагане самодейността на 

читалищата под формата на дофинансиране в размер на 50 000 лв., която да бъде 

предоставена след надлежно оформени и представени разходооправдателни документи. 

17.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2021г.в размер  до 15% от средногодишния размер на разходите за 4 

години назад чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси 

18.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2021 г. в размер на 50 %, спазвайки изискванията на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за 

публичните финанси.  

19.Определя максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. – 0 лв., чл.94, ал.3, 

т.5 от Закона за публичните финанси 

20.Определя общински гаранции, които може да бъдат издадено през 2020 г. – 0 лева , 

чл.94, ал., т.5 от Закона за публичните финанси 

21.Определя 8 броя второстепенни разпоредители с бюджет на община Правец ЗА 

2021 г., съгласно чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, както следва: 

- Направление „Образование“: ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр.Правец:, ОУ „Васил 

Левски“, гр.Правец:ОУ „Любен Каравелов“, с.Осиковица:ОУ “Васил Левски“, с.Видраре:ОУ 

„Христо Ботев“, с.Джурово:ОУ „Христо Ботев“,с.Разлив“:исторически музей, гр.Правец. 

22.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

22.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност 

22.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите 

22.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или 

неотложни разходи 

23.Възлага на кмета на Община Правец: 

23.1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

23.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

23.3.Да информира общинския съвет в случай на отклонения на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи 

23.4.Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечни отчети и 

обяснителните записки към тях 

23.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и МФ 

24.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 



свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми,включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския 

бюджет 

24.1.за всеки отделен случай кметът определя или договаря срока на погасяването на 

заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по късно от края на 

2019 г. 

24.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ 

24.3.при всички останали случаи, при възникване на потребност от временни 

безлихвени заеми, кметът внася предложение за предоставянето им по решение на общинския 

съвет 

25.Упълномощава кмета на Община Правец: 

25.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при 

условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности в определените им размери, както и на местни дейности и се спазват относимите за 

общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в 

края на годината. 

25.2.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на 

Европейски съюз и на други донори по национални програми по национални програми и от 

други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие 

26.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 21 

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

РЕШИ: 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 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. 

 

 

 

 

 



Землище на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170    

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 54170.43.15 Дончовото – при 

цигани 

Нива 6 10.881 10881  3963-

II/12.02.2021 г. 

2 54170.43.16 Дончовото – при 

цигани 

Нива 6 15.034 15034  3964-

II/12.02.2021 г. 

3 54170.43.17 Дончовото – при 

цигани 

Нива 6 10.545 10545  3965-

II/12.02.2021 г. 

4 54170.101.25 Павлово тръне Нива 6 11.052 11052  3966-

II/12.02.2021 г. 

5 54170.101.26 Павлово тръне Нива 6 12.036 12036  3967-

II/12.02.2021 г. 

6 54170.127.24 Малка косма Нива 6 10.993 10993  3968-

II/12.02.2021 г. 

7 54170.139.23 Кадевица – 3 Нива 6 23.293 23293  3969-

II/12.02.2021 г. 

8 54170.151.50 Главурица – 3 Нива 6 13.324 13324  3970-

II/12.02.2021 г. 

9 54170.152.30 Куниното Нива 6 20.93 20930  3971-

II/12.02.2021 г. 

10 54170.160.27 Тръпката Нива 6 14.975 14975  3972-

II/12.02.2021 г. 

11 54170.179.60 Кадевица - 1 Нива 6 16.971 16971  3973-

II/12.02.2021 г. 

          160.03     

        Землище на с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897    

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 20897.18.53 Арманя Нива 5 1.099 1099  3940-

II/10.02.2021 г. 

2 20897.18.57 Мечи трън Нива 5 1.531 1531  3941-

II/10.02.2021 г. 

3 20897.25.80 Оборището Нива 5 1.266 1266  3942-

II/10.02.2021 г. 

4 20897.40.63 Гроба Нива 5 3.006 3006  3982-

II/17.02.2021  г. 

5 20897.42.70 Каманяка Нива 5 1.834 1834  3943-

II/10.02.2021 г. 

6 20897.44.66 Червена могила Нива 5 0.518 518  3944-

II/10.02.2021 г. 

7 20897.45.20 Калината Нива 5 0.999 999  3945-

II/10.02.2021 г. 

8 20897.45.56 Калината Нива 5 0.702 702  3946-

II/10.02.2021 г. 

9 20897.60.3 Горните ливади Нива 5 2.472 2472  3976-

II/15.02.2021 г. 

10 20897.60.31 Горните ливади Нива 5 1.1 1100  3977-

II/10.02.2021 г. 

 



11 20897.49.160 ЧИФЛИКА нива 5 1.076 1076  3947-

II/10.02.2021 г. 

12 20897.62.48 МЕЧИ ТРЪН нива 5 0.901 901  3978-

II/15.02.2021 г. 

 

13 20897.62.52 МЕЧИ ТРЪН нива 5 2.322 2322  3979-

II/15.02.2021 г. 

14 20897.51.1 АЛДЬОВИЦА Нива 7 4.762 4762  3948-

II/10.02.2021 г. 

15 20897.51.7 АЛДЬОВИЦА Нива 7 2.298 2298  3975-

II/15.02.2021 г. 

16 20897.64.1 МЕЧИ ТРЪН Нива 5 1.883 1883  3980-

II/15.02.2021 г. 

17 20897.64.5 МЕЧИ ТРЪН Нива 5 2.603 2603  3981-

II/15.02.2021 г. 

          30.372     

                

        

Землище на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020    

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 11020.2.2 СЕЛИЩЕ Нива 6 3.104 3104  3928-

II/10.02.2021 г. 

2 11020.3.4 СЕЛИЩЕ Нива 6 9.752 9752  3930-

II/10.02.2021 г. 

3 11020.39.13 МОЧУРА Нива 10 4.608 4608  3931-

II/10.02.2021 г. 

4 11020.39.14 МОЧУРА Нива 10 12.45 12450  3932-

II/10.02.2021 г. 

5 11020.39.18 МОЧУРА Нива 10 10.224 10224  3933-

II/10.02.2021 г. 

6 11020.27.28 КАМЪНЯКА нива 5 1.999 1999  3929-

II/10.02.2021 г. 

7 11020.66.5 АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Друг вид 

нива 

8 1.122 1122  3938-

II/10.02.2021 г. 

8 11020.66.45 АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Друг вид 

нива 

8 4.015 4015  3934-

II/10.02.2021 г. 

9 11020.66.47 АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Друг вид 

нива 

8 0.752 752  3939-

II/10.02.2021 г. 

          48.026     

        

Землище на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585    

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 35585.7.1 Мала глава неизползвана 

нива 

6 3.000 3000  3951-

II/12.02.2021 г. 

2 35585.7.10 Мала глава неизползвана 

нива 

6 2.191 2191  3950-

II/12.02.2021 г. 

3 35585.7.11 Мала глава неизползвана 

нива 

6 3.765 3765  3949-

II/12.02.2021 г. 



4 35585.9.14 РЪТЛАКА неизползвана 

нива 

6 1.128 1128  3952-

II/12.02.2021 г. 

5 35585.13.13 ОРНИЧЕ неизползвана 

нива 

6 0.954 954  3954-

II/12.02.2021 г. 

6 35585.13.26 ОРНИЧЕ неизползвана 

нива 

6 1.500 1500  3955-

II/12.02.2021 г. 

7 35585.13.37 ОРНИЧЕ неизползвана 

нива 

6 16.698 16698  3956-

II/12.02.2021 г. 

8 35585.13.115 ОРНИЧЕ неизползвана 

нива 

6 3.755 3755  3953-II/ 

12.02.2021 г. 

9 35585.5.19 КИРИК нива 8 0.500 500  3957-

II/12.02.2021 г. 

10 35585.57.7 КИРИК нива 5 3.533 3533  3962-

II/12.02.2021 г. 

11 35585.57.12 КИРИК Др. вид нива 5 1.996 1996  3958-

II/12.02.2021 г. 

12 35585.57.13 КИРИК Др. вид нива 5 0.203 203  3959-

II/12.02.2021 г. 

13 35585.57.17 КИРИК Др. вид нива 5 1.477 1477  3960-

II/12.02.2021 г. 

14 35585.57.24 КИРИК Др. вид нива 5 1.193 1193  3961-

II/12.02.2021 г. 

          41.893     

                Землище на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189    

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КВС 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Землище АЧОС №/дата 

1 018022 Калугерски 

ливади 

Нива 8 0.806 Равнище 227–II/ 

20.08.2010 г 

2 026006 Семков трап Нива 5 3.810 Равнище  783–II/ 

20.07.2012 г. 

3 027001 Генова могила Нива 5 1.505 Равнище 784–II/ 

20.07.2012 г. 

4 027006 Генова могила Нива 5 4.290 Равнище 785–II/ 

20.07.2012 г. 

5 027016 Генова могила Нива 5 1.500 Равнище 786–II/ 

20.07.2012 г. 

6 028007 Семков трап Нива 5 2.003 Равнище 719–II/ 

21.06.2012 г. 

7 030020 ДОНДЪРСКОТО Нива 8 1.599 Равнище 1791–II/ 

13.06.2016 г  

8 031019 ЧЕРНИКИТЕ Нива 8 0.870 Равнище 1793–II/ 

13.06.2016 г  

9 032022 КЪЛБУК Нива 8 1.220 Равнище 1794–II/ 

13.06.2016 г 

10 038005 Напустена 

ливада 

Нива 3 0.829 Равнище 788–II/ 

20.07.2012 г. 

11 038015 Напустена 

ливада 

Нива 3 1.294 Равнище 789–II/ 

20.07.2012 г. 

12 042004 АСАНОВО 

ТРЪНЕ 

Нива 5 0.947 Равнище 1795–II/ 

13.06.2016 г 

13 043002 

 

Асаново тръне Нива 5 2.015 Равнище 223-II/ 20.08.2010 



14 045012 СВЕТА ПЕТКА Нива 6 1.489 Равнище 1796–II/ 

13.06.2016 г 

15 046001 ГОЛИЦАТА Нива 6 2.285 Равнище 1797–II/ 

13.06.2016 г 

16 047002 РАСТЕВИЦА Нива 6 1.321 Равнище 1798–II/ 

13.06.2016 г 

17 049010 Растевица Нива 5 1.197 Равнище 790–II/20.07.2012 

г. 

18 050044 Дълга Нива 5 2.518 Равнище 202-II/ 20.08.2010 

19 050050 Дълга Нива 5 4.600 Равнище 210-II/ 20.08.2010 

20 050060 Дълга Нива 5 6.929 Равнище 203-II/ 20.08.2010 

21 050071 Дълга Нива 5 1.607 Равнище 211-II/ 20.08.2010 

22 050073 Дълга Нива 5 1.498 Равнище 204-II/ 20.08.2010 

23 051002 Зад гергевец Нива 8 2.352 Равнище 672-II/ 08.06.2012 

24 051034 Зад гергевец Нива 8 1.097 Равнище 673-II/ 11.06.2012 

25 051042 Зад гергевец Нива 8 4.413 Равнище 674-II/ 11.06.2012 

26 053008 Крушака Нива 4 3.155 Равнище 200-II/ 20.08.2010 

27 053106 Крушака Нива 4 0.953 Равнище 208-II/ 20.08.2010 

28 055034 ГРЕДАТА Нива 8 5.005 Равнище 1804–II/ 

13.06.2016 г 

29 059046 Бекярова ливада Нива 4 1.395 Равнище 219-II/ 20.08.2010 

30 059048 Гроба Нива 4 1.267 Равнище 220-II/ 20.08.2010 

31 060060 Долна муртова 

ливада 

Нива 4 0.981 Равнище 676-II/ 11.06.2012 

32 062002 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.998 Равнище 677-II/ 11.06.2012 

33 062008 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.436 Равнище 678-II/ 11.06.2012 

34 062019 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.021 Равнище 679-II/ 11.06.2012 

35 062022 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.481 Равнище 680-II/ 11.06.2012 

36 062039 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.499 Равнище 681-II/ 11.06.2012 

37 062041 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.840 Равнище 1799–II/ 

13.06.2016 г 

38 064003 Лисиците Нива 6 2.501 Равнище 791–II/ 

20.07.2012 г. 

39 064005 Лисиците Нива 6 1.902 Равнище 792–II/ 

20.07.2012 г. 

40 065003 Усойната Нива 6 5.887 Равнище 793–II/ 

20.07.2012г. 

41 065007 Усойната Нива 6 2.935 Равнище 794–II/ 

20.07.2012г. 

42 065012 Усойната Нива 6 10.920 Равнище 795–II/ 

20.07.2012г. 

43 066002 Банчова бахча Нива 6 3.764 Равнище 212–II/ 

20.08.2010 г 

44 066026 Банчова бахча Нива 

 

6 4.790 Равнище 213–II/ 

20.08.2010 г 

45 066030 Банчова бахча Нива 6 2.002 Равнище 214–II/ 

20.08.2010 г 

 



46 066031 Банчова бахча Нива 6 4.438 Равнище 215–II/ 

20.08.2010 г 

47 066042 Банчова бахча Нива 6 7.169 Равнище 217–II/ 

20.08.2010 г 

48 068006 Тетевенска 

пътека 

Нива 8 5.998 Равнище 683-II/ 11.06.2012 

49 068013 Тетевенска 

пътека 

Нива 8 5.716 Равнище 684-II/ 11.06.2012 

50 072003 Банчова бахча Нива 6 2.483 Равнище 687–

II/20.07.2012г. 

51 072006 Соленска могила Нива 6 4.346 Равнище 688–II/ 

20.07.2012г. 

52 072011 Соленска могила Нива 6 1.351 Равнище 689–II/ 

20.08.2010г. 

53 072023 СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Нива 6 0.361 Равнище 1800–II/ 

13.06.2016 г 

54 072025 СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Нива 6 8.766 Равнище 1801–II/ 

13.06.2016 г 

55 073002 Соленска могила Нива 6 12.498 Равнище 796–II/ 

20.07.2012г. 

56 073004 Соленска могила Нива 6 2.500 Равнище 797–II/ 

20.07.2012г. 

57 073008 Соленска могила Нива 6 3.177 Равнище 798–II/ 

20.07.2012г. 

58 080039 СТУБЕЛЯ Нива 4 0.499 Равнище 1802–II/ 

13.06.2016 г 

          170.028     

         

III (3) – Отдаване под наем на земеделски земи, по реда на чл. 37и, от ЗСПЗЗ, с 

начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, по списък приет с Решение №9 от 

28.01.2021 год. на Общински съвет на община Правец 

 

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 

18. АЧОС №3927-II/ 

25.01.2021 г. 

156/432 (сто петдесет и шест към четиристотин тридесет и две) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6501 - за жил. с-во 

(тринадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди 

петстотин и едно), целият с урегулирана площ от 432 кв.м. 

(четиристотин тридесет и два квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 156 (сто петдесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 9 

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

Софийска. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 22 

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

без търг или конкурс, Помещения №11 и №10, 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), гр. Правец. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 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-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „МЕДИЦИНСКА 

ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОТЕВГРАД” ООД, ЕИК 130538116, с управител Д-р 

Добринка Костадинова Петкова, 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 актуван с акт за частна общинска собственост № 1496-II/ 16.02.2016 г., вписан в 

Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 299 от 

16.02.2016  г., под № 179  том I, парт. 29235, 3896. 

2. Месечна наемна цена в размер на 31.57 лв. (тридесет и един лева и петдесет и седем 

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 „МЕДИЦИНСКА ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ БОТЕВГРАД” ООД, 

ЕИК 130538116, с управител Д-р Добринка Костадинова Петкова за помещението по т. 1 за срок 

от 5 (пет) години. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 23 

ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище на наемател на основание чл.39, т.3 от Наредба № 6 

на ОбС – Правец, за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и продажба на общински жилища. 

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. 47, ал.1, т.3 от ЗОС, чл.39, т.3 от Наредба № 6 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се продаде на Г. Г. И., с постоянен адрес: …………., общински 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3923-II/ 13.01.2021 год., 



вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 67 от 

15.01.2021 год., под № 49 том I. 

2. Определя цена в размер на 27 430.00 лв. (двадесет и седем хиляди четиристотин и 

тридесет лева) без ДДС (необлагаема), 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   № 24 

ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище на наемател на основание чл. 48, ал. 2 от ЗОС и 

чл.42, ал. 3 от Наредба № 6 на ОбС – Правец, за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища. 

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. 48, ал.2 от ЗОС и чл.39, т.3 и чл.42, ал.3 от Наредба № 6 

за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се продаде на А. В. П., с постоянен адрес: ……., общински недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ 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, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №1203 - II/11.04.2014 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 846 от 15.04.2014 год., под 

№ 109 том III, парт. 

2. Определя цена в размер на 23 950.00 лв. (двадесет и три хиляди деветстотин и петдесет 

лева) без ДДС (необлагаема), 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   № 25 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ II – 634, 

находящ се в кв. 80 по плана 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. 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-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

 

РЕШИ: 



1. Дава съгласие община Правец да продаде на наследниците на Б. Г. Ц., недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3924 – 

II/14.01.2021 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 68 от 15.01.2021 год., Акт № 50, том I, при съседи: Север: УПИ IX – 633, 

кв. 80; изток: УПИ II – 634, кв. 80, запад: улица с о. т. 596 към о. т. 582 до о. т. 565, кв. 80, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 510.00 лв. (петстотин и десет 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. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 26 

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

971, находящ се в кв. 2 по плана 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. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на Р. Х. К. с постоянен адрес: ……, недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за 

частна общинска собственост (АЧОС) №3926 – II/21.01.2021 година, вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 120 от 25.01.2021 год., Акт 

№ 86, том I, при съседи: Североизток: УПИ XIX – 970, кв. 2, гр. Правец; югоизток: край на 

регулация, югозапад: УПИ XVII – 1265, кв. 2, гр. Правец; северозапад: улица с о. т. 359 към о. т. 

345 до о. т. 335, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 11 000.00 лв. (единадесет хиляди 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. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 27 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на пасищата, мерите и 

ливадите от Общински поземлен фонд на община Правец за стопанската 2021-2022 

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 ЗМСМА, чл. 37о, ал. 1 – ал.5, от ЗСПЗЗ, 



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

РЕШИ: 

1. Приема Годишен план за паша на община Правец за стопанската 2021 – 2022 година, 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Утвърждава Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд на община Правец за стопанската 2021 - 2022 година, Приложение № 2, неразделна част от 

настоящото решение. 

3. Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община 

Правец за стопанската 2021 - 2022 година да се обявят на интернет страницата на община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 28 

ОТНОСНО: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално 

ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 

на БАБХ. 

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.37о, ал.4, т.2 във връзка с чл.37и, от ЗСПЗЗ и чл.100 – 104 

от ППЗСПЗЗ, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да предостави под наем земеделските земи от 

Общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) - пасища, мери и ливади, за 

индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Размерът и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване са 

определени в списъци, приети с Решение № 9/28.01.2021 г. на Общинския съвет на община Правец 

2. Определя пазарна годишна наемна цена за стопанската 2021-2022 година за 1 (един) 

дка, за имоти от първа до десета категория за индивидуално ползване на пасища,  мери и ливади от 

ОПФ, за всички землища в община Правец, в съответствие с пазарна оценка, изготвена от 

независим лицензиран оценител, както следва: 

Имоти с НТП – ливада  

От 1 (първа) до 7 (седма) категория – 19.00 лв./дка (деветнадесет лева за един декар) 

От 8 (осма) до 10 (десета) категория – 17.00 лв./дка (седемнадесет лева за един декар) 

Имоти с НТП – пасище, мера,  

От 1 (първа) до 7 (седма) категория – 18.00 лв./дка (осемнадесет лева за един декар) 

От 8 (осма) до 10 (десета) – 16.00 лв./дка (шестнадесет лева за един декар) 

3. Определя срок на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, от 5 

(пет) стопански години, считано от стопанската 2021 – 2022 година. Годишната наемна цена се 

заплаща ежегодно в срок до 1 октомври за предстоящата стопанска година, като плащането за 

първата година се извършва до сключването на договора за наем.  

4. При сключване на договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора 

специализиран слой по по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се 

дължи заплащане на наемна цена за две стопански години от сключването на договора. 

5. В условията на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, да се 

включи условие за актуализация на цената на договора, съобразно приетата наемна цена от 

Общински съвет на община Правец за съответната стопанска година. 

6. След разпределението на площите и сключване на договорите по чл. 37и, ал. 12 от 

ЗСПЗЗ, останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез публичен търг с 

тайно наддаване, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл.37и, ал.13 



от ЗСПЗЗ. Търговете се провеждат от Кмета на Община Правец. Договорите се сключват от Кмета 

на Община Правец за срок от 1 (една) стопанска година – 2021-2022 година. Кандидатите подават 

заявление за един или няколко имоти, обявени в съответния търг. 

7. Останалите свободни, пасища, мери и ливади, след провеждане на търга с тайно 

наддаване по т.6, да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, на собственици на 

пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро 

земеделско и екологично състояние, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, като търговете се проведат 

по реда на Закона за общинската собственост. Търговете се провеждат от Кмета на Община 

Правец. Договорите се сключват от Кмета на Община Правец за срок от 1 (една) стопанска година 

–2021-2022 година. Кандидатите подават заявление за един или няколко имоти, обявени в 

съответния търг. 

8. Определя начална тръжна годишна наемна цена за провеждане на търговете по т. 6 и т. 

7 от настоящото решение в размер на годишната наемна цена определена в т. 2 от настоящото 

Решение. 

9. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите действия за правилно и 

законосъобразно провеждане на процедурите за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от 

ОПФ. 

10. Упълномощава кмета на община Правец при необходимост да предприема действия по 

изменение и прекратяване на договорите, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, когато 

счете, че същото е необходимо, с цел запазване интересите на община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 29 

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

ЗИДЗСПЗЗ. 

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

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

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

постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. №58.00 –

4/21.01.2021 год. от ОСЗ – Правец, 

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

РЕШИ: 

Предоставя за възстановяване на наследниците на Б. В. П., с признато право на собственост 

с Решение №2452 от 10.03.2020 г., позиция 4 и позиция 10, по преписка вх. №З-108 на Общинска 

служба по земеделие – Правец, следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. 

Джурово, ЕКАТТЕ 20897, община Правец, област Софийска:  

1. Поземлен имот с идентификатор 20897.12.28 по КККР на землището на с. Джурово, 

община Правец, област Софийска, с площ от 698 кв.м (шестстотин деветдесет и осем кв. м), с 

начин на трайно ползване „ливада”, съгласно скица – проект, изработена от инж. Димитър 

Желязков - правоспособно лице по ЗКИР, попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 

20897.12.28 по КККР, целият с площ от 698 кв.м, за който е съставен Акт за частна общинска 

собственост №3935 – II/10.02.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот с идентификатор 20897.12.123 по КККР на землището на с. Джурово, 

община Правец, област Софийска, с площ от 1676 кв.м (хиляда шестстотин седемдесет и шест кв. 

м), с начин на трайно ползване „ливада”, съгласно скица – проект, изработена от инж. Димитър 

Желязков - правоспособно лице по ЗКИР, попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 

20897.12.123 по КККР, целият с площ от 1676 кв.м, за който е съставен Акт за частна общинска 

собственост №3936 – II/10.02.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот с идентификатор 20897.14.46 по КККР на землището на с. Джурово, 

община Правец, област Софийска, с площ от 2067 кв.м (две хиляд шестдесет и седем кв. м), с 

начин на трайно ползване „ливада”, съгласно скица – проект, изработена от инж. Димитър 

Желязков - правоспособно лице по ЗКИР, попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 



20897.14.46 по КККР, целият с площ от 2067 кв.м, за който е съставен Акт за частна общинска 

собственост №3937 – II/10.02.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на В. В. В., наследник 

на Б. В. П. и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК 

Р Е Ш Е Н И Е   № 30 

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

на целодневни детски  градини, който се покрива от Община Правец. 

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

реда на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и във връзка с чл.23, ал.3 от Наредба №15 за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община 

Правец, 

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

РЕШИ: 

1.Запазва през 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. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 31 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  

прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през  2020 година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.20 от ЗМСМА и във връзка с 

чл.7, ал.2 от ЗБППМН, 

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

РЕШИ: 

1.Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  

прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през  2020 година.(Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 32 

ОТНОСНО: Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги. 

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

ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с 

чл. 27 от Закона за социални услуги, 

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

 

РЕШИ: 

1. Oпределя Съвет по въпросите на социалните услуги в следния състав: 

• Цветелина Владимирова – Председател на Общински съвет-Правец; 

• Емилия Цайкова - общински съветник; 

• Силвия Станева - общински съветник; 

• Гълабинка Цветанова - главен експерт „ОЗСДС”; 

• Цветина Иванова – младши експерт „РРСД”; 

• Цеца Георгиева  - общински съветник; 

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



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

• Ваня Димитрова - директор на ДЦПЛУ-гр.Правец; 

• Таня Димитрова - директор на ЦНСТСХ- гр.Правец; 

• Мая Пенчева – ръководител ЦСКП 

• Христина Иванова - представител на медия; 

• Цонка Иванова - представител на НПО. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 33 

ОТНОСНО: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана 

дейност. 

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

връзка с чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 б, ал. 1 и ал. 4 

от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде създадена нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като 

държавно-делегирана дейност. 

2. Натуралният показател да се определя съгласно Решение на Министерски съвет за 

приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и стойностни 

показатели – 25 потребители за 2021 година. 

3. Дава съгласие дейността по предоставянето на услугата да се извършва от 8 броя 

асистенти, назначени на пълен работен ден и трима специалисти, осъществяващи дейности по 

ръководство/координация и счетоводно обслужване на социални услуги на непълен работен ден. 

4. Възлага на Кмета на Община град Правец да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 34 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 61189.000105, махала  

„Балабанска”, по Картата на възстановената собственост /КВС/ на землището на с. 

Равнище, община Правец,  Софийска област. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.11, чл. 27, ал. 3 от 

ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

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

РЕШИ: 

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

обхват, ограничен от границите на  поземлен имот № 61189.000105, махала „Балабанска”, 

землището на с. Равнище, община Правец, в съответствие с предвижданията на ОУП на община 

Правец  за жилищна зона с преобладаващо ниско застрояване до 10м, при следните показатели: 

Устройствена зона Жм1; 

Ниско жилищно застрояване с височина до 10м; 

Плътност на застрояване - макс. 40%; 

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

Минимално озеленяване – мин. 40% ; 

Свободно застрояване по червени ограничителни линии. 

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

решение процедури. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 35 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.44, от Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Правец, махала „Куковското”, Софийска 

област. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.11, чл. 27, ал. 3 от 

ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

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

РЕШИ: 

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

обхват, ограничен от границите на  поземлен имот  № 58030.93.44, махала „Куковското”, по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Правец, в съответствие с предвижданията на 

ОУП на община Правец  за жилищна зона с преобладаващо ниско застрояване до 10м, при 

следните показатели: 

Устройствена зона Жм1; 

Ниско жилищно застрояване с височина до 10м; 

Плътност на застрояване - макс. 40%; 

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

Минимално озеленяване – мин. 40% ; 

Свободно застрояване по червени ограничителни линии. 

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

решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 36 

ОТНОСНО: Разглеждане на Отчет за дейността на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2020 г. и Проект на бюджета на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- 

София за 2021 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 6а, ал.1 от 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, чл.198в, ал.4, т.9 и 

т.10 от Закона за водите(ЗВ), чл.9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 

на асоциациите по водоснабдяване и канализация, чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал. 5 

от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Отчета за дейността на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2020 г.  

2. Приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „В и К“ ЕООД- София за 2020 г. и обяснителна записка към него. 

3. Приема бюджета на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК“ ЕООД- София за 2021 г. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 37 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Правец с проектно предложение: Строително ремонтни 

дейности на съществуващата материална база за предоставяне на социалната услуга  

"Център за настаняване от семеен тип", гр. Правец за финансиране  от Фонд 

„Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по 

Компонент 1 : „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на 

материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на 

съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги”. 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23, и чл.27, 

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

60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране на проект 

Строително ремонтни дейности на съществуващата материална база за предоставяне на 

социалната услуга  "Център за настаняване от семеен тип", гр. Правец пред Фонд „Социална 

закрила“ към Министерство на труда и социалната политика по   Компонент 1: „Придобиване на 

дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, 

реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 

услуги” на обща стойност 57 903.46лв. ( петдесет и седем хиляди деветстотин и три лева и 

четиридесет и шест ст.) с вкл.ДДС. 

2. Дава съгласие Община Правец да участва в съфинансиране на проектното 

предложение по т.1 с 14% от стойността му в размер на 8 106,48лв./ осем хиляди сто и шест лева и 

четиридесет и осем стотинки / 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 3 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 АПК предварително 

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

обществен интерес, изразяващ се в необходимостта да бъдат осигурена добра материална база за 

предоставянето на съответните социални услуги. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 38 

ОТНОСНО: Сключване на договор по чл.183, ал.3 във връзка с ал. 1 от ЗУТ за преустройство и 

пристрояване на съществуваща сграда в съсобствен урегулиран поземлен имот I-за 

КЖС и озеленяване в кв.177 по действащите ПУП на гр. Правец, 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.183, ал.3 във връзка с ал.1 от ЗУТ, чл.53, ал.1 от Наредба 

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

имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие на ЕТ „Венелин Василев – Венио”, с ЕИК 122032051, за 

преустройство и пристрояване на бистро „Зелената къща” - съществуваща  сграда в собствен 

поземлен имот с идентификатор 7191, който участва в съсобствен с Община Правец УПИ I-за 

КЖС и озеленяване в кв.177 по действащите ПУП на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска.  

2. Възлага на Кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и 

правни действия за изпълнение на настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 39 

ОТНОСНО: Продажба на общински поземлен имот №58030.112.238, находящ се в мах. 

„Скърнава“, гр. Правец, община Правец. 



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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 56, ал. 

2, т. 3, чл. 58 и чл. 59 от Наредба №5 на ОбС – Правец, за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

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

№58030.112.238 (пет осем нула три нула точка едно едно две точка две три осем) с неурегулирана 

площ от 519 (петстотин и деветнадесет) кв. м. по Плана на новообразуваните имоти на мах. 

„Скърнава“, гр. Правец, община Правец, одобрен със Заповед №ОА – 20/2004 год. на Областния 

управител на Софийска област, находящ се в кв. 221 (двеста двадесет първи) по действащия 

Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, одобрен с Решение №39/27.02.2020 год. на Общински съвет на община 

Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост №3925 - II/ 20.01.2021 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 121, под № 87, 

том I, при съседи: Север: ПИ №58030.112.113 по ПНИ на махала „Скърнава”, гр. Правец; югизток: 

строителна граница на мах. „Скърнава“, гр. Правец, улица с о. т. 2327 към о. т. 2325 до о. т. 2294; 

северозапад: улица с о. т. 2294 към о. т. 2293 до о. т. 2292, мах. „Скърнава“, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 20 760.00 лв. (двадесет хиляди 

седемстотин 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. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
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                                                            Приложение №1 

 

 

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2021 
 

Предложеният проект за бюджет за 2021 г. на Община Правец е разработен в 

съответствие с изискванията на чл.84 от Закона за публичните финанси и се базира на: 

Закона за публичните финанси 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., обнародван в ДВ бр.103 

от 08.12.2020 г. 

Решение на Министерски съвет № 790 на МС от 30.10.2020 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2021 г. 

Постановление на Министерския съвет №408/23.12.2020 г. за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

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

бюджет 

Указания на Министерство на финансите 

Натурални и стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегирани от 

държавата дейности за 2021 г. на Община Правец на Министерство на финансите 

Анализ на изпълнението на бюджета 2018 г., 2019 г. и 2020 г. 

 

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021 г. 

Проекта на бюджет на община Правец за 2021 г. е разработен в съответствие с разпоредбите на 

Закона за държавния на Република България за 2021 г. и постановление №408/23.12.2020 г. на 

Министерския съвет за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 

г.Същият е разработен отделно за делегираните от държавата дейности, съгласно Решение 

№790 от 30.10.2020 за приемане на стандарти за делегираните от държаната дейности и 

отделно за местни дейности.Собствените приходи са определени на базата на постигнатите 

през последните години резултати и тенденции в тяхното развитие.Запазва се обемът на 

финансираните дейности и предоставяните на населението публични услуги.За финансиране на 

капиталовата програма се разчита на целевата субсидия за капиталови разходи, собствени 

приходи и на средствата по оперативни програми на ЕС.  
 

 

 

 

Проектобюджет на Община Правец за 2021 г. – 17 415 593 лв. 

Приходи за делегирани държавни 

дейности 
8 068 399 лв. 

Местни приходи 4 073 599.лв. 

Преходен остатък    5 273 595 лв. 

ОБЩО 17 415 593 лв. 
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Взаимоотношения на Община Правец с централния бюджет за 2021 г., сравнени с 2020 г. в 

лева: 

Наименование на 

взаимоотношенията с 

централния бюджет /ЦБ/ 

Параграф 
ЗДБРБ за 

2020 г. 

 ЗДБРБ за 

2021 г.  

Увеличение/нама 

ление к.4-к.3 

1 2 3 4 5 

А Обща субсидия и други     
трансфери за държавни     
дейности от ЦБ § 31-11 7 004 058 8 068 399 1 064 341 

Б/ Трансфери за местни     
дейности от Централния     
бюджет, включително § 31-12 887 100 1 049 500 162 400 

обща изравнителна     
субсидия  498 100 620 900 122 800 

трансфер за зимно     
поддържане и     
снегопочистване на     
общински пътища 

 
 389 000 428 600 39 600 

В/ Целеви трансфери от     
ЦБ за капиталови разходи,          
включително § 31-13 812 400 911 900 99 500 

ВСИЧКО     
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ     
С ЦБ:  8 703 558 10 029 799 1 326 241 

 

 

Имуществени и други данъци 

Имуществени и други 

данъци 

Начален 

план 2020 г. Проект 2021 г. 

Патентен данък 7 000 5 000 

Имуществени данъци в 

т.ч.: 920 000 940 000 

Данък върху недвижими 

имоти 290 000 300 000 

Данък върху превозните 

средства  280 000 320 000 

Данък при придобиване на 

имущество 270 000               270 000 

Туристически данък  80 000 50 000 

Всичко:  927 000 945 000 

 

Неданъчни приходи 

Неданъчни приходи 

Начален план 

2020 г. Проект 2021 г. 

Приходи и доходи от 

собственост, в т.ч.: 242 500 240 000 
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*приходи от продажба на 

услуги, стоки и продукция 22 000 22 000 

*приходи от наеми на 

имущество 79 500 77 000 

*приходи от наеми на земя 140 000 140 000 

*приходи от лихви 1 000 1 000 

Общински такси 1 015 034 979 800 

 

Приходи от продажби 220 000 220 000 

Приходи от 

концесии 23 000 21 600 

Глоби, санкции, 

наказ.лихви 50 000 50 000 

Други 

неданъчни 

приходи  15 000 40 000 

Внесено ДДС и 

др. данъци 

-85 000 

  -75 000  

Помощи, дарения и др. 

безвъзм. получени суми 

30 000 20 000 

Всичко неданъчни приходи           1 510 534 1 496 400 

Всичко собствени приходи 2 437 534 2 441 400 

 

План на разходите за 2021 година 

Разходите за делегираните от държавата дейности в проект на бюджет 

2021г. са съобразени със ЗДБРБ за 2021 г. и Решение №790 от 30.10.2020 г. за 

приемане на стандарти за делегираните от държаната дейности и отделно за 

местни дейности. 

 

Разходи за делегирани държавни дейности  - 10 112 464 лв. 

Дофинансиране на ДД с местни приходи  - 200 000 лв. 

Разходи за местни дейности    - 7 103 129 лв. 

ОБЩО РАЗХОДИ      - 17 415 593 лв. 

 

Справка за разходите по проект на бюджета на Община Правец 

за 2021 г.  
 

 

Функции Начален бюджет 2021 г. 

 

 

Общо държавни Местни дофинансира

не 

Функция I 

"Общи 

държавни 

служби" 

1 844 099 855 742 868 357 120 000 

Функция II 

"Отбрана и 

сигурност" 

409 513 268 403 141 110  

ФункцияШ 

"Образование" 

6 605 801 6 282 101 303 700 20 000 

Функция IV 

"Здравеопазване" 

343 286 343 286   
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Функция V " 

Социално 

осигуряване, 

подпомагане и 

грижи" 

1 949 203 1 850 903 98 300  

Функция VI "Жил. 

строителство, БКС 

и 

опазване на ок. 

среда" 

4 527 632  4 527 632  

Функция VII " 

Почивно дело, 

култура, 

религиозни 

дейности" 

686 125 
500 765 

 
125 360 

60 000 

 

Функция VIII 

"Икономическ и 

дейности и услуги" 

893 070 11 264 
881 806 

 
 

Резерв за 

непредвидени 

и неотложни 

работи  

 

 

156864 

 

 

 

 

 

156 864 

 

 

Общ бюджет 
17 415 593 10 112 464 

 

7 103 129 200 000 

 

Функция „Общи държавни служби"                                              1 844 099 лв.  

държавно финансиране                                                                        855 742 лв. 

общинско финансиране (м.д. и дофин.)                                             988 357 лв. 

в т.ч. капиталови разходи и текущи ремонти                                  246 750 лв. 

 

За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване 

на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на 

делегираната от държавата дейност „Общинска администрация" – Решение 

на Министерски съвет № 790 от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 

2021 г. 

Държавна отговорност са заплатите, други възнаграждения и плащания за 

персонала и задължителни осигурителни вноски от работодателя на лицата 

по трудови, извънтрудови и служебни правоотношения, както и заплати и 

осигурителни плащания на кметове на кметства и кметски наместници към 

общинска администрация. 

В общинско финансиране са включени средства за възнаграждения и осигурителни 

плащания, както и за издръжка в размер на 100 807 лв. за общински съвет, както и за 

издръжка на общинска администрация в размер на 520 800 лв. и дофинансиране в 

размер на 120 000 лв.  
 

Функция „Отбрана и сигурност"                                                      409 153лв. 

държавно финансиране                                                                       268 403 лв. 

общинско финансиране                                                                      141 110 лв. 

в т. ч. капиталови разходи                                                                  141 110 лв. 
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Държавното финансиране осигурява средства за: 

• Заплати и осигурителни плащания на изпълнители оперативни дежурни и 

поддръжка и охрана на Пунктовете за управление 8 бр. нещатен персонал. 

• Материално стимулиране на 4 бр. обществените възпитатели и на членовете на Местната 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ) и 

издръжка. 

• Материална издръжка на детска педагогическа стая. 

• За районни инспектори 

• За издръжка на офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия 

• За издръжка на доброволни формирования 

• Общинско финансиране 114 110 лв. – преведени и неусвоени средства  за 

непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия по обекти заложени в поименния списък 

 

Функция „Образование"                                                               6 605 801 лв. 

държавно финансиране                                                                  6 282 101 лв. 

в т.ч. капиталови разходи                                                               100 000 лв. 

общинско финансиране (м.д. и дофин.)                                        323 700 лв. 

в т.ч. капиталови разходи                                                                

 

Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват: 

Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд 

(чл. 4 и чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в детските 

градини. 

Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в неспециализирани училища и 

професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на 

обучение, както и общежитие. 

Осигурени са целево средства за стипендии, за самостоятелна форма на обучение, добавка за 

деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, за 

създаване на условия за приобщаващо образовани , за подпомагане храненето на деца от 

подготвителните групи и ученици от I и IV, за целодневна организация на учебния ден за 

обхванатите ученици от I до VII и в средищните училища,  добавка за подобряване на 

материално-техническата база на училищата. 

 

Общинското финансиране в тази функция е насочено за: -издръжка на ДГ и други дейности по 

образованието. 

 

Функция „Здравеопазване"                                                         343 286 лв. 

 държавно финансиране                                                                343 286 лв. 

 

Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детска ясла, детска кухня и яслени групи 

ДГ" и „Здравни кабинети в детски градини и училища" осигурява средства за заплати и 

осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд (чл. 4 и чл. 

25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд) на персонала в яслени групи към 

детска градина, детската кухня и за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца в детски 

градини, деца от подготвителни групи  в училище и ученици в дневна форма на обучение от 

общински училища. 

 

Функция „Социално осигуряване, 

подпомагане и грижи"                                      1 949 203 лв. 

държавно финансиране                                     1 850 903 лв. 

в т.ч. капиталови разходи                                      35 000лв. 

общинско финансиране (м.д. и дофин.)              98 300 лв. 
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Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осиг. вноски и издръжка на 

следните специализирани институции за предоставяне на социални услуги в общността: 

• Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – капацитет 35 места, средства   661 241 лв. 

• Защитено жилище за лица с умствена изостаналост  - капацитет 8 места, средства 163 931 лв. 

• ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – капацитет 14 места, средства                    436 941 лв. 
• ЦСРИ – капацитет 30 места, средства                                                                             188 804 лв. 
• ЦНСТ за стари хора – капацитет 14 места, средства                                                     163 528 лв. 
• ПВЗ и Личен асистент, средства                                                                                        43 305 лв. 
• Асистенска подкрепа                                                                                                          99 625 лв. 
• Други дейности по соц. осигуряване                                                                                93 528 лв. 
 
 

Общинското финансиране обхваща: 

Средства за персонал и подпомагане издръжката на възнагражденията, осигуровките и 

издръжката на домашен социален патронаж с 7 бр. щатен персонал                           50 300 лв. 

Средства за персонал и подпомагане издръжката на пенсионерските клубове    48 000 лв. 
 

Функция „Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда"  - 4 527 632 лв. 

. 

общинско финансиране                     4 527 632 лв. 

в т.ч.капиталови разходи                   2 952 154 лв. 

 

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк 

спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда. 

 

В дейност „Осветление на улици и площади" са планирани общо                       125 000 лв. 

В дейност „Др. дейности по жилищното строит. и рег. развитие" са планирани      3 665 304 лв. 

и включват разходи за персонал, текущи разходи, капиталови разходи и текущи ремонти 

За дейност „Озеленяване" са заделени                                                                    40 000 лв. 

За дейност „Чистота" са включени разходите за сметосъбирани и сметоизвозване, за депо и 

поддържане на чистота на териториите за обществено ползване                        697 328 лв. 

  

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"                             686 125 лв. 

                държавно финансиране                                                                     500 765 лв. 

                  общинско финансиране (м.д. и дофин.)                                           185 360 лв.  

 

През 2020 г. държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, 

осигурителните вноски и издръжката на 28 субсидирани бройки в делегираните държавни   

- читалища                                                                                                        252 648 лв. 

- ист. музей                                                                                                       248 117 лв. 

 

С общински приходи в тази функция се финансират: 

* Финансово подпомагане на спортните клубове                                                 45 000 лв. 

* Спортна база и организиране и провеждане на спортни мероприятия               5 000 лв. 

* Обрядни домове и зали                                                                                        25 360 лв. 

* други дейности по културата                                                                              50 000 лв. 

* дофинансиране на държавни дейности                                                               60 000 лв. 

 

Функция „Икономически дейности и услуги"                                         893 070 лв. 

              държавно финансиране                                                                         11 264 лв. 

                общинско финансиране                                                                      881 806 лв. 

        в т.ч. текущ ремонт общински пътища                                                             235 793 лв. 
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Общинското финансиране е за финансиране на възнаграждения, осигурителни вноски и 

издръжка на Автогара, гр.Правец.                   50 000 лв. 

Финансиране на снегопочистването              804 806 лв. 

Други разходи, вкл. лихви по заем                  27 000 лв. 

 

 

Резерв за непредвидени и неотложни разходи                                                       156 864 лв. 

                                              общинско финансиране                                               156 864 лв. 

 

 
 

 
 
Проект на бюджет 2021 г. на община Правец за делегирани от 

държавата и местни дейности 
 
 
 
 

1. ПО ПРИХОДА - 17 415 593 лв. 
1.1. Приходи с държавен характер - 

 
10 112 464 лв. 

 
 В т.ч.:   
 - обща субсидия за ДДД - 8 068 399 лв. 
 - преходен остатък 

 
- 2 044 065 лв. 

 
1.2. Приходи с общински характер - 7 303 129 лв. 
 В т.ч.:   
 - данъчни приходи - 945 000 лв. 
 - неданъчни приходи 

 
- 1 496 400 лв. 

 - целева субсидия за капиталови разходи -  911 900 лв. 
 - трансфер за местни дейности - 1 049 500 лв. 
 - преходен остатък  

 
- 
 

3 229 530 лв. 

 - погасени дългосрочни заеми от банки в страната  
- погасени временен безлихвен заем към МФ 
- трансфери ПУДООС 

- 
- 
-     

- 316 800 лв. 
      - 490 000 лв. 
        477 599 лв. 

 
2. ПО РАЗХОДА - 17 415 593 лв. 
 В т.ч.:   
 - държавни дейности - 10 112 464 лв. 
 - общински дейности  

- общински приходи за дофинансиране на ДД 
- 
- 

7 103 129 лв. 
200 000 лв. 
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Други, 

ИБСФ и 

преходен 

остатък

Други, 

ИБСФ и 

преходен 

остатък

изграждане 

и основен 

ремонт на 

тротоари, 

улици и на 

общински 

пътища

текущ 

ремонт

за други 

обекти

Собствени 

приходи

в т.ч.         

§40-00

основен 

ремонт

текущ 

ремонт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

І § 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ 95000 714515 102385 0 0 5268772 302293 6482965

Функция 01: Общи държавни служби 0 60000 102385 0 0 71615 0 234000

1

Външни стълби в градска среда, осигуряващи пешеходен достъп от улица към 

УПИ I-за КЖС и озеленяване, кв.177, гр.Правец (при блок 110) - 2 броя И ремонт 

на масивен парапет по ляв тротоар на бул.“Трети март“ при блок 110.

31200 0 31200

2

Външни стълби в градска среда, осигуряващи пешеходен достъп от улица към 

УПИ IX-за информационен център и озеленяване, кв.10 в гр.Правец, 

представляващ парк с паметник на Д.Благоев - 1 бр.

7300 7300

3

Ремонт на обособена част от втори етаж на тяло „Б“ на сградата на Общинска 

администрация Правец. Mестонахождение:УПИ XI-общ.адм. и общ. обсл., кв.20, 

гр.Правец.

62000 62000

4

 Ограда на УПИ VIII-за спортен комплекс, кв.9, гр.Правец по уличната 

регулационна линия от ОТ258 до ОТ311. Местонахождение:УПИ VIII-за спортен 

комплекс, кв.9, гр.Правец

43185 2315 45500

5
Текущ ремонт на Автогара-Правец-покрив. Местонахождение: УПИ VIII-автогара, 

кв.17, по плана на гр.Правец
11750 11750

6
Ремонт на покрив на сграда- Кметство с. Осиковица. Местонахождение:УПИ VIII-

адм.сграда, ТКЗС и СелКООП, кв. 21, с.Осиковица
28000 0 28000

7
Текущ ремонт общинска сграда - Кметство с. Разлив - УПИ I - Съвет, културен 

клуб, сладкарница в кв.7
6500 6500

8
Текущ ремонт административна сграда с. Правешка Лъкавица /УПИ IV - КОС, 

кв.20/
3750 3750

9
Текущ ремонт административна сграда и НЧиталище "Развитие 1898" с. Видраре / 

УПИ I - Читалище и кметство, кв. 13/
3000 3000

10
Текущ ремонт в "Триетажна масивна сграда (бивша поликлиника)/ УПИ I - 

Обществено обслужващи дейности, кв. 27, гр. Правец 
5000 5000

11
Текущ ремонт на обществена сграда /магазин за електроуреди/ в УПИ II, кв.20, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска
20000 20000

12
Текущ ремонт тяло „А“ на сградата на Общинска администрация гр.Правец в УПИ 

XI-общ.адм. и общ. обсл., кв.20, гр.Правец
10000 10000

Функция 02: Отбрана и сигурност 0 0 0 0 0 141110 0 141110

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

за придобиване на дълготрайни активи, строителство, основни и неотложни текущи ремонти - 2021 г.

ОБЩИНА ПРАВЕЦ                     
Приложение 2

Целева субсидия за капиталови 

разходи за 2021г.  911 900 лв.
Собствени приходи

Всичко Наименование№



1

Ремонтно възстановителни работи по въжен мост над река "Малък Искър", 

свързващ с.Калугерово с махалите "Кардашица", "Костадиновец", "Връбчовци", 

"Лъга" и "Клената"

40858 40858

2
Ремонтно възстановителни работи по общински път SFO 3478/III - 3009, Правец, 

п.к. Етрополе /Правешки манастир
100252 100252

Функция 03: Образование 0 0 0 0 0 1991246 0 1991246

1

Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди", находяща се в урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ за детска градина, кв.167 по план на регулация на гр.Правец 

/одобрен проект ДФЗ  /

1187578 1187578

2

Ремонт на покрит плувен басейн - ПГПЧЕ "Алеко Константинов"  и ОУ "Васил 

Левски", гр.Правец с разгъната застроена площ - басейн ЗП 730 кв.м. и сутерен ЗП-

370 кв.м.

100000 100000

3

Иззграждане на физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в ОУ 

"Любен Каравелов", УПИ IX - училище , кв.11 по плана на с.Осиковица /одобрен 

проект ДФЗ  /

586590 586590

4

Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и 

волейболно игрище, в УПИ I - училище, кв.101 по плана на гр.Правец  /одобрен 

проект ДФЗ  /

117078 117078

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 95000 654515 0 0 0 3064801 66500 3880816

1

Рехабилитациа и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на община Правец /одобрен проект 

ДФЗ "Земеделие"/

1408011 1408011

2
Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на гр.Правец, община 

Правец /Финансиране от МРРБ/
400000 400000

3 Доставка и полагане на хоризонтална пътна маркировка по улици в гр. Правец 8000 8000

4

Текущ ремонт по ул."Възраждане" от ОТ 565 до ОТ 484, гр. Правец-тротоар и 2 бр. 

линейни отводнители на кръстовища  ул."Възраждане" + ул."Хан Аспарух" и 

ул."Възраждане" + ул."Иван Пеев Маруша"

36000 36000

5 Текущ ремонт по ул. "Генерал Гурко" от ОТ 479 до ОТ 409, гр. Правец - тротоар 10000 10000

6 Текущ ремонт на ул. "Младост" - при ОТ 496, отводнителна решетка 7000 7000

7 Текущ ремонт на ул. "Генерал Раух" от ОТ552 и ОТ 565- отводнителна решетка 3200 3200

8
Текущ ремонт по улица от ОТ322 до ОТ 355, гр. Правец /тупик зад парк " Д. 

Благоев"/
25000 25000

9 Ремонт на тротоар по бул."Трети март" от ОТ 277 до ОТ 377 95000 95000

10
Текущ ремонт на тротоар и направа на отводнителна решетка по ул. "Христо 

Ботев" от ОТ 377 до ОТ 482
10565 10565

11 Текущ ремонт вертикална планировка в кв.9 УПИ XI за парк /парк Т. Живков/ 18200 18200

12 Текущ ремонт по ул. "Свобода" от  ОТ 779 до ОТ 556, гр. Правец 40000 40000

13 Текущ ремонт по ул. "Елаша" при ОТ 313, и от ОТ318  до ОТ 421, гр. Правец 43500 43500

14 Текущ ремонт по ул. "Градешница", гр. Правец -тротоари от ОТ 922 до ОТ 916 8500 8500

15
Текущ ремонт на мост по ул. "Епископ Генади " при ОТ 953 ,гр. Правец (за 

мах.Боянска)
13300 13300

16 Текущ ремонт по ул. "Трета" , гр. Правец 11000 11000



17 Текущ ремонт по ул. "Втора" , гр. Правец 11500 11500

18 Основен ремонт на ул."Роза" от ОТ 493 до 20м след ОТ 623, гр. Правец 0 72790 72790

19 Текущ ремонт на ул."Стара река", гр. Правец 9000 9000

20 Текущ ремонт на ул."Девета", гр. Правец 16000 16000

21 Текущ ремонт на ул."Професор Шойлев" от ОТ1100    до ОТ 1159, гр. Правец 3000 3000

22 Текущ ремонт на ул."Шеста" от ОТ1100    до ОТ 1104, гр. Правец 15500 15500

23 Текущ ремонт на  ул. "Симидарска" от ОТ 273 до ОТ 247, гр. Правец 12500 12500

24 Текущ ремонт по бул. "Трети март" от ОТ 4 до ОТ 1264 - тротоари 32250 32250

25 Текущ ремонт на ул."Червена Вода" от ОТ316   до ОТ 389, гр. Правец 25000 25000

26 Текущ ремонт на ул."Страшка могила" от ОТ310   до ОТ 388, гр. Правец 22000 22000

27
Текущ ремонт и отводнителна решетка на ул."Маняков Камък " от ОТ321  до ОТ 

379, гр. Правец
5000 5000

28 Текущ ремонт на улица от ОТ 87 до ОТ 89, с.Калугерово 500 500

29
Оформяне на дворно пространство в УПИ XVII, кв. 13, с. Калугерово в спортна 

площадка
5000 5000

30 Текущ ремонт на ул."Бор" от ОТ231   до ОТ 315, гр. Правец 35000 35000

31 Текущ ремонт на ул."Филип Тотю" от ОТ385   до ОТ 390, гр. Правец 49500 49500

32 Текущ ремонт на ул."Васил Левски" от ОТ 1004 до ОТ 1120, гр. Правец 2000 2000

33 Текущ ремонт по улица от ОТ 472 до ОТ 475, гр. Правец 25000 25000

34 Текущ ремонт по улица "Петър Томов" от ОТ 45 до ОТ 49, с. Джурово 15500 15500

35 Текущ ремонт по улица  "Матю Воденичаров"от ОТ 15 до ОТ 18, с. Джурово 3500 3500

36 Текущ ремонт по улица "Димитър Грънчаров" при ОТ 5, с. Джурово 4000 4000

37
Текущ ремонт по ул ."Девети септември", ул. "Чавдарци", ул. "Г. Димитров", - 

изкърпване на единични дупки и деформации, с. Джурово
4000 4000

38 Текущ ремонт по улица от ОТ 6 през ОТ 7 - 8 - 9 - 19 - до ОТ 21, с. Своде 20000 20000

39 Текущ ремонт по улица от ОТ 71 до ОТ 72, с. Калугерово 2000 2000

40 Текущ ремонт по улица от ОТ 87 до ОТ 88, с. Калугерово 10000 10000

41 Текущ ремонт по улица от ОТ 141 - през 142 до ОТ 143, с. Правешка Лъкавица 8000 8000

42 Текущ ремонт по улица "Рила" от ОТ102 през ОТ67 - 68 до ОТ70, с. Видраре 20000 20000

43
Текущ ремонт - вертикална планировка в УПИ V - Търговски и социални дейности 

и парк, с. Видраре - асф. на алея
4000 4000

44

Текущ ремонт на вертикална планировка на пространство около Кметство с. 

Осиковска Лъкавица, находяща се в УПИ XIV - Кметство, поща, здравна служба, 

читалищен клуб,магазини, ресторант, сладкарница, кв. 16

4000 4000

45 Текущ ремонт по улица от ОТ63 До ОТ76- тротоар, с. Осиковска Лакавица 11000 11000

46
Текущ ремонт по ул ."Раковска", ул. "Бенковски", ул. "Любен Каравелов", "Люляк", - 

изкърпване на единични дупки и деформации, с. Осиковица
3000 3000

47
Текущ ремонт по улица от ОТ 85 през ОТ 84-98-95-110-111-112-113 до ОТ 114, с. 

Равнище
16500 16500

48
Текущ ремонт по улица от ОТ 179 до ОТ 203, улица от ОТ 203 до ОТ 207, улица от 

ОТ 209 до ОТ 210  - изкърпване на единични дупки и деформации, с. Равнище
3500 3500

49 Текущ ремонт по улица "Иван Вазов" от ОТ 43 до ОТ 49, с. Разлив 18000 18000

50 Текущ ремонт по улица "Никола Вапцаров" от ОТ 50 до ОТ 93, с. Разлив 10000 10000



51 Текущ ремонт на ълица от ОТ64 до ОТ65 с. Разлив 30000 30000

52
Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона- площадно и парково 

пространство, гр. Правец/ПМС 348/от 18.12.2019г./
1179000 1179000

53 Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела в Община Правец 36000 36000

Функция 08:Икономически дейности и услуги 0 0 0 0 0 0 235793 235793

1
Полагане на трошенокаменна настилка, частично асфалтиране и ремонт на мост 

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

2
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път  SFO3495/ 

III-3/ Своде - мах.Бурньовица - мах.Габрика
3000 3000

3
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на местен път 

№35585.53.900 към мах.Димитровци
7500 7500

4
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3493 / 

SFO 1471, Калугерово - Видраре/- мах. Златовци, мах Венчарите
3000 3000

5
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3488/ 

III-3/ Калугерово - мах.Габрика
5000 5000

6
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3512/ 

SFО2473 , Равнище - мах. Чеширска
7500 7500

7
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път 

SFO3510/SFO2473Равнище–п.к. I-3/ -мах. Грозев дол
15000 15000

8
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3482/ 

I-3, Правец - Ботевград/ Разлив - мах. Куевска
2000 2000

9
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3485/ 

I-3, Правец - Ботевград/ мах. Чорбанска - мах.Боновска - мах. Миленска
8000 8000

10
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на местен път с 

№ 58030.87.901
4000 4000

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

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

13
Текущ ремонт на мостово съоръжение на път в ПИ №58030.1.9921 по КККР на 

гр.Правец
24000 24000

14
Частично асфалтиране на път SFO1471/ III-308/ Калугерово - Видраре- Джурово/ I-

3/ и текущ ремонт на мост в землището на с. Джурово
30000 30000

15
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път  SFO3496/ 

SFO3495, Своде - мах.Бурньовица - мах. Сводски Курман
4000 4000

16
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO2475/ 

ІІІ - 308, Калугерово - Своде / - мах. Чекотин
15000 15000

17
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3538/ І 

- 3, Осиковска Лъкавица - мах. Отешанска
5000 5000

18
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път  SFO3517/ 

SFО1471, Видраре - Джурово / - мах. Космата  - мах. Марковци / SFO3500/ 
6000 6000

19

Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3525 / 

SFO2474, Манаселска река - мах. Върбаците / - мах. Пецовци - мах. Ташевци - 

мах. Цоковци

5000 5000

20

Полагане на трошенокаменна настилка, частично асфалтиране на път SFO2474- 

/SFO 1471, Калугерово- Видраре - Манаселска река /в землището на с. Манселска 

река/

10000 10000

21
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път: / SFO 

3527/ SFO 2474, - Манаселска река - мах. Върбаците/ - мах. "Драгоица"
2000 2000



22
 Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 

3503// I - 3 /  Осиковица - мах. Балините - мах. Ниновци
4000 4000

23
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO3556/ 

SFO3498, Осиковица - мах. Ямата / - мах. Господарите, мах Робовица 
4000 4000

24
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3499/ 

SFO3498, Осиковица - мах.Ямата /- мах.Баре - мах. Недковци
4000 4000

25
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3497/ 

I - 3 / Осиковица / - мах. "Войновци"
4000 4000

26
Полагане на трошено-каменна настилка и асфалтиране на път с  № 58030.79.378 - 

към мах. "Миленска"
10000 10000

27
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път в ПИ № 

61807.44.99 по КККР на с. Разлив
2000 2000

28
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път в ПИ № 

61807.46.92 по КККР на с. Разлив
1000 1000

29
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3484/ 

I - 3, Правец - Ботевград / Разлив - мах. Багелейска - гробищен парк Разлив 
3000 3000

30
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3483/ 

I - 3, Правец - Ботевград / Разлив - мах. Влъчковска 
3000 3000

31
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път в ПИ № 

20897.15.301 по КККР на с. Джурово
17000 17000

32
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 

3502/I-3, Осиковица - мах. Балинете
4000 4000

33

Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път 

LOV1254/III-358/Ябланица-кв.Шумнене-кв.Ламбовци-Граница общ.-

Равнище/SFO2473/

4000 4000

ІІ § 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА  Д М А 0 0 0 10000 0 547599 0 557599

Функция 01: Общи държавни служби 0 0 10000 0 0 10000

1 Закупуване на офис техника за общинска администрация Правец 10000 10000

Функция 04: Социално осигуряване,подпомагане и грижи 0 0 0 0 0 35000 0 35000

1 Закупуване на офис техника за ДПЦЛУ гр. Правец 5000 5000

2
Закупуване, доставка и монтаж на инвалиден стълбищен седалков подемник за  

ДПЦЛУ гр. Правец
30000 30000

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда
0 0 0 0 0 512599 0 512599

1 Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения 35000 35000

2
Канализация за квартали 168,169 и 170, както и към кв.9 по действащите подробни 

устройствени планове на гр.Правец, община Правец
477599 477599

0 714515 102385 10000 0 5816371 302293 6945564ОБЩО
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През 2020 година приоритет на общината е продължаващото изпълнение на проектите 

по Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони, чрез усвояване 

на европейски фондове и реализиране на договорените проекти, както и разработване на нови.  
 

 

Прогноза 
 
 

Индикативен разчет за сметките за средствата от Европейски съюз 

 

 

 

 Име на проекта Обща ст-ст на 

проекта в лева 

без ДДС 

 

Период на изпълнение 

 Програма за развитие на селските 

райони 

  

1. Ремонт на целодневна детска градина 

„Индира Ганди“, находящ се в 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ за 

детска градина , кв.167 по плана за 

регулация на гр.Правец 

1 845 714 2018 - 2021 

2. Рехабилитация и реконструкция на 

улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях на 

територията на община Правец 

1 173 343 
 

2019 - 2022 

3. Изграждане на физкултурен салон 

включително оборудване и обзавеждане 

в ОУ „Любен Каравелов“, УПИ IX –

училище , кв.11 по плана на с.Осиковица 

488 825 2019 - 2022 

4. Доставка и монтаж на изкуствена 

настилка и съоръжения за баскетболно и 

волейболно игрище, в УПИ I-училище , 

кв.101 по плана на гр.Правец 

97 565 
 

2019 - 2022 

16. Оперативна програма Развитие на 

човешките ресурси и Оперативна 

програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

„Социално –икономическа интеграция 

на уязвими групи , интегрирани мерки 

за подобряване достъпа до 

образование“ – компонент 1 

1 039 784 01.04.2019 – 31.12.2021 

 

 Министерство на труда и социалната 

политика – Оперативна програма 

Развитие на човешките ресурси 

  

17. „Услуги за ранно детско развитие“ 789 031 2021 - 2021 

  5 434 262  

 



           Приложение №4

ДГ"СЛЪНЦЕ " с.Осиковица

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

МАЯ НИКОЛОВА ИЛИЕВА ДИРЕКТОР гр.Правец-с.Осиковица-гр.Правец

ИСКРА ЛЮБЕНОВА ТРАЯНОВА СТ.УЧИТЕЛ гр.Правец-с.Осиковица-гр.Правец

МАРИЕЛА ПЕТРОВА БОРИСОВА СТ.УЧИТЕЛ гр.Правец-с.Осиковица-гр.Правец

ТАНЯ ВЕЛИЧКОВА ДИМИТРОВА ДОМАКИН гр.Правец-с.Осиковица-гр.Правец

ДГ"ЗВЪНЧЕ " с.Джурово

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ЦАЙКОВА ДИРЕКТОР гр.Правец-с.Джурово-гр.Правец

ДИАНА АТАНАСОВА БОРИСОВА УЧИТЕЛ гр.Правец-с.Джурово-гр.Правец

ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА СТ.УЧИТЕЛ гр.Правец-с.Джурово-гр.Правец

ДЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ДИМИТРОВА УЧИТЕЛ гр.Етрополе-с.Джурово-гр.Етрополе

МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА

ИМЕ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

ВЕСЕЛИНА ВЛАДОВА СТАМЕНОВА мед. сестра гр. Правец-с. Джурово-гр. Правец

СНЕЖИНА ДЕНЧЕВА СЛАВЧЕВА мед. сестра гр. Правец-с. Джурово-гр. Правец

ЦСРИ ДЛЪЖНОСТ МАРШРУТ

Мариела Петрова Маинова трудотерапевт гр.Ботевград-гр.Правец-гр.Ботевград

СПИСЪК НА ПЪТУВАЩИТЕ СЛУЖИТЕЛИ  ЗА 2021г.  



        Приложение 5 
 

С П Р А В К А  
 

за числеността на персонала и средства за работни заплати за 2021 г. на местни и делигирани от държавата дейности ,  
както и дейности дофинансирани от местни приходи 

 
                

 ЗА МЕСТНИ И ДЕЛИГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ 

Групи и функции 

Численост 01.01.2021г. Средства за раб. заплати за 2021 г. 

МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ   

1. Изпълн. и закон. органи 9 74 750 

    Дофинансирана численост 8 66 000 

    Председател на ОС 1 8 750 

2.Образование 3 32 000 

    Други дейности по образованието 3 32 000 

3.Соц.осиг., подпом. и грижи 4 32 600 

    ДСП  4 32 600 

4.Жил.стр., БКС и оп. на околната среда 15 78 850 

    Др.дейности по жил. стр. 15 78 850 

5.Почивно дело,култура, рел.дейности 1 13 500 

    Обрядни домове и зали 1 13 500 

6. Транспорт и съобщения 3 35 500 

ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ   

1. Изпълн. и закон. органи 56 648 093 



 Общинска администрация 56 648 093 

2.Образование 62 853 863 

  ЦДГ 62 853 863 

3.Здравеопазване 
 

10 
123 053 

 Здравни кабинети и яслени групи в ОДЗ 10 123 053 

4.Социално, осигуряване, подпомагане и грижи 
   

46 575 898 

 Център за настаняване от семеен тип за стари  хора 8 96 000 

 Център за настаняване от семеен тип 12 154 274 

 Център за социална рехабилитация и интеграция 7 98 803 

 Защитено жилище за лица с умствени увреждания 5 56 821 

Дневен център за деца и пълнолетни лица с 
увреждания 

14 170 000 

4.Почивно дело, култура, религиозни дейности 7 89 600 

  Музей 7 89 600 
 

 
 
 
 
 
 
    



  Приложение №1 
 

1 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША 

НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

ЗА СТОПАНСКАТА 2021 - 2022 година 

 

І. ОСНОВАНИЕ 

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2021 – 2022 г., се изработва на 

основание чл. 37о, ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който се изготвя ежегодно и се внася за приемане  от 

Общинския съвет – Правец с мнозинство от общия брой на съветниците. 

II. ОБХВАТ  

Годишният план за паша посочва годишното разпределение на пасища, мери и ливади 

от Общински поземлен фонд (ОПФ) в населените места на територията на Община Правец, 

като определя размера и местоположението им за общо и за индивидуално ползване при 

спазване на изготвените по чл.37о, ал.1, т.2 ит ЗСПЗЗ правилата ползването на мери, пасищата 

и ливадите от ОПФ на община Правец за стопанската 2021-2022 година, предложени за 

приемане на Общински съвет - Правец. 

III. ЦЕЛ  

Целта на приемане на годишен плана за паша е да се подобри стопанисването, 

контролът и редът за ползването на мерите, пасищата и ливадите - общинска собственост, от 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна систрвма на БАБХ, съобразно броя и вида на 

регистрираните животни, както и да се повиши положителното въздействие върху околната 

среда, спазвайки добрите селскостопански практики и поддържане на земята в добро 

земеделско и екологично състояние. 

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И 

ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

Годишния план за паша е изготвен на база списъците на свободните пасища, мери и 

ливади, за индивидуално ползване за всяко землище на община Правец за стопанската 

2021-2022 година, приети с Решение № 9 от 28.01.2021 год. на Общински съвет на община 

Правец. Имотите от ОПФ са земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предадени в собственост на 

община Правец. Към момента, общо на територията на община Правец има свободни и 

обявени за отдаване под наем, пасища, мери и ливади с площ общо в размер на 7038.418 

дка. 

V. СПРАВКА С ДАННИ ЗА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ПАСИЩНИ ЖИВОТНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ. 

Съгласно изготвена и предоставена справка от официалния ветеринарен доктор в 

община Правец, на територията на общината се отглеждат общо 5100 бр. животни, от които 

едри преживни животни (ЕПЖ) – 1200 бр., дребни преживни животни (ДПЖ) – 3500 бр. и 

еднокопитни (ЕК) – 400 бр., в т.ч. коне – 320 бр. 

VI. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ 

ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД  

Размерът и местоположението на мерите, пасищата и ливадите, както и правилата за 

общо и за индивидуално ползване на територията на Община Правец, в зависимост от броя и 
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вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определят 

от Общинския съвет на Община Правец с решение, прието с мнозинство от общия брой на 

съветниците.  

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ 

НА МЕРИТЕ, ПАСИЩАТА И ЛИВАДИТЕ.  

1. Общината e длъжна:  

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на общинските мери, пасища и 

ливади – за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски производители 

и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние. 

1.2. Да предоставя информация и методически указания на ползвателите относно 

необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите,  пасищата и ливадите.  

1.3. При недостиг на пасища, мери и ливади в дадено землище да предостави в 

съседно землище.  

1.4. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 

подобряване на ползването на пасищата и мерите.  

2. Ползвателите на мери, пасища и ливади са длъжни: 

Задължения на собствениците и ползвателите на пасищата е да осигуряват стриктното 

прилагане на агротехнически и организационни мероприятия относно: 

1. Повърхностно подобряване на терена; 

2. Подобряване състоянието на пасищата чрез оптимизиране на агротехничиските 

мероприятия, като подсяване, торене, отводняване или напояване; 

3. Поддържане на пасищата чрез традиционни земеделски практики; 

4. Рационално и щадящо използване на пасищата. 

5. Да не се извършва паша на селскостопанските животни нощем и без пастир 

6. Да не се допуска лагеруване на селскостопанските животни в пасищата. 

7. Да не се извършва сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища, мери и 

ливади, отделни дървета или група дървета, без разрешение на компетентните органи; 

8. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите. 

9. За изпълнение на задълженията си ползвателите за индивидуално ползване, следва 

да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние, както и да спазват 

следните правила: 

9.1 Да почистват пасищата от битови, строителни и др. отпадъци и да не допускат 

последващо замърсяване с такива отпадъци. 

9.2. Да не разорават пасищата, да не променят предназначението им и да не ги 

използват занеземеделски нужди. 

9.3 Да почистват постоянно пасищата от нежелана храстовидна растителност (къпина, 

шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, 

чемерика); 

9.4. В предоставените им пасища да извършват коситба веднъж годишно, съгласно 

Правилата за ползване на мерите, пасищата и ливадите на територията на Община Сърница. 

9.5. Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна 

растителност; 

9.6. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания; 

9.7 Да извеждат и връщат животните „до” и „от” наетите пасища, и местата за 

водопой. 
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9.8. Лично да съпровождат стадото по пътя до пасището и се грижат за него, или да 

ангажират и изрично посочат друго лице, което да извършва това от тяхно име и за тяхна 

сметка и не допускат навлизането на животните си в земеделски земи освен определените за 

тяхно ползване пасища; 

9.9. Да не преотстъпват ползваните от тях пасища - общинска собственост на трети 

лица. 

9.10. Да не допускат паленето на растителност и провеждат мероприятия за 

осигуряване напожарна безопасност в пасищата. 

9.11. Всички разходи за изпълнение на задълженията са за сметка на ползвателите или 

наемателите на пасищата. 

 

VIII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПЛАНА  

1. Кметът на Общината: 

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и 

управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, 

съгласно ЗСПЗЗ;  

1.2. Назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда 

на чл.37и, ал.4, ал.6 и ал.7 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. Комисията 

съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите 

площи в определените срокове от ЗСПЗЗ. 

1.3. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и 

мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  

1.4. Изисква от кметовете на кметства и кметските наместници на населени места, 

спазването на разписаните правила по отношение ползването на мерите и пасищата на 

територията на съответното кметство (населено място).  

2. Длъжностни лица в общината:  

2.1. Отговарят за актуализацията на плана; 

2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по 

изпълнението на Годишния план; 

2.3. Съвместно с юриста - изготвят договорите за наем за ползване на пасища, мери и 

ливади от Общинския поземлен фонд; 

2.4. Водят регистър на сключените договори за наем и следят техните срокове. 

3. Кметовете на кметства и кметските наместници на населените места:  

3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в 

добро земеделско и екологично състояние, и опазването на прокарите и полските пътища на 

територията на съответното землище за извеждане на животните на паша, които прокари и 

полски пътища следва да се спазват от всички ползватели на пасища. 

3.2. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за 

определените за общо ползване общински пасища и мери.  

3.3. Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите 

мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна. 

3.4. Обявяват на видно място в кметството, списък на пасищата за индивидуално 

ползване, определени за разпределение през 2021 година. 
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ІX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

При изпълнение на Годишния план за паша, Общинска администрация – Правец 

взаимодейства с: Общинска служба по земеделие – Правец, Областна дирекция „Земеделие“ 

– София област; Областна дирекция по безопастност на храните – София.  

X. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 

Финансовото осигуряване на Годишния план за паша се постига чрез:  

1. Наемите за ползване на пасища, мери и ливади - общинска собственост, които 

постъпват като приход в бюджета на община Правец и се разходват по предназначение. 

2. Финансиране по проекти – изготвени от Общинска администрация и/или от 

ползвателите на мерите, пасищата и ливадите, с които могат да кандидатстват по европейски 

програми и схеми за средства, с цел подобряване земеделското и екологичното им състояние. 

 



  Приложение №2 

1 

 

         

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ 

ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 

СТОПАНСКАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 

Правилата за ползване на мери, пасищата и ливади на територията на Община Правец са 

изготвени, съгласно изискванията на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи чл.37о, ал.1 и ал.2 и съдържат: 

 Перспективен експлоатационен план за паша; 

 частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за общо и за индивидуално 

ползване, и тяхното разграничаване; 

 частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени предимно за косене; 

 Прокарите за селскостопанските животни до местата за паша и водопоите; 

 мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите, пасищата и ливадите, като 

почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозионни мероприятия, 

наторяване, временни ограждения; 

 ветеринарна профилактика;  

 частите от мерите, пасищата и ливадите, предназначени за изкуствени пасища, за 

засяване с подходящи тревни смески; 

 построяване на навеси;  

 въвеждане и редуване на парцелно ползване на пасищни комплекси; 

 охрана;  

 режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на 

топографски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието на 

животновъдството на територията на общината; 

 карта за ползването на мерите, пасищата и ливадите по физически блокове, определени 

в Системата за идентификация на земеделските парцели. 

Правилата имат отворен характер и се актуализират в зависимост от конкретните 

условия и нормативната уредба. 

І. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША 

Перспективният експлоатационен план е разработен на основание и във връзка с 

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в страната за периода 2014-2020г. Цели на 

перспективния експлоатационен план са: 

1. Дългосрочно опазване на пасищата в Община Правец и опазване на биологичното 

разнообразие, с цел предотвратяване на негативните промени, причинени от несъобразена със 

възможностите на природата паша, от изоставяне на пасищата и използване на земите за други 

цели. 

2. В дългосрочен план да се повиши капацитета за разработване и управление на агро-

екологични проекти. В тази връзка стопаните, кандидатстващи с проекти от Програма  за 

развитие на селските райони (ПРСР) да бъдат насърчавани да поддържат и възстановяват 

тревостоя, като за целта използват тревни смески в състава на които има многогодишни 

бобови растения, в частност медоносното растение еспарзета. 

3. Постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата и 

достигане на максималния възможен екологичен ефект при ефективно разходване на 

средствата, получени чрез финансовите стимули на Европейския съюз, предназначени за 

развитието на земеделието. 

4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските стопани, които ще 

допринесат за по-нататъшното развитие и икономически растеж на районите с пасища. 
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5. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделски стопанства, 

покрили европейските изисквания, както и тези с одобрени и изпълняващи в момента проекти 

по ПРСР за стабилизиране на икономическото състояние на земеделските стопанства и 

утвърждаване като фактор за развитие на животновъдството. 

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ПАСИЩАТА, МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ 

1. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд се отдават под наем или 

аренда по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 ЗСПЗЗ, на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цени, определени по 

пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд се 

предоставят под наем или аренда на лица, които нямат данъчни задължения, както и 

задължения към Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен 

фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2. 

2. Съгласно чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение пасищата, 

мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално 

ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет 

страницата на общината в срок до 1 март. 

3.Съгласно чл.37о, ал.1, т.1 от ЗСПЗЗ Общински съвет Правец определя с решение, 

прието с мнозинство от общия брой на съветниците: размера и местоположението на мерите, 

пасищата и ливадите за общо и за индивидуално ползване; 

4. При общо ползване Общинският съвет може да определя такса за ползване на 

общинските мери, пасища и ливади, приходите от която се използват за поддържането им. 

5. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат 

регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 

регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска 

единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в 

имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с 

предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се 

разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 

дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, 

отглеждащи говеда за мляко или месо, овце и/или кози, одобрени за подпомагане по 

дейностите от подмерки "Плащания за преминаване към биологично земеделие" и "Плащания 

за поддържане на биологично земеделие", включени в направление биологично 

животновъдство, се разпределят имоти до 0,15 животинска единица на хектар, независимо от 

категорията на имотите. 

6. Лицата подават заявление, за стопанската 2021 – 2022 година, по образец одобрен от 

министъра на земеделието и храните до кмета на община Правец, на територията на която е 

регистриран животновъдният им обект, в срок до 10 март. Заявленията се подават лично или 

по пощата и се регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи на 

обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния управител по 

местонахождението на имота. 

6.1. Министерството на земеделието и храните предоставя служебно на съответната 

община, справка от Интегрираната информационна система на БАБХ за животновъдните 

обекти на територията на общината. 

7. Съгласно чл.37и, ал. 6,7,8,9 т ЗСПЗЗ при разпределяне на пасищата за индивидуално 

ползване Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки 

кандидат площ по реда на чл.37и ал. 4 от ЗСПЗЗ и разпределя имотите за всяко землище. При 

разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са ползвали 

съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти се 
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разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които притежават най-малко 

животински единици. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на 

имотите при наличие на необходимите площи в срок до 1 май. 

8. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите при 

наличие на необходимите площи в горепосочения срок. При недостиг на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на 37и, ал. 6 от 

ЗСПЗЗ имоти, съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно 

землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за 

окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване 

на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4. 

Разпределението се извършва последователно в съседно землище на територията на същата 

община, на друга съседна община в същата област или на съседна община в друга област в 

съседното землище, община и област. Протоколът по 37и, ал. 6 или по ал. 7, се обявява в 

кметството и се публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по 

отношение на площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. 

Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго. При 

недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 

7 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, 

комисията по ал. 6 предоставя служебно на министъра на земеделието и храните или 

оправомощено от него лице протоколите по ал. 6 и/или ал. 7 и копие от заявлението за 

допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд. 

9. Кметът на общината сключва договори за наем за имотите от общинския или за 

части от тях въз основа на протоколите на комисиите. Договорите се сключват по реда и при 

условията на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. 

Договорите съдържат данните по ал. 1, 4, 6 и 7 и се регистрират в общинската служба по 

земеделие. 

10. В договорите за предоставяне под наем или аренда на пасища, мери и ливади по 

реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ за определяне на дължимата сума за наем се вписва информация за 

общата площ на имотите по договора, която попада в обхвата на актуалния към датата на 

сключване на договора специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане". Данните се 

изготвят от собственика на предоставяните имоти чрез извършване на пространствено сечение 

между имотите по договора от картата на възстановената собственост или от кадастралната 

карта и специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане", достъпен чрез интернет 

страницата на Министерството на земеделието и храните - неразделна част от договора. 

11. След разпределението на площите останалите свободни пасища, мери и ливади от 

държавния и общинския поземлен фонд се обявяват на търг, съгласно чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, 

на който могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, като чрез търга могат да се 

наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са им разпределени по 

определената норма. Търговете се провеждат от Кмета на общината за земите от общинския 

поземлен фонд. Договорите се сключват за една стопанска година. 

12. Останалите след провеждане на търга по т.11, свободни пасища, мери и ливади от 

държавния и общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, съгласно чл. 37и, ал. 14 

от ЗСПЗЗ, на собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни и на лица, 

които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по 

ред, определен в правилника за прилагане на закона, а за имотите от общинския поземлен 

фонд - по реда на Закона за общинската собственост. Договорите се сключват за една 

стопанска година. 

13. При сключване на договори по чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ за наем на пасища, мери и 

ливади от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към 

датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 

февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по 

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
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схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на наемна цена за две 

стопански години от сключването на договора. 

14. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, за които са сключени 

наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 

15. Договорите за наем по чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ: 

- могат да се прекратяват или изменят преди изтичането на срока, по искане на 

ползвателя; 

- Общината прекратява договорите за наем за имоти по чл. 19, сключени по реда на 

чл. 37и, ал. 12, и предоставени от общинския съвет по реда на § 27 от преходните и 

заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), след издаване на решението на 

общинската служба по земеделие и изтичане на стопанската година, в която е издадено 

решението; 

- не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние, определени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските 

производители; 

- в договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или 

арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от 

Националния статистически институт. 

ІII.ПРОКАРИ  

Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват 

съществуващите прокари и полски пътища. 

IV. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАСИЩАТА, 

МЕРИТЕ И ЛИВАДИТЕ, КАТО ПОЧИСТВАНЕ ОТ ХРАСТИ И ДРУГА НЕЖЕЛАНА 

РАСТИТЕЛНОСТ, ПРОТИВОЕРОЗИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАТОРЯВАНЕ, 

ВРЕМЕННИ ОГРАЖДЕНИЯ; 

Национални стандарти 

При ползване на мери, пасища и ливади е необходимо да се спазват Националните 

стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, а именно: 

Национален стандарт 1.  

Забранява се използването на минерални и органични азотосъдържащи торове в 

буферните ивици: 

- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни 

водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки; 

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на 

оборския тор; 

- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 

- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 

Национален стандарт 2. 

При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава 

съответния документ за право на ползване (разрешително, договор и др.). 

Национален стандарт 3. 

Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в 

подземните води (Приложение към НС 3.). 

Национален стандарт 4. 

apis://Base=IZMN&DocCode=750890&ToPar=Par27&Type=201/
apis://Base=IZMN&DocCode=750890&ToPar=Par27&Type=201/
apis://Base=IZMN&DocCode=750890&ToPar=Par27&Type=201/
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В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми 

площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% 

култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн. 

Национален стандарт 5.  

За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: 

- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на 

склона или по хоризонталите; 

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, 

или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва 

перпендикулярно на склона или по хоризонталите. 

Национален стандарт 6. 

Забранява се изгарянето на стърнищата. 

Национален стандарт 7.  

Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 

- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския 

парцел; 

- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 

- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова 

папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа 

(Amorpha fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и 

периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли). 

II. Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на 

земята са задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или 

ползватели на земеделски земи, които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  

- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета 

от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на 

селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) 

№ 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007; 

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): 

Агроекология и климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова 

директива за водите; Плащания за райони с природни или други специфични ограничения. 

III. Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не 

отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за 

опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

други нормативни актове. 

При противоречие между изискванията за добро земеделско и екологично състояние и 

забраните, разписани в заповедта за обявяване на съответната защитена зона от Натура 2000, 

земеделския стопанин е длъжен да спазва изискванията за зоната от Натура 2000. 

V. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА 

Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със селскостопански 

животни при осъществяване на дейността си са длъжни да спазват изискванията на Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и подзаконовите нормативни актове.  

Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са 

посочени в Държавната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести 

по животните, съгласно чл. 118, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). 
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Постоянно действащата при Община Правец, епизоотична комисия предприема 

действия и контролира изпълнението на набелязаните мерки за предотвратяване или 

ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от 

епизоотичната обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, 

химизация на биотопи, почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или 

налагане на забрана върху използването им при необходимост. В обявените огнища на заразни 

болести се провеждат задължителни (текущи и заключителни) дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации (ДДД) предвидени в съответната наредба. 

VІ. МЕРИ И ПАСИЩА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА, ЗА 

ЗАСЯВАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ 

Общински съвет може да определи пасища, при които да се подобри тревостоя. 

При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени 

пасища, да се засяват с подходящи тревни смески.  

VІІ. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ 

Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на 

Наредба № 19 от 25 октомври 2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на 

предназначението им - ДВ, бр. 85 от 6 ноември 2012 г., в сила от 06.11.2012 г. и Закона за 

опазване на земеделските земи. 

VIII. ВЪВЕЖДАНЕ И РЕДУВАНЕ НА ПАРЦЕЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩНИ 

КОМПЛЕКСИ 

Няма заявен интерес от страна на животновъдите. 

IХ.ОХРАНА 

Ползвателите на мери, пасища  и ливади от Общинския поземлен фонд организират 

охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели 

задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

Охраната на наетите пасища, мери и ливади от ОПФ е съответно за сметка на 

ползвателя. 

Х. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ  

1. Общината е длъжна: 

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и ливади –за 

ползване от собствениците или ползвателите на животновъдни обекти, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ и желаещите да поддържат мерите, 

пасищата и ливадите в добро земеделско и екологичносъстояние. 

1.2. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и 

подобряване на ползването на пасищата, мерите и ливадите. 

2. Ползвателите на мерите, пасищата и ливадите са длъжни: 

2.1. Да ползват предоставените мери, пасища и ливади за индивидуално ползване 

единствено за паша на притежаваните и регистрираните пасищни животни, от техните 

собственици или ползватели на животновъдни обекти. 

2.2. Да не разорават предоставените им мери, пасища и ливади и да не променят начина 

на трайно ползване; 

2.3. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на 

дървесна и храстова растителност. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да 

се извършва съгласно законовите и подзаконови нормативни актове; 
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2.4. Да се използват мерите, пасищата и ливадите щадящо и да районират пашата с 

оглед на опазването им; 

2.5. Да почистват мерите, пасищата и ливадите от камъни, битови, строителни, 

промишлени и др. отпадъци; 

2.6. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите. 

2.7. Да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично 

състояние в съответствие с Националните стандарти утвърдени със заповеди на Министъра на 

земеделието и храните 

2.8. Запазване и поддържане на съществуващите трайни тераси. 

2.9. Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища, мери 

иливади), са длъжни да извършват минимум 1 коситба за съответната година. 

2.10. Постоянните пасища, мери и ливади да се почистват от нежелана храстовидна 

растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове. 

2.11. Опазването на земеделски площи в близост до гори от навлизането на дървесна и 

храстовидна растителност в тях. 

2.12. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни 

(задължителните ваксинации и обезпаразитяване), с оглед недопускане разпространението на 

зарази и паразити; 

2.13. Да се ползват съществуващите прокари за селскостопански животни до местата за 

паша и водопои и/ или съществуващите полски пътища; 

2.14. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства; 

2.15. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност 

в мерите, пасищата и ливадите; 

2.16. Да не се извършва паша нощем и без пастир; 

2.17. Да опазват пасищата, мерите и ливадите от ерозиране, заблатяване и засоляване. 

2.18. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите. 

2.19. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица. 

2.20. Да осигуряват безопасно предвижване на животните и безопасен престой в 

пасищата, като упражняват непрекъснат надзор на животните. 

2.21. Да осигуряват безопасно ползване на пасищата, граничещи с републиканска и 

общинска пътна мрежа, така че да не създават пречки и опасности за движението и да не ги 

оставят без надзор в обхвата на пътя. При необходимост да огради пасището с електропастир. 

 

XI. КАРТА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ПО ФИЗИЧЕСКИ 

БЛОКОВЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ В СИСТЕМАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА 

ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПАРЦЕЛИ. 

Относно исканите данни за физическите блокове и карти за ползването на същите, 

определени в СИЗП, може да бъдем запознати в ОСЗ – Правец, чрез специализиран софтуер за 

работа с географски данни. 

За неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат реда и правилата на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи и действащото законодателство на 

Република България. 



ОТЧЕТ 

за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви  

на малолетни и непълнолетни - Правец  през 2020 г. 

 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ 

Съставът на МКБППМН - Правец е определен със Заповед №З-896 от 31.12.2019 г.  на 

кмета на Община Правец, по предложение на Председателя на Комисията.  

Комисията има 15 членен състав–юрист, педагогически съветници, директори на 

учебни заведения, представители на РУ-Правец и дирекция “Социално подпомагане”-отдел 

“Закрила на детето”, преподаватели, психолог. С цел качественото и целесъобразно 

изпълнение на дейностите, свързани с превантивната дейност на Комисията в състава са 

включени – директор или зам.-директор от всяко учебно заведение в общината.  

Председател на комисията през 2020 г., съгласно изискванията на чл.6, ал.2 от Закона 

за за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е заместник-

кмет на Община Правец. До 07.07.2020 г. председател е г-н Людмил Павлов, а след тази дата 

поради кадрови промени, председател на МКБППМН-Правец е г-н Деян Николов, определен 

със заповед №З-363/08.07.2020 г.  

Комисията има определен нещатен секретар - г-жа Гълабинка Цветанова, която е 

главен експерт”Образование, здравеопазване, социални дейности и спорт” в ОбА. 
 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с 

Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г. 

Във връзка с изпълнението на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната 

училищна и предучилищна възраст във всички Екипи за обхват /общо 4 на брой/, сформирани 

на територията на Община Правец са включени членове на МКБППМН, като секретаря 

координира дейностите на територията на общината. Със заповед на Кмета на Община 

Правец секретарят на МКБППМН е определен за актосъставител по чл.347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 
 

1.1.1. Брой семейства на деца, подлежащи на образование, посетени от 

МКБППМН 
 През 2020 г. са извършени 83 посещения на адрес с цел изясняване на статуса на 

подлежащи на обучение деца, в които са участвали членове на местната комисия. В резултат 

на дейността в детска градина са записани 4 деца, в училище 7 деца, от които 4, живеещи на 

територията на общината без адресна регистрация и нефигуриращи в НП ”Посещаемо и 

безопастно училище на МОН“, а един ученик е върнат в образователната система въпреки 

навършените 16 години. 

 Съставени са предупредителни протоколи на 6 родители, които не осигуряват 

редовното посещение на децата си в детска градина. 

На 1 родител е съставен акт от секретаря на МКБППМН. 
 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на 

деца и родители 

7 0 
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1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Таблица 2. 

Брой работни срещи за 

обсъждане на казуси на 

проблемни деца 

Теми 

1 Влиянието на семейната среда 

Употребата на наркотични вещества 
 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни 

В обществените съвети на 3 училища са включени членове на МКБППМН, които участват 

във всички заседания на обществените съвети. 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 1 консултации 

Настойници 0 0 

Попечители 0 0 
 

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

 

Таблица 5. 

Проведени 

превантивни 

програми  

Брой Теми Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолет-

ни 

Брой 

участници 

непълноле

тни 

Образователни 18 

 

 -Проведени дискусии: 

„Взаимоотношенията в 

класа. 

1. Да бъдем добри и честни. 

2. Помагай на всеки в нужда. 

3. Състезание „Стъпала на 

знанието. БЕЛ“ 

4. –Дебат: 

5. „Аз съм отговорен родител“ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

20 

 

41 

 

 

 

 

 

 

13                

 

77 

- «Мисия архитект» - Ред 

Пейпър Плейн 

Джуниър Ачийвмънт 

Открити уроци 

Изнесени уроци 

Конкурси  

 

333 

 

333 

 

 

„Ден на земята“ 6 45 0 
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Заедно можем повече“ – 

Ден на родителите 
 

250 327 - 

„Моето училище и моето 

бъдеще“ 

„Моята любима книга“ 

Какъв искам да стана“ 

 „Лятна детска академия“ 

15 35 26 

«Всеки ученик ще бъде 

отличник» 

 

14 32 - 

Асоциално 

поведение 

13 «Не трябва да тормозим 

другите» 

«Силата на човешкото 

общуване и на думите» 

0 140  500  

«Какво е 

противообществена проява» 

5 35 0 

«Аз и другите» 70 0 70 

«Поведението ми на 

обществено място» 

20 333 0 

  “Ден на толерантността “ 5 50 0 

  «Превенция на 

проблемното поведение при 

учениците» 

«Толерантност и 

съпричасност» 

«Доброто, което направих 

днес» 

10 30 10 

  «Мога ли да казвам не». 12 28 0 

 

Насилие между 

деца 

 

21 Защо и как тормозят деца? 

Как да победим тормоза и 

кои са начините? 

0 140 /8 

клас/ 

510 /от 9 до 

12 клас/ 

„Заедно можем повече“ 

„Вербално Насилие“ 

„Безразличието като форма 

на насилие“ 

„Кибертормоз“ 

80 0 222 

«Моето училище - място 

без насилие  

7 50 0 

 Справяне с агресията - 

дискусия 

80 0 80 

«Да бъдем толерантни « 

«Да бъдем толерантни към 

различните /СОП/» 

«Как да покажа 

превъзходството си» 

10 333 

333 

 

50 

0 

„Ден на розовата 

фланелка”, „С песни и 

танци срещу насилието“, 

„Не на насилието“ 

5 50 0 



4 

 

«Да общуваме без агрессия» 

«Моето училище- място без 

насилие» 

«Да се справим с гнева» 

«Класна стая без тормоз» 

12 50 20 

  «Азбука на доброто». 

«Макар и различни живем 

заедно». 

 

56 0 56 

4.Наркотични 

вещества,алкохол, 

тютюнопушене 

21 

Беседи от медицински 

специалисти в училищата. 

Изработване на 

информационни материали. 

 

 

- 

 

182 

 

70 

«Не на наркотиците» 

«Вредата от алкохолът и 

тютюнопушенето» 

«Вредни енергиини 

напитки» 

 

0 50 

100 

 

50 

0 

Дискусия – „Препоръки и 

забрани”, под влияние на 

тематичен филм за живота 

на един зависим от 

алкохол, цигари и 

наркотици 

 

- 34 62 

„ Пушенето на наргиле – 

факти и рискове за 

здравето“ 

- 12 96 

- Информационна 

презентация и беседа – «Не 

на зависимостите»; 

- Изложба на табла; 

 

- 182 - 

  «Животът е важен» 7 25 0 

  „Избирам себе си“ 

„Не си сам“ 

„Опиати и наркотици в 

нощния живот“ 

0 0 222 

  Живеем здравословно 70 0 70 

  „Наркотици, опиати, 

алкохол и тютюнопушене – 

опасности и зависимости“, 

„Наркотиците“, „Не на 

алкохола и 

тютюнопушенето – да на 

спорта“, „ Вредата от 

алкохола  и цигарите“ 

 

12 45 0 
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  „Наркотиците- илюзия, 

страдание, престъпление“, 

Не на тютюнопушенето,  

„Вредата от алкохола върху 

здравето на подрастващите“ 

„Лято без наркотици“ 

 

12 

 

 

 

 

 

10 

 

 

35 

 

 

50 

  «Тютюнопушене или здраве 

– изберете сами». 

«Наркотици и 

престъпност». 

«Дрогата – търсена, 

преследвана и опасна». 

 

 28 

 

 

28 

 

11 

0 

5.Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

 

6 «Да бъдем внимателни и 

мнителни» 

 

0 

 

30 

 

0 

„Трафик на деца и 

младежи-как да се 

предпазим” 

10 40 0 

«Умения за живот без риск» 

«Трафик на деца» 

12 19 28 

«Отвори очи» 

«На кръстопът» 

«Опасният непознат» 

10 19 25 

«Не на търговията с 

човешка плът». 

6 11 0 

  “Живеем ли в страх“ 

„Права на човека“ 

„Бежанците и Европейския 

съюз“ 

0 0 222 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

 

- - - - - 

7.Здравни 

 
15 

Здравословен начин на 

хранене, лична хигиена. 

Вредата от употреба на 

наргиле. 

0 140 /8 

клас/ 

135 / 9 

клас/ 

 «Хигиена на храненето» 0 111 0 

 “Хигиена и болести “  140 - 

«Вредата от ранните 

бракове» 

5 29 - 

  «Аз и моето здраве» 

«Вредни и полезни храни» 

«Движението е здраве» 

5 321 

 

 

0 

  “Хигиена и болести “ 0 50 0 

  „Поеми контрол над 

здравето си“ 

„Болести, предавани по 

полов път“ 

 

20 50 35 
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„Здравословен начин на 

живот“ 

„Ползата и вредата от 

енергийните напитки“ 

„Промени в пубертета“ 

 

  „Всичко, което трябва да 

знам за хигиената, за да се 

предпазя от коронавирус“  

„Лична и обществена 

хигиена в условията на 

коронавирус“. 

0 

 

 

 

0 

28 

 

 

 

28 

0 

 

 

 

0 

  „Живеем здравословно“ 

„Риск от драстични диети“ 

„Здражни промени в 

поберитета“ 

 

 0 222 

8.Културни 

5 

Ден на усмивката -„Да се 

усмихваме повече“;  

Ден на толерантността - „ 

Да намерим подходящите 

епитети на толерантност и  

 ги добавим тук!“;  

68 330                 540                    

Организиране на 

благотворителни кампании 

за подпомагане на деца с 

тежки заболявания  

 

98 

 

 

 

320 

 

220  

 

 

„Мога ли да общувам с 

другите“ 

„Да умееш да слушаш и да 

се изразяваш“ 

„Културни идентичности“ 

 0 222 

Спектакъл “Четирите 

стихии-сблъсъкът” 

30 140 120 

Изнесени уроции в музея – 

«Вяра и обичаи» 

Урок с. Видраре «Минало, 

настояще, бъдеще» 

Гледане на филми 

0 333 

 

 

0 

“Ден на християнското 

семейство“, „Християнски 

празници – бъдни вечер“ 

0 50 0 

Спортни                         

                    

32 «Силни без насилие» - 

общински спортен празник  

10 105 - 

Спортни състезания и турнир 

по стрийтбол под мотото  

„Чрез спорт срещу 

тютюнопушене и дрога” 

- 230 160 

Баскетболен мач – НПГ по 

КТС и ПГПЧЕ. 

Коледни състезания: 

24 15 /8 

клас/ 

25 1/от 9 – 

12 клас/ 



7 

 

Стрелба на лък и тенис на 

маса 

«Активни и здрави» 10 111 0 

Състезания - баскетбол 

Турнири - 

тенис на маса, футбол и 

народна топка  

Надпревари – 

лекоатлетически и щафетни 

игри 

Туристически походи 

0 320 0 

,,Не не насилието,  да на 

спорта“, ''Mowe week,, 

„Състезание с велосипеди“, 

„Ден без асансьори“  

0 50 0 

«Мама, татко и аз» 

«Състезание с велосипеди» 

Състезание по футбол 

Състезание по народна 

топка 

Европейски ден на спорта- 

теглене на въже 

10 

 

 

 

 

 

8 

25 

 

 

20 

 

 

50 

20 

 

30 

 

 

20 

  ,,Не не насилието,  да на 

спорта“, ''Mowe week,, 

„Състезание с велосипеди“, 

„Ден без асансьори“,Между 

училищни срещи по футбол  

5 40 - 

   Спортни игри на открито – 

не на спортното 

хулиганство                                                                       

0 48 

 

0 

  «Спорта и движението в 

моя живот» 

«Спорта в нашето 

семейство» 

15 20 20 

10.Радикализъм1 

1 

Беседи и дискусии в часа на 

класа - „Какво е 

радикализъм – форми на  

радикализъм, 

разпростнението му в 

България“. 

0 80 140 

Общо 132     

 

Таблица 6. 

Проведени анкетни 

проучвания: 

Брой 

на 

темите 

Названия на 

темите 

Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 1 Взаимоотношения 

деца, учители, 

родители 

 24  
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Асоциално 

поведение 

1 Аз и другите    200 

Насилие между 

деца 

2 Тормоз в училище. 

