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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  8  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 23 юли 2021 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 118 

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-10; “За”-10, “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 – Гараж, намиращ се в поземлен имот № 

1291 по плана на гр.Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

представляващи Помещения, ОФИС № 8 и ОФИС № 9, находящо се на IIІ (третия) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– публична общинска собственост, 

представляваща ученически бюфет, (УПИ) І – Училище, кв. 101, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Продажба на общински Поземлен имот (ПИ) №58030.112.253 по ПНИ на мах. Скърнава, кв. 

226, гр. Правец, община Правец, област Софийска, по чл. 35, ал. 1 от ЗОС. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Продажба на общински УПИ III – 1499, находящ се в кв. 97 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, по чл. 35, ал. 3 от ЗОС.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ II – 77, находящ 

се в кв. 16 по плана за регулация на с. Осиковица, община Правец, по чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



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

ЗИДЗСПЗЗ (вх. №58.00-10/25.06.2021 г.). 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Финансово участие на Община Правец в провеждането на седемнадесетото издание на 

музикалния фестивал „Моцартови празници-Правец’2021”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Правец за период 2021-2023 год. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Обсъждане и приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Правец 2021-

2027 г.“ (ПООС). 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно водопроводно 

отклонение и сградно канализационно отклонение през имот общинска собственост, за 

обект: „Жилищна сграда за сезонно обитаване се в УПИ XXXVI-881, кв.59 по плана на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение през имот общинска собственост, за обект: „Второстепенна постройка – лятна 

кухня, находяща се в УПИ X-1713, кв. 72, гр. Правец, община Правец, област Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 

kV на жилищна сграда в УПИ V-6527, кв. 170, ул. „Златан Чорбанов”№ 3, гр. Правец, Община 

Правец”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 

kV на жилищна сграда в УПИ IX-6273, кв. 163, ж.к. „Север” по плана на  гр. Правец, Община 

Правец, област Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 

kV на еднофамилна жилищна сграда и гараж в ПИ 110.227, зона за отдих Драганска, гр. 

Правец ЕКАТТЕ58030, Община Правец, област Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



18. Даване на становище от Общински съвет Правец за опрощаване на държавни вземания по 

преписка вх.№ 0800-154/ 30.06.2021 г. на ОбС-Правец  и преписка вх. № 94-05-33/16.06.2021 

г. на администрацията на президента на република българия. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на Общинския съвет  

на Община Правец 

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

2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

20. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за I-во полугодие на 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на Общинския съвет  

на Община Правец 

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

или конкурс, помещения, находящи се на I (първи) етаж в Административната сграда на 

кметство, с. Джурово (за стоматологични кабинети). 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 119 

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-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

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

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

№  

по ред 

АОС № /дата Описание на имота 

113. АЧОС №1038-

II/ 28.11.2013 г. 

Едноетажна масивна обществена сграда със застроена площ (ЗП) от 

83,40 (осемдесет и три цяло и четиридесет стотни квадратни метра) кв. 

м., разположена на калкан на сграда трафопост, построена в УПИ I-

Детско заведение, находящ се в кв. 33 по действащия план за регулация 

на гр. Правец; 

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

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

 



№ 

по 

ред 

АОС № 

/дата 

Описание на имота 

50. АЧОС 

№4152-II/ 

02.07.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.261 (пет осем нула три нула точка едно едно 

две точка две шест едно) с неурегулирана площ от 127 (сто двадесет и седем) 

кв. м. по Плана на новообразуваните имоти на мах. „Скърнава“, гр. Правец, 

община Правец, находящ се в кв. 212 (двеста и дванадесет) по действащия 

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

51. АЧОС 

№4153-II/ 

02.07.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.262 (пет осем нула три нула точка едно едно 

две точка две шест две) с неурегулирана площ от 582 (петстотин осемдесет и 

два) кв. м. по Плана на новообразуваните имоти на мах. „Скърнава“, гр. 

Правец, община Правец, находящ се в кв. 230 (двеста и тридесет) по 

действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация 

(ПУР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

52. АЧОС 

№4154-II/ 

02.07.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.260 (пет осем нула три нула точка едно едно 

две точка две шест нула) с неурегулирана площ от 493 (четиристотин 

деветдесет и три) кв. м. по Плана на новообразуваните имоти на мах. 

„Скърнава“, гр. Правец, община Правец, находящ се в кв. 212 (двеста и 

дванадесет) по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за 

улична регулация (ПУР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска 

53. АЧОС 

№4155-II/ 

02.07.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.263 (пет осем нула три нула точка едно едно 

две точка две шест три) с неурегулирана площ от 269 (двеста шестдесет и 

девет) кв. м. по Плана на новообразуваните имоти на мах. „Скърнава“, гр. 

Правец, община Правец, находящ се в кв. 218 (двеста и осемнадесет) по 

действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация 

(ПУР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

54. АЧОС 

№4160-II/ 

13.07.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661 (шестнадесети отреден за имот 

с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин шестдесет и един), целият с 

урегулирана площ от 826 (осемстотин двадесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 

61 (шестдесет и едно) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

55. АЧОС 

№4161-II/ 

13.07.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153 (втори отреден за имот 

с планоснимачен номер седем хиляди двеста стридесет и шест, седем хиляди 

сто петдесет и две, седем хиляди сто петдесет и три), целият с урегулирана 

площ от 518 (петстотин и осемнадесет) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и 

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

Софийска. 

56. АЧОС 

№4162-II/ 

13.07.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 (тринадесети отреден за 

имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин шестдесет и пет, шест 

хиляди шестстотин и шест), целият с урегулирана площ от 604 (шестстотин и 

четири) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за регулация 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

57. АЧОС 

№4163-II/ 

14.07.2021 г. 

Поземлен имот с идентификатор 54170.164.29 (пет четири едно седем нула 

точка едно шест четири точка две девет) с площ от 9998 кв. м (девет хиляди 

деветстотин деветдесет и осем кв. м.) в местността „Събенец” с начин на 

трайно ползване – нива, категория – 6 (шеста), план за земеразделяне, находящ 

се в землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска. Предишен 

идентификатор: няма. Номер по предходен план: 164029. 

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

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

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

ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 



№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

26. АЧОС 

№4151-II/ 

01.07.2021 г. 

345/5770 (триста четиридесет и пет към пет хиляди седемстотин и седемдесет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 6403 (десети отреден 

за имот планоснимачен номер шест хиляди четиристотин и три), целият с 

урегулирана площ от 5770 кв.м. (пет хиляди седемстотин и седемдесет 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 345 (триста четиридесет 

и пет) кв.м., от които 39 (тридесет и девет) кв.м., придаваеми от улица и 315 

(триста и петнадесет) кв.м., придаваеми от Поземлен имот (ПИ) №8 (осми), 

находящ се в кв. 150 (сто и петдесет) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

27. АЧОС 

№4137-II/ 

14.06.2021 г. 

37/701 (тридесет и седем към седемстотин и едно) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XXXVII – 881 (тридесет и седми отреден за имот 

планоснимачен номер осемстотин осемдесет и едно), целият с урегулирана 

площ от 701 кв.м. (седемстотин и едно квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 37 (тридесет и седем) кв.м., находящ се в кв. 59 (петдесет и 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 120 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – Гараж, намиращ се в поземлен 

имот № 1291 по плана на гр. Правец. 

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

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

чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 

56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

нежилищен имот, Гараж с площ от 24.00 (двадесет и четири) кв.м., намиращ се в поземлен имот № 

1291 по плана на гр.Правец, община Правец, област Софийска с акт за частна общинска собственост 

№1016-II/ 19.09.2013 г, вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по 

вписванията с вх. рег. № 1721 от 24.09.2013 г., под № 134 том VI, парт. 20680;  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 (шестдесет лева) лева без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т.12  от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

 2.3. Предназначение на имота – за гараж; 

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

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

началната тръжна годишна наемна цена; 

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

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

условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със спечелилия участник 

при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 121 

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

представляващи Помещения, ОФИС № 8 и ОФИС № 9, находящо се на IIІ (третия) 

етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец. 



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

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

чл.11, чл.14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 

56, ал. 2, т. 1, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

нежилищен имот – частна общинска собственост, Помещения, представляващи ОФИС № 8 и ОФИС 

№ 9, частна общинска собственост, с обща площ от 51.69 (петдесет и едно цяло шестдесет и девет 

стотни) кв.м, находящо се на IIІ (третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – 

За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, с акт за частна общинска собственост № 0123 

-II / 15.05.2000 г, вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията 

с вх. рег. № 198 от 19.02.2004  г., под № 113  том I, н. д. № 138, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 103.38 лв. (сто и три лева и тридесет и осем 

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

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

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

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

тръжна годишната наемна цена; 

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

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

условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник 

при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 122 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищен имот– публична общинска собственост, 

представляваща ученически бюфет, (УПИ) І – Училище, кв. 101, 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. 8, ал. 4, чл.11, чл.14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 

56, ал. 2, т. 2, чл. 58 и чл. 59 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 за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински 

недвижим имот – Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със светла площ от 

157.00 (сто петдесет и седем) кв.м., представляваща ученически бюфет, находяща се в масивна 

сграда –Училище, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. 

Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост № 720 – I/12.06.2018 г., вписан в службата 

по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 2063/13.06.2018 г., под № 179, 

том VIII, парт. 56517, 56545. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 314.00 лв. (триста и четиринадест лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 6 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – ученически бюфет. 



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

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

годишна наемна цена. 

3. Специфични изисквания към наемателя, използващ имота за ученически бюфет: 

3.1.В обекта не се разрешава развиване на дейности, които са в ущърб на учебния процес и 

на възпитанието на учениците. Забраняват се дейности, свързани с производство и продажба на 

алкохол, цигари, кофеин съдържащи напитки, електронни и хазартни игри; 

3.2. Спечелилият търга се задължава да запази предназначението на обекта. 

3.3. Приготвянето и предлагането на храни/закуски, които ще се предлагат в ученическия 

стол, следва да са съобразени със: 

 - Закона за храните;  

- Наредба № 1 от 22.01.2018 год. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, 

бр.11 от 22.02.2018 г.), издадена от Министъра на здравеопазването;  

- Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството 

на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно 

на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при 

организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от Mинистъра на земеделието, храните и 

горите; 

- Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от 

Mинистъра на здравеопазването 

- Предлаганата храна да е приготвена съгласно изискванията на «Сборник рецепти за 

ученическите столове и бюфети».  

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

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

условията по т. 2 и т. 3, да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия 

участник при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

5. Договора да съдържа специфичните изисквания към наемателя по т. 3. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 123 

ОТНОСНО: Продажба на общински Поземлен имот (ПИ) №58030.112.253 по ПНИ на мах. 

Скърнава, кв. 226, гр. Правец, община Правец, област Софийска, по чл. 35, ал. 1 от 

ЗОС. 

Общинският съвет на Община Правец, на 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-10; “За”-10, “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) №58030.112.253 (пет 

осем нула три нула точка едно едно две точка две пет три) с площ от 153 кв. м. (сто петдесет и три 

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

община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3984-II/25.02.2021 г., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 526 от 

09.03.2021 год., Акт № 190, том II, при съседи: Северизток: ПИ №58030.112.24 по ПНИ на мах. 

„Скърнава”, гр. Правец; югизток: ПИ №58030.112.254 по ПНИ на мах. „Скърнава”, гр. Правец; 

югозапад: терен в строителни граници на мах. „Скърнава“, гр. Правец; северозапад: ПИ 

№58030.112.25 по ПНИ на мах. „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 6120.00 лв. (шест хиляди сто и двадесет лева) 

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



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

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

на имота по т. 2. 

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

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 124 

ОТНОСНО: Продажба на общински УПИ III – 1499, находящ се в кв. 97 по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска, по чл. 35, ал. 3 от ЗОС. 

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. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 39 ал.1, 

ал.2 и ал.3 от Наредба № 5 на Общинския съвет на община 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 С. Ц. М., в качеството му на собственик на 

построена сграда узаконена с Акт №9/14.10.2004 г. за узаконяване, с отстъпено право на строеж в 

общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) III – 1499 (трети отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин 

деветдесет и девет), целият с урегулирана площ от 959 (деветстотин петдесет и девет) кв.м., находящ 

се в кв. 97 (деветдесет и седем) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4073 - ІІ/10.06.2021 година, вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1416 от 15.06.2021 

год., под № 21 том VI, парт. 52071. 

2. Определя цена в размер на 33 565,00 лв. (тридесет и три хиляди петстотин шестдесет и 

пет лева) без ДДС (необлагаем), на имота по т. 1.  

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   № 125 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ II – 77, 

находящ се в кв. 16 по плана за регулация на с. Осиковица, община Правец по чл. 36, 

ал. 1, т. 2 от ЗОС. 

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 В. Г. П. с постоянен адрес: с. Осиковица, 

община Правец, .............., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 45/805 

(четиридесет и пет към осемстотин и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 

77 (втори отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и седем), целият с урегулирана площ 

от 805 кв.м. (осемстотин и пет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 45 

(четиридесет и пет) кв.м., от които 30 (тридесет) кв.м. придаваеми от улица с о. т. 44 до о. т. 52 и 15 

(петнадесет) кв.м придаваеми от улица с о. т. 44 до о. т. 45, находящ се в кв. 16 (шестнадесет) по 

плана за регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 



общинска собственост (АЧОС) №4074 – II/10.06.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1413 от 15.06.2021 год., Акт № 18, том VI, при 

съседи: Север: улица с о. т. 44 до о. т. 52; изток: улица с о. т. 44 до о. т. 45; юг: УПИ III – 77, УПИ II 

– 77, кв. 16, с. Осиковица; запад: УПