
Общински съвет на община Правец 
2161 град Правец, пл. “Тодор Живков” № 6 

тел: + 359 7133 2288; факс: + 359 7133 2433 

Е-mail: obsavet@pravets.bg 

www.pravets.bg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я  
 

 

приети на заседание на Общинския съвет на Община  Правец, Софийска област,  

проведено  на 27 април 2021 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

м. април 2021 година 

 

 

mailto:obsavet@pravets.bg
http://www.pravets.bg/


П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  4  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 27 април 2021 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 58 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Актуализиране на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

или конкурс, представляващи помещения, с площ от 31.30 кв.м., находящи се в сграда 

„Здравна служба”, с. Видраре и Помещение – частна общинска собственост, с обща 

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

Равнище, община Правец, представляващо лекарски кабинет. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ V – 637,1369 

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Доклад на комисията по контрол във връзка с изпълнение на Решение №218 от 27.11.2020 

год. на ОбС-Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Калугерово, община Правец, с 

обща площ от 41.893 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

                      Кмет на Община Правец 

7. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Джурово, община Правец, с обща 

площ от 30.372 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Осиковица, община Правец, с 

обща площ от 160.030 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



9. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Видраре, община Правец с обща 

площ от 49.027 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Равнище, община Правец, с обща 

площ от 58.102 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Равнище, община Правец, с обща 

площ от 64.231 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Равнище, община Правец, с обща 

площ от 47.695 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

ЗИДЗСПЗЗ (вх. №58.00-6/18.03.2021 г. и вх. №58.00-7/18.03.2021 г.) 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

основни и неотложни текущи ремонти и във връзка с промяна на трансформираната 

целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите за 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа и сгради публична 

общинска собственост 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на 

кметства в община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Изменение на ПУП – ПР на УПИ V-Обществено обслужване в кв. 9 по  Подробния 

устройствен план /ПУП/ – на с. Джурово, община Правец, Софийска област. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Именуване на улици за територията на част от махала Герановица, включена в 

регулационните граници на с. Джурово, община Правец, Софийска област 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18. „ПУП – Парцеларен план поземлени имоти - публична общинска собственост на 

територията на землището на с. Манаселска река, община Правец, област Софийска” за 

обект: „Аварийно – възстановителни работи на свлачищен участък от път SFO 1471 /ІІІ-

308/ Калугерово – Видраре – Джурово - /І-3/ от км. 8+210 до 8+360, с. Манаселска река, 

община Правец” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 

 



19. Възлагане изпълнение на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) - патронажна 

грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0073 „Патронажна грижа + в община Правец", 

съгласно сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 Патронажна грижа +", Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец  

20. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова 

Председател на Общинския съвет 

на Община Правец 

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

Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод 9-ти май – Ден на победата над 

хитлерофашизма. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

22. Доклади на читалищата от Община Правец за осъществените читалищни дейности в 

изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Правец през 

2020 година и финансови отчети. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 59 

ОТНОСНО: Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 

година. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 5, ал. 2 и ал.3 от Наредба №5 на ОбС – Правец 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

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

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

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

 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

44. АЧОС №4015-

II/ 08.04.2021 г. 

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

урегулирана площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м., находящ се в кв. 

23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, 

област Софийска. 

45. АЧОС №4024-

II/16.04.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1887 (втори отреден за имот с 

планоснимачен номер хиляда осемстотин осемдесет и седем), целият с 

урегулирана площ от 658 (шестстотин петдесет и осем) кв.м., находящ се в 

кв. 89 (осемдесет и девет) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 



 

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

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ 

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

20. АЧОС №3861-II/ 

26.10.2020 г. 

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

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

квадратни метра), който имот участва в Урегулиран поземлен имот 

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

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

21. АЧОС №4002-II/ 

26.03.2021 г. 

58/1217 (петдесет и осем към хиляда двеста и седемнадесет) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 808 (пети отреден за имот 

планоснимачен номер осемстотин и осем), целият с урегулирана площ от 

1217 кв.м. (хиляда двеста и седемнадесет квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 58 (петдесет и осем) кв.м., находящ се в кв. 45 

(четиридесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

22. АЧОС №4021-II/ 

12.04.2021 г. 

13/1202 (тринадесет към хиляда двеста и две) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 74,75 (шести отреден за имот 

планоснимачен номер седемдесет и четири запетая седемдесет и пет), 

целият с урегулирана площ от 1202 кв.м. (хиляда двеста и два квадратни 

метра) с неуредени сметки, представляващи 13 (тринадесет) кв.м., 

находящ се в кв. 17 (седемнадесет) по плана за регулация на с. 

Калугерово, община Правец, област Софийска. 

23. АЧОС №4022-II/ 

14.04.2021 г. 

16/603 (шестнадесет към шестстотин и три) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VI – 33 (шести отреден за имот планоснимачен 

номер тридесет и три), целият с урегулирана площ от 603 кв.м. 

(шестстотин и три квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 

16 (шестнадесет) кв.м., придаваеми от улица, находящ се в кв. 6 (шест) по 

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

24. АЧОС №4023-II/ 

14.04.2021 г. 

16/696 (шестнадесет към шестстотин деветдесет и шест) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX – 6658 (деветнадесети отреден за 

имот планоснимачен номер шест хиляди шестстотин петдесет и осем), 

целият с урегулирана площ от 696 кв.м. (шестстотин деветдесет и шест 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 16 (шестнадесет) 

кв.м., находящ се в кв. 97 (деветдесет и седем) по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

 

В раздел ХІІІ. –ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА 

НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОКУПКА, ЧРЕЗ ЗАМЯНА С 

РАВНОСТОЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ ИЛИ СОБСТВЕНИЦИТЕ УЧРЕДЯТ НА 

ОБЩИНАТА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА се добавя: 

№ 

по 

ред 

Описание на имота 

1 Безвъзмездно и безсрочно право на ползване върху УПИ ХХVІ- За спортен комплекс, целият 

с площ от 11701 кв. м, находящ се в кв. 9 по плана за регулация на гр. Правец, от 

„Университетски недвижими имоти – Правец“ АД в полза на община Правец 



2. Масивна сграда, представляваща Спортна зала със ЗП 1925 кв.м., Пристройка за спортно 

оборудване със ЗП 138 кв.м. и Търговски обект – кафе аперитив със ЗП 75 кв.м, построени 

в УПИ ХХVІ- За спортен комплекс, целият с площ от 11701 кв. м, находящ се в кв. 9 по 

плана за регулация на гр. Правец, собственост на „Университетски недвижими имоти – 

Правец“ АД. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 60 

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

без търг или конкурс, представляващи помещения, с площ от 31.30 кв.м., находящи 

се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре и Помещение – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 10.00 кв.м., находящо се в 

Административната сграда на кметство с. Равнище, община Правец, 

представляващо лекарски кабинет. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 99, ал. 1, т. 2 от Административнопроцесуалния кодекс,  чл. 14, ал.1, 

ал. 6 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл. 102, ал. 4 и ал. 6 от Закона за 

лечебните заведения, чл. 20, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС– Правец за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Отменя свое Решение № 6 от 28.01.2021 год.;  

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

МАРИЯНА КИРОВА - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В СТРАНАТА”, ЕИК 130198172, представлявано 

от Д-р Марияна Кирова, Помещения, находящи се в  

сграда „Здравна служба”, с. Видраре, община Правец, представляващи лекарски 

кабинет и манипулационна, с обща полезна площ от 31.30 (тридесет и едно цяло и тридесет 

стотни) кв.м. актуван с акт за частна общинска собственост №1245-II/ 20.06.2014 г., вписан в 

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

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

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

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

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

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

3. Определя обща месечна наемна цена в размер на 33.04 лв. (тридесет и три лева и 

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

Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

5. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходите действия за 

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

ПЪРВИЧНА ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В 

СТРАНАТА”, ЕИК 130198172, представлявано от Д-р Марияна Кирова за помещенията по т. 1 

за срок от 5 (пет) години. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 61 

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

637,1369 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-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на В. П. П. с постоянен адрес: гр. Правец, ......., 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 76/496 (седемдесет и шест към 

четиристотин деветдесет и шест) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 

637,1369 (пети отреден за имоти с планоснимачен номер шестстотин тридесет и седем запетая 

хиляда триста шестдесет и девет) целият с урегулирана площ от 496 (четиристотин деветдесет и 

шест) кв.м. с неуредени регулационни сметки, 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) №3983 – II/23.02.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград 

към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 426 от 23.02.2021 год., Акт № 112, том II, при съседи 

Север: УПИ IV – 636,1369, кв. 80, гр. Правец; изток: река „Стара река”; юг: УПИ VI – 638,1369, 

кв. 80, гр. Правец; запад: УПИ V – 637,1369, кв. 80, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 2280.00 лв. (две хиляди двеста и осемдесет 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   № 62 

ОТНОСНО: Доклад на комисията по контрол във връзка с изпълнение на Решение №218 от 

27.11.2020 год. на ОбС-Правец. 

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

чл.27, ал.3 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК (обн. ДВ бр.96/01.12.2017 г.), и въз 

основа предложенията на Комисията за контрол, назначена със Заповед № З - 202 

от 14.04.2021 г. на кмета на община Правец, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Доклад от 20.04.2021 год. на комисията за контрол по изпълнение на 

концесионен договор за предоставяне на концесия на язовир „Осиковица“, утвърден от кмета на 

община Правец 

2. Срокът за изпълнение на реконструкцията на енергогасителя на основния изпускател на 

яз. Осиковица да бъде съобразен с предписанието на ДАМТН, но не по - късно от 30.09.2021 год. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 63 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Калугерово, община 

Правец, с обща площ от 41.893 дка, чрез търг. 

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), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

 

 

РЕШИ: 



1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски 

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община Правец, както следва: 

№ 

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. 

     ОБЩО:     41.893     

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка. (двадесет и четири лева на декар) 

без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 

41.893 дка (четиридесет и един декара осемстотин деветдесет и три кв. м.), начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 1005.50 лв. (хиляда и пет лева и петдесет стотинки) без ДДС 

(необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2021/2022 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 



участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 64 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Джурово, община Правец, 

с обща площ от 30.372 дка, чрез търг. 

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), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно 

наддаване земеделски имоти – общинска собственост, представляващи 

обработваеми земи, намиращи се в землището с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897, 

община Правец, както следва: 

№ 

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. 

     ОБЩО:     30.372     

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар) без 

ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 30.372 

дка (тридесет декара триста седемдесет и два кв. м.), начална тръжна годишна наемна цена 

в размер на 729.00 лв. (седемстотин двадесет и девет лева) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 



2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2021/2022 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 65 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Осиковица, община 

Правец, с обща площ от 160.030 дка, чрез търг. 

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), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски 

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец, както следва: 

№ 

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. 

          160.030     

с начална тръжна годишна наемна цена - 39.00 лв./дка (тридесет и девет лева на декар) без 

ДДС (необлагаема), в съответствие със средното годишно рентно плащане за землището на с. 

Осиковица, за стопанската 2021-2022 година, определено с Протокол от 25.01.2021 г. на Областна 

дирекция „Земеделие“– София област или за обща площ от 160.030 дка (сто и шестдесет декара 



и тридесет кв. м.), начална тръжна годишна наемна цена в размер на 6241.20 лв. (шест 

хиляди двеста четиридесет и един лева и двадесет стотинки ) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2021/2022 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 66 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Видраре, община Правец 

с обща площ от 49.027 дка, чрез търг. 

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), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски 

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, както следва: 
 

№ 

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. 

10 11020.3.7 СЕЛИЩЕ Нива 6 1.001 1001 4014-II/07.04.2021 г. 

     ОБЩО:     49.027     

с начална тръжна годишна наемна цена - 28.00 лв./дка (двадесет и осем лева на декар) без 

ДДС (необлагаема), в съответствие със средното годишно рентно плащане за землището на с. 

Видраре, за стопанската 2021-2022 година, определено с Протокол от 25.01.2021 г. на Областна 

дирекция „Земеделие“ – София област или за обща площ от 49.027 дка (четиридесет и девет 

декара и двадесет и седем кв. м.), начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1372.80 

лв. (хиляда триста седемдесет и два лева и осемдесет стотинки) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2021/2022 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 67 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Равнище, община Правец, 

с обща площ от 58.102 дка, чрез търг. 

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), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски 

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец, както следва: 

№ 

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 

          58.102     

с начална тръжна годишна наемна цена - 28.00 лв./дка (двадесет и осем лева на декар) без 

ДДС (необлагаема) или за обща площ от 58.102 дка (петдесет и осем декара и сто и два кв. м.), 

начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1 626,90 лв. (хиляда шестстотин двадесет 

и шест лева и деветдесет стотинки) без ДДС (необлагаема). 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2021/2022 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 



утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 68 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Равнище, община Правец, 

с обща площ от 64.231 дка, чрез търг. 

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), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски 

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № 

по КВС 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Землище АЧОС №/дата 

1 055034 ГРЕДАТА Нива 8 5.005 Равнище 1804–II/ 13.06.2016  

2 059046 Бекярова 

ливада 

Нива 4 1.395 Равнище 219-II/ 20.08.2010 

3 059048 Гроба Нива 4 1.267 Равнище 220-II/ 20.08.2010 

4 060060 Долна муртова 

ливада 

Нива 4 0.981 Равнище 676-II/ 11.06.2012 

5 062002 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.998 Равнище 677-II/ 11.06.2012 

6 062008 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.436 Равнище 678-II/ 11.06.2012 

7 062019 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.021 Равнище 679-II/ 11.06.2012 

8 062022 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.481 Равнище 680-II/ 11.06.2012 

9 062039 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.499 Равнище 681-II/ 11.06.2012 

10 062041 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.840 Равнище 1799–II/ 13.06.2016  

11 064003 Лисиците Нива 6 2.501 Равнище 791–II/ 20.07.2012  

12 064005 Лисиците Нива 6 1.902 Равнище 792–II/ 20.07.2012  

13 065003 Усойната Нива 6 5.887 Равнище 793–II/ 20.07.2012 

14 065007 Усойната Нива 6 2.935 Равнище 794–II/ 20.07.2012 

15 065012 Усойната Нива 6 10.920 Равнище 795–II/ 20.07.2012 

16 066002 Банчова бахча Нива 6 3.764 Равнище 212–II/ 20.08.2010  

17 066026 Банчова бахча Нива 6 4.790 Равнище 213–II/ 20.08.2010  

18 066030 Банчова бахча Нива 6 2.002 Равнище 214–II/ 20.08.2010  

19 066031 Банчова бахча Нива 6 4.438 Равнище 215–II/ 20.08.2010  

20 066042 Банчова бахча Нива 6 7.169 Равнище 217–II/ 20.08.2010  

         64.231     



с начална тръжна годишна наемна цена - 28.00 лв./дка (двадесет и осем лева на декар) без 

ДДС (необлагаема) или за обща площ от 64.231 дка (шестдесет и четири декара и двеста 

тридесет и един кв. м.), начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1 798,50 лв. 
(хиляда седемстотин деветдесет и осем лева и петдесет стотинки) без ДДС (необлагаема). 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2021/2022 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 69 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделски земи в землището на с. Равнище, община Правец, 

с обща площ от 47.695 дка, чрез търг. 

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), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване земеделски 

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № 

по КВС 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Землище АЧОС №/дата 

1 068006 Тетевенска 

пътека 

Нива 8 5.998 Равнище 683-II/ 11.06.2012 

2 068013 Тетевенска 

пътека 

Нива 8 5.716 Равнище 684-II/ 11.06.2012 

3 072003 Банчова бахча Нива 6 2.483 Равнище  687–II/ 20.07.2012 

4 072006 Соленска 

могила 

Нива 6 4.346 Равнище 688–II/ 20.07.2012 

5 072011 Соленска 

могила 

Нива 6 1.351 Равнище 689–II/ 20.08.2010 



6 072023 Соленска 

могила  

Нива 6 0.361 Равнище 1800–II/ 13.06.2016  

7 072025 Соленска 

могила  

Нива 6 8.766 Равнище 1801–II/ 13.06.2016  

8 073002 Соленска 

могила 

Нива 6 12.498 Равнище 796–II/ 20.07.2012 

9 073004 Соленска 

могила 

Нива 6 2.500 Равнище 797–II/ 20.07.2012 

10 073008 Соленска 

могила 

Нива 6 3.177 Равнище 798–II/ 20.07.2012 

11 080039 СТУБЕЛЯ Нива 4 0.499 Равнище 1802–II/ 13.06.2016 

    ОБЩО     47.695     

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар) без 

ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 47.695 

дка (четиридесет и седем декара и шестстотин деветдесет и пет кв. м.), начална тръжна 

годишна наемна цена в размер на 1145.00 лв. (хиляда сто четиридесет и пет лева) без ДДС 

(необлагаема). 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2021/2022 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 70 

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

ЗИДЗСПЗЗ (вх. №58.00-6/18.03.2021 г. и вх. №58.00-7/18.03.2021 г.) 

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 –

6/18.03.2021 год. от ОСЗ – Правец, 

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

 

 

 



РЕШИ: 

1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на П. С. П., 

следния земеделски имот, находящи се в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община 

Правец, област Софийска:  

- Поземлен имот с идентификатор 54170.200.113 по КККР на землището на с. 

Осиковица, община Правец, област Софийска, с площ от 2052 кв.м (две хиляди и 

петдесет и два кв. м), в местността „Стаменци“ с начин на трайно ползване „ливада”, 

категория – седма, съгласно скица №15-238682-08.03.2021 г., попадащ изцяло в 

поземлен имот с идентификатор 54170.200.113 по КККР, за който е съставен Акт за 

частна общинска собственост №4013 – II/07.04.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на С. П. Л., наследник 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 71 

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

ЗИДЗСПЗЗ (вх. №58.00-6/18.03.2021 г. и вх. №58.00-7/18.03.2021 г.). 

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 –

7/18.03.2021 год. от ОСЗ – Правец, 

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

РЕШИ: 

I. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на И. Н. С., 

следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община 

Правец, област Софийска:  

1. Проектен имот с идентификатор 54170.202.64 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 4200 кв.м (четири хиляди и двеста кв. м), с начин 

на трайно ползване „ливада”, категория – седма, съгласно скица-проект №15-252466-

11.03.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 54170.202.51 по КККР 

на землището на с. Осиковица, целият с площ от 7292 кв.м, за който е съставен Акт за 

частна общинска собственост №3726 – II/25.06.2020 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Проектен имот с идентификатор 54170.202.65 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 2500 кв.м (две хиляди и петстотин кв. м), с начин 

на трайно ползване „ливада”, категория – седма, съгласно скица-проект №15-252469-

11.03.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 54170.202.51 по КККР 

на землището на с. Осиковица, целият с площ от 7292 кв.м, за който е съставен Акт за 

частна общинска собственост №3726 – II/25.06.2020 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Проектен имот с идентификатор 54170.202.66 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 592 кв.м (петстотин деветдесет и два кв. м), с 

начин на трайно ползване „ливада”, категория – седма, съгласно скица-проект №15-

252475-11.03.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 54170.202.51 

по КККР на землището на с. Осиковица, целият с площ от 7292 кв.м, за който е 

съставен Акт за частна общинска собственост №3726 – II/25.06.2020 год. – земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ. 

4. Проектен имот с идентификатор 54170.202.67 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 1416 кв.м (хиляда четиристотин и шестнадесет 

кв. м), с начин на трайно ползване „ливада”, категория – седма, съгласно скица-проект 

№15-252434-11.03.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 



54170.202.50 по КККР на землището на с. Осиковица, целият с площ от 6616 кв.м, за 

който е съставен Акт за частна общинска собственост №3725 – II/ 25.06.2020 год. – 

земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

5. Проектен имот с идентификатор 54170.202.68 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 1200 кв.м (хиляда и двеста кв. м), с начин на 

трайно ползване „ливада”, категория – седма, съгласно скица-проект №15-252440-

11.03.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 54170.202.50 по КККР 

на землището на с. Осиковица, целият с площ от 6616 кв.м, за който е съставен Акт за 

частна общинска собственост №3725 – II/ 25.06.2020 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

6. Проектен имот с идентификатор 54170.202.69 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 4000 кв.м (четири хиляди кв. м), с начин на трайно 

ползване „ливада”, категория – седма, съгласно скица-проект №15-252446    -

11.03.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 54170.202.50 по КККР 

на землището на с. Осиковица, целият с площ от 6616 кв.м, за който е съставен Акт за 

частна общинска собственост №3725 – II/ 25.06.2020 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

7. Проектен имот с идентификатор 54170.202.70 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 1000 кв.м (хиляда кв. м), с начин на трайно 

ползване „ливада”, категория – седма, съгласно скица-проект №15-252449-11.03.2021 

г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 54170.202.53 по КККР на 

землището на с. Осиковица, целият с площ от 1500 кв.м, за който е съставен Акт за 

частна общинска собственост №3727 – II/25.06.2020 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

8. Проектен имот с идентификатор 54170.202.71 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 500 кв.м (петстотин кв. м), с начин на трайно 

ползване „ливада”, категория – седма, съгласно скица-проект №15-252452-11.03.2021 

г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 54170.202.53 по КККР на 

землището на с. Осиковица, целият с площ от 1500 кв.м, за който е съставен Акт за 

частна общинска собственост №3727 – II/ 25.06.2020 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

9. Проектен имот с идентификатор 54170.23.206 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 1000 кв.м (хиляда кв. м), с начин на трайно 

ползване „пасище”, категория – седма, съгласно скица-проект №15-252455-11.03.2021 

г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 54170.23.4 по КККР на 

землището на с. Осиковица, целият с площ от 5741 кв.м, за който е съставен Акт за 

публична общинска собственост №1385 – I/07.04.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

10. Проектен имот с идентификатор 54170.23.207 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 2000 кв.м (две хиляди кв. м), с начин на трайно 

ползване „пасище”, категория – седма, съгласно скица-проект №15-252461-11.03.2021 

г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 54170.23.4 по КККР на 

землището на с. Осиковица, целият с площ от 5741 кв.м, за който е съставен Акт за 

публична общинска собственост №1385 – I/07.04.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на С. И. М., 

наследник на И.Н. С. и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 72 

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

строителство, основни и неотложни текущи ремонти и във връзка с промяна на 

трансформираната целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 

финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

улична мрежа и сгради публична общинска собственост. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 



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

РЕШИ: 

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

строителство, основни и неотложни текущи ремонти за 2021 г. /Приложение№1/ 

2.Дава съгласие да бъде променена исканата за трансформиране целева субсидия за 

капиталови разходи в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

улична мрежа и сгради публична общинска собственост, приета с Решение №50/18.03.2021 г. от 

714 515 лв. на 682 265 лв. / Приложение№14 на Министерство на финансите / 

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

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

обществен интерес, изразяващ се в необходимостта от извършването на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и улична мрежа и сгради публична общинска собственост. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 73 

ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати на кмет на община и кметове на 

кметства в община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.5, ал.2 и чл.27, 

ал.3 и чл.38 ал.7 от от Закона за местното самоуправление и местната 

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

19.03.2019г./, 

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

РЕШИ: 

1. Определя основното месечно трудово възнаграждение на кмет на Община Правец в 

размер на 54% от максимално определения размер, съгласно чл.5 ал.16 от Постановление №67 на 

МС от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, считано от 01.03.2021г. 

2. Определя възнаграждение на кметове на кметства,  считано от 01.03.2021г., както 

следва: 

- Кмет на кметство в с. Осиковска Лакавица – в размер на 910 лв./деветстотин и десет 

лева/; 

- Кмет на кметство в с. Разлив – в размер на 980 лв./деветстотин и осемдесет лева/; 

- Кмет на кметство в с. Осиковица – в размер на 980 лв./деветстотин и осемдесет лева/; 

- Кмет на кметство с. Джурово – в размер на 1060 лв./хиляда и шесдесет лева/. 

3. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и 

непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно 

действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на 

работната заплата в Община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 74 

ОТНОСНО: Изменение на ПУП – ПР на УПИ V-Обществено обслужване в кв. 9 по  Подробния 

устройствен план /ПУП/ – на с. Джурово, община Правец, Софийска област. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.11, и ал. 2 и чл. 

27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от   ЗУТ, 

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

РЕШИ: 

Дава съгласие за изработването на Проект за изменение на  ПУП – ПР на УПИ V-

Обществено обслужване в кв. 9 по  Подробния устройствен план /ПУП/ – на с. Джурово, община 

Правец, Софийска област, с който УПИ V-  Обществено обслужване се разделя на два нови 

урегулирани поземлени имота - УПИ V - Обществено обслужване  с урегулирана площ от 582 кв. 



м. и УПИ ХХ- Обществено обслужване с урегулирана площ от 359 кв.м. 

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

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 75 

ОТНОСНО: Именуване на улици за територията на част от махала Герановица, включена в 

регулационните граници на с. Джурово, община Правец, Софийска област. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.18 и чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

І. Продължава се ул. „Матю Воденичаров”  от о.т. 27- о.т.121- о.т. 123- о.т.124 – о.т.125- 

о.т. 127 – о.т. 128 – о.т. 135 – о.т. 136 – о.т. 137 –о. т. 138 – о.т. 139 – о.т.140 – о.т. 141до о.т. 142. 

ІІ. Именува новоформирани улици в с. Джурово, махала Герановица, община  Правец, 

Софийска област, определени от осовата мрежа, както следва:     

1.Улица, определена от о.т. 122 – о.т.121 - о.т.123- о.т.134- о.т. 133- о.т. 132- о.т.129- о.т. 

130 – о.т. 131 – ул.”Детелина”;  

2. Улица, определена от о.т. 125-о.т.126 – ул.„Лале”; 

3. Улица, определена от о.т. 128-о.т.129 – ул.” Кокиче”; 

4. Улица, определена от о.т.135 – о.т. 147-о.т.146- о.т.145-о.т.144-о.т.139-о.т.143 – 

ул.”Люляк”; 

5. Улица, определена от о.т. 136- о.т.148-о.т.149-о.т.150-о.т.154-о.т.151-о.т.152-о.т.153 – 

ул.”Здравец”. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 76 

ОТНОСНО: ПУП – Парцеларен план поземлени имоти - публична общинска собственост на 

територията на землището на с. Манаселска река, община Правец, област 

Софийска” за обект: „Аварийно – възстановителни работи на свлачищен участък 

от път SFO 1471 /ІІІ-308/ Калугерово – Видраре – Джурово - /І-3/ от км. 8+210 до 

8+360, с. Манаселска река, община Правец. ”. 

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

от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, 

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

РЕШИ: 

Одобрява „ПУП – ПП на  ПИ 46961.10.321; ПИ 46961.10.319, ПИ 46961.10.318 ПИ 

46961.10.322, в местност „Садовица”, землището на с. Манаселска река, относно свлачищен 

участък на път SFO 1471 /ІІІ-308/ Калугерово – Видраре – Джурово - /І-3/ от км. 8+210 до 8+360, с. 

Манаселска река, община Правец” 

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

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 77 

ОТНОСНО: Възлагане изпълнение на услугата от общ икономически интерес (УОИИ) - 

патронажна грижа по проект BG05M9OP001-6.002-0073 „Патронажна грижа + в 

община Правец", съгласно сключен Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 Патронажна   

грижа   +",   Оперативна   програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 



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

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

администрация, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и съгласно 

Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна 

помощ и за съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически 

интерес, 

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

РЕШИ: 

1. Община Правец да предоставя услугата „патронажна грижа“ по проект BG05M9OP001-

6.002-0073-С01 „Патронажна грижа в община Правец“, финансиран по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) 

чрез „Домашен социален патронаж“, гр. Правец.  

2. Възлага на Кмета на Община Правец изготвянето и издаването на Акт (Заповед) за 

възлагане на услугата „патронажна грижа“, който акт следва да съдържа всички необходими 

реквизити, съгласно чл. 4 от Решение на Комисията от 20 декември 2011 г. относно прилагането 

на чл. 106, параграф 2 от Договора за функциониране на Европейския съюз за държавната помощ 

под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 

натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес и да утвърди правилник за 

предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „патронажна грижа“.  

3. Услугата „патронажна грижа“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се 

предоставя безвъзмездно на потребителите за срока на изпълнение на услугите по проект 

BG05M9OP001-6.002 -0073-С01 „Патронажна грижа + в община Правец“, финансиран по 

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

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

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

обществен интерес, изразяващ се в необходимостта от предоставяне на социалните услуги в 

извънредна обстановка с цел задоволяване потребностите на уязвимите групи. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 78 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2, чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 79 

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

Ветерани от Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод 9-ти май – Ден на 

победата над хитлерофашизма. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1), т.6 и т.23, чл.27 (4) 

и (5) от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

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

Община Правец за 2021 г. на жители на община Правец - ветерани от Втората световна война 

1944 – 1945 г. в размер на 200 лева на всеки по списък, посочен в отделно приложение; 

2. Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на т.1 от това решение. 



Р Е Ш Е Н И Е   № 80 

ОТНОСНО: Доклади на читалищата от Община Правец за осъществените читалищни дейности 

в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Правец 

през 2020 година и финансови отчети. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.5, чл.20, чл.21, 

ал.1, т.23 и ал.2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, 

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

РЕШИ: 

Приема за сведение докладите за осъществените читалищни дейности и финансовите 

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

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

Грънчаров 1928”, с. Равнище; Народно читалище „Възраждане 1927”, с .Джурово; Народно 

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

Осиковица; Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде и Народно читалище „Светлина 

2012”, с. Правешка Лакавица, Народно читалище „Христо Ботев 1928”, с Осиковска Лакавица, в 

изпълнение на Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2020 

година. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
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в т.ч.         

§40-00

основен 

ремонт

текущ 

ремонт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

І § 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ 127250 682265 102385 0 0 6367872 321976 7601748

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
9000 9000

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
4500 4500

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 
0 0

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

Правец, община Правец, област Софийска
39750 39750

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

XI-общ.адм. и общ. обсл., кв.20, гр.Правец
0 0

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 1

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 2690346 0 2690346

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.

200000 200000

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

5
„Реконструкция и промяна предназначението на МС-общежитие в детска градина 

„Индира Ганди“ – филиал с.Разлив, община Правец 599100 599100

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 127250 622265 0 0 0 3464801 86183 4300499

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/
600000 600000

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 127250 127250

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 и съоръжения 19683 19683

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

54 „Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471/III – 308/ Калугерово – Видраре 

– Джурово - /I-3/ от км. 8+210 до км.8+360, с.Манаселска река , община Правец 

200000 200000

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

127250 682265 102385 10000 0 6915471 321976 8159347ОБЩО




