Идентифициране на 

деца склонни към 

тормоз и насилие 

 28 200 

Наркотични 

вещества, алкохол, 

тютюнопушене 

4 „Дрогата – 

изкушението, което 

не си струва да 

опитваш”; 

„Здравето е твоя 

отговорност“ 

Живот без дрога“ 

Тютюнопушене и 

алкохол-избери 

сам“ 

6 145 275 

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

2 «Умения за живот 

без риск» 

«Трафик на деца» 

12 19 28 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

- - - - - 

Здравни 2 Устни проучвания 

«Аз и моето 

здраве», «Спортът и 

здравето» 

- 315 - 

Културни 15 Проучване 

желанието за 

посещение на 

културни 

мероприятия – 

класните 

ръководители 

/различните класове 

по различни поводи 

– екскурзии, 

филми, залени 

училища, изложби, 

библиотеки 

 

- 333 - 

Спортни 1 Проучване 

желанието за 

спортни дейности 

- 333 - 

Радикализъм1      

Общо 28     
 

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с 

жп-транспорта, в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до 

председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на компютър):   
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Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” -  

Брой разпространени материали -  

Брой на информационните кампании в училищата -  

Брой публикации в медиите -  

Брой съвместни мероприятия с НПО -  
 

1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

35 10 25 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

34 21 13 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

12 0 12 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

38 13 25 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

74 34 40 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

0 0 0 

 

Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

34 19 15 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

6 2 4 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

18 0 18 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

25 8 17 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

1 1 0 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

0 0 0 
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1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

7 2 5 
 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

1  1 
 

 

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Няма установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи към 

радикални и екстремистки групи 
 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на 

техните извършители. 

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Няма установени криминални деяния от футболни агитки. 
 

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените 

в отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 

0 0 0 
 

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

1  1 
 

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  
На територията на общината за 2020 година няма деца настанени в СПИ и ВУИ, няма 

малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и поправителни домове. Няма 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 

осъществени. 

Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 
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3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито 

деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в 

тези заведения. - Неприложимо  

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 

пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

Таблица 18. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ - - 

ВУИ - - 

ПД - - 

Приюти за безнадзорни деца - - 

Условно осъдени - - 
 

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни 

в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в 

съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, 

предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, 

професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати 

резултати. 
Създаден е поименен регистър на неучещи и неработещи непълнолетни в общината, 

освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени, в съответствие с Указание на 

ЦКБППМН  (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.), но той не е попълван поради факта че на 

територията на общината няма такива. 

Таблица 19. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

- - - - - 

Условно 

осъдени 

- - - - - 

Осъдени на 

пробация 

- - - - - 

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни.  
МКБППМН поддържа връзка с Инспектор «Пробация». През 2020 г. няма случаи на 

условно осъдени непълнолетни, за който Комисията да предприеме действия за организиране 

на възпитателни грижи.  
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Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 0 
 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  
През 2020 г. в МКБППМН са образувани 9 възпитателни дела. Осем са образувани по 

предложение на Районна прокуратура – Ботевград и едно по предложение на РУ-Ботевград. 

Възпитателните дела са образувани и разглеждани при спазване на ЗБППМН и 

указанията на ЦКБППМН.  

Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със Заповед на 

Председателя на МКБППМН. Състава по делото включва правоспособен юрист, двама 

членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН, който не е член по състава на 

възпитателното дело за изработване на доклада по чл.16, ал.4, т.2 от ЗБППМН, определен за 

всеки отделен случай. 

Комисията бе подпомагана от РУ-Правец и кметовете на населените места в общината 

при издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела. Своевременно се 

уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела. Създадена е организация за 

предоставяне на материалите по делата на доверени представители или адвокати, ангажирани 

от родителите като защитници по делото. Преди разглеждането на възпитателните дела, 

МКБППМН събира допълнителна информация относно семейна среда, здравословно 

състояние, семейни отношения, приятелски кръг и други данни за извършителя (от ОЗД, 

училище и др.) с цел мерките, налагани на детето да бъдат максимално ефективни.  

При проявите, извършени от малолетни и непълнолетни  през отчетния  период 

доминират възпитателни дела образувани за кражби (общо 3 бр.), от които 2 за кражба на 

пари от църква и  1 за кражби на музикална уредба. Едно възпитателно дело е образувано за 

убийство на куче, 3 за притежание на канабис, 1 за незконна сеч на дървета и 1 за 

унищожаване на общинско имущество. 

Всички възпитателни дела са приключени в законоопределения срок. В условията на 

пандемия се наложи отлагане разглеждането на възпитателни дела в съответствие с 

указанията на здравните власти. Не са възниквали проблеми при образуването и 

разглеждането на възпитателните дела и при изпълнението на възпитателните мерки. 

Наложени са 16  възпитателни мерки по чл.13 ал.1 от ЗБППМН, както следва: 

 Предупреждение – 8 

 Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със 

задължение за полагане на засилени грижи  – 4   

 Задължаване да участва в консултации, обучения и програми – 1 

 Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото- 3 

Всички решения на комисията са изпращани в Районна прокуратура в 

законоустановения тридневен срок. Няма допуснати нарушения, констатирани от 

прокуратурата и съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните 

дела и налагането на възпитателни мерки по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН.  

През отчетния период няма предписания от съда и прокуратурата за допълване или 

коригиране на решения. 

През 2020 година няма постъпила информация в Комисията за деца, жертва на 

престъпление в семейството, както и за деца, привлечени към секти с криминогенен характер.  

През изтеклата година не са констатирани нарушения на правата на малолетните и 

непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления и не са 

набелязани мерки в това отношение. 
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2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно 

извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в 

дейността на системата от МКБППМН  

През 2020г. МКБППМН-Правец разгледа поведението на 7 малолетни и непълнолетни. 

За 3 от тях противообществената проява е първа. В тези случаи бяха направените 3 оценки на 

риска по Методика за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от 

малолетни и непълнолетни лица, със следните степени: ниска (2 броя), средна (1 брой). 

 
ІV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

На територията на Община Правец няма разкрити консултативни кабинети и центрове 

за превенция. Наложените мерки по чл.13, ал.1 т.3 са изпълнявани с наличния ресурс на 

институциите на територията на община Правец – педагогически съветници в училищата и 

психолога работещ по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” по ОП 

НОИР. 

 
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 21. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, утвърдени 

от МФ по Закона за 

държавния бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2020 4 3 9140 

2021 4 

Прогноза за 2022 4 

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 

на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. 

юни, 2017 г.  
Дейността на обществените възпитате през годината бе организирана в съответствие 

със ЗБППМН, статута на обществения възпитател и програмата на МКБППМН и при 

непрекъснато взаимодействие с психолозите, класните ръководители на поверените им деца и 

отдел “Закрила на детето”. Възпитателите работеха основно по програми за превенция и с 

деца в риск. Няма малолетни или непълнолетни, които по време на възпитателния надзор да 

са извършили противообществени прояви или престъпления. 

Извън задачите по чл.13 и чл.41 от ЗБППМН обществените възпитатели работеха по 

отношение на превенция чрез спорт и организиране на занимания с деца, застрашени от 

извършване на противообществени прояви в свободното време. Подпомагаха организирането 

и провеждането на мероприятията, заложени в Програмата на МКБППМН-Правец за 2020 г. 
 

През обществените възпитатели са работили по разработени програми за превенция 

със 23 ученика в риск от извършване на противообществени прояви и с 1180 ученика с цел 

превенция на агресията и употребата на наркотици. Децата, с които са работили 

обществените възпитатели през годината не са извършили противообществени прояви и 

престъпления. 

Контролът върху работата на обществените възпитатели се осъществяваше 

ежемесечно от секретаря на комисията, въз основа на ежемесечни писмени отчети за 

извършената работа  и постигнати резултати.  
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МКБППМН при Община Правец няма проблеми при изразходването на средствата, 

определени за материалното стимулиране на обществените възпитатели. Възнагражденията 

им се определят на основание на Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Общината 

редовно изплаща месечните им възнаграждения. 
 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого 

са организирани и по чия инициатива?  
Обществените възпитатели не са преминавали обучение през 20209 г.  

Във връзка с осъществяване на корекционно-възпитателната дейност на обществените 

възпитатели, секретарят на МКБППМН периодично осъществяваше ежемесечно работни 

срещи, на които се правеше анализ на поведението на децата и набелязване на конкретни 

мерки, решаване на практически казуси, споделяне на добри практики, запознаване с 

материали, свързани с корекционно-възпитателната работа на обществените възпитатели. 
 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.   
В срещите през 2020 г. участваха всички обществени възпитатели. 
 

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията 

на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените 

възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.  
Контролът върху работата на обществените възпитатели се осъществяваше 

ежемесечно от секретаря на комисията въз основа на ежемесечни писмени отчети за 

извършената работа  и постигнатия резултат, удостоверения за действително установени 

срещи с класни ръководители, родители и пр. по образец и протоколи от тези срещи, както и 

доклади от директори на училища и изготвени информационни материали. 

Оценката от работата на всички обществени възпитатели е положителна. 
 

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  
1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 

общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 

Констатации и резултати.  

През 2020 г. Инспектор ДПС не е назначен в РУ-Правец. 

На територията на община Правец няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за  

безнадзорни деца над които комисията да осъществява контрол. 

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните 

(чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

През 2020 г. МКБППМН след разгледани и образувани възпитателни дела е наложила 

на 2 непълнолетни лица възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.10 от ЗБППМН (Задължаване на 

непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото).  

 Комисията спазва трудовото законодателство и подбира труд съобразен с възрастта, 

здравословното и физическото състояние на непълнолетния. При налагане на възпитателната 

мярка се определя време за извършване на конкретната работа, която не надхвърля 40 часа. 

Изпълнението и се проследява от определеното от комисията лице, като дневно се отработват 

от 2 до 4 часа. След изпълнението на възпитателната мярка, МКБППМН получава обратна 

информация и отчетна форма за извършеното от лицето и резултатите от извършения 

общественополезен труд.  
 

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 

посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, 

барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната 

комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се 

посочат конкретните дейности.  



15 

 

 

През 2020 г. са извършени 2 комплексни проверки за присъствие на малолетни и 

непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове 

с цел здравна защита и гарантиране основните права на децата и тяхното предпазване от 

алкохолни напитки и тютюневи изделия, както и недопускане на присъствието на деца без 

придружител на обществени места в законоустановения времеви диапазон /22.00ч.-06.00 ч./.  

 Извършените проверки целяха контрол по отношение спазването на Наредба №1 за 

обществения ред на територията на Община Правец и спазването на разпоредбите на чл.5б, 

ал.3 и чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето и чл.54, ал.1 от Закона за здравето. От 

проверките бяха обхванати град Правец и населените места в общината, като основно се 

наблегна на селата Осиковска Лъкавица, Осиковица, Джурово и Видраре. 

 През отчетния период са извършени 32 проверки в училищата и прилежащите площи с 

цел превантивна дейност и пресичане на разпространението и упротребата на наркотични 

вещества. 

Като резултат от проверките са съставени протоколи 21 протокола за предупреждение 

по Закона за МВР. 

 

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на 

скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати. 

Членове на МКБППМН са взели участие в 12 обхода на мобилни групи за установяване на 

скитащи и просещи деца. Няма установени такива. 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 

Комисията не е срещала трудности по отношение на контрола. 

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за 

какви нарушения?  
През 2020 г. Комисията е сезирала 2 пъти РУ-Правец за констатирани нарушения – 1 за 

разрушаване на общинска собственост и 1 за продажба на алкохол на непълнолетни в 

магазин. 

 

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 

ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  
 

Предложения до Кмета на Община Правец за: 

 определяне състава на МКБППМН 2020 г. 

 определяне на обществени възпитатели към МКБППМН 2020 г. 

 ежемесечни предложения за материалното стимулиране на обществените възпитатели 

на основание Наредба №2 на ЦКБППМН. 

 финансово обезпечаване превантивната дейност на комисията. 

 предложения за възнаграждения на членове на МКБППМН по Наредба №3 на 

ЦКБППМН. 
 

Предложение до Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” за: 

 включване на членове на МКБППМН в работни групи 

 подпомагане на деца и семейства с нисък социален статус 

 съвместни действия при осъществяване на дейностите по превенция. 
  

Предложение до РУ-Правец за: 

 съвместни действия при осъществяване на дейностите по превенция. 
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VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  

Няма проведени мероприятия. 

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. 

Брой и теми.  

Няма проведени мероприятия. 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване.  

Местната комисия за БППМН – община Правец работи в екип и в пълен синхрон с 

всички организации и институции, намиращи се на територията на Общината и работещи с и 

за деца: Дирекция «Социално подпомагане» - отдел « Закрила на детето», училища, 

Училищните комисии, Бюро по труда и др. 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия 

и теми, включени в програмите на семинарите; стойност на средствата от бюджета на 

МКБППМН.  

Комисията не е провеждала обучения през 2020 година, които  да изискват 

изразходване на средства. 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 
Седем от членовете на местната комисия и Секретаря са участвали в обучение за 

прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителната училищна и предучилищна 

възраст, организирано от РУО-София регион. 

Двама членове на МКБППМН са участвали в обучение за справяне с агресивното 

поведение. 

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове 

на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако 

няма такива, моля, посочете причините!  
Секретарят на Комисията през 2020 г. не е участвал в обучения поради създалата се 

епидемична обстановка в страната и разпространението на COVID 19. 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 

12 373,00 лева. 

 

ХI. Планувани за 2020 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН 

за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
Извършените разходи за възнаграждения на членовете на МКБППМН-Правец през 

2020 г. са в размер на  855,00 лева 

 

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 

комисии за БППМН през 2020 г., моля попълнете таблица 22: 

Таблица 22. 

 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2020 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2020 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 

за 2022 г. – общо (в 

лева) 

28520 23495 30000 
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ХІІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  

 Участие на членове на МКБППМН и обществени възпитатели в обучителни модули, 

организирани от Центъра за квалификация към ЦКБППМН; 

 Организиране обмяна на добри практики между МКБППМН по конкретни теми. 

 

ХІV.  КОНТАКТИ: 

1. Имена, адреси, телефони (мобилни и стационарни) на председателя и секретаря 

на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия (ако има 

такава); факс на общината или местната комисия, телефони на ИДПС и на Дирекция 

„Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”.  
 

Председател на МКБППМН – Деян Николов 

тел.07133 48-80, 0886611579, факс 07133 2433, 

e-mail: deyan.nikolov@pravets.bg 

 
 

Секретар на МКБППМН - Гълабинка Цветанова 

тел.07133 4892, 0888658220, e-mail: dsd67@abv.bg 
 

Инспектор ДПС – няма назначен 
 

Отдел”Закрила на детето” към ДСП-Правец  

тел.07133 2437, e-mail: ozd_pravec@abv.bg 

началник отдел: Лъчезар Болярски 

 

Отчета на МКБППМН – Правец за 2020 година е изготвен  по структура и показатели, 

регламентирани в  писмо № РД-30-И-43 от 08.10.2020 г.  на Централната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ    НА    /П./ 

МКБППМН-ПРАВЕЦ: 
        (Деян Николов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: /П./ 

Гълабинка Цветанова, секретар на МКБППМН 
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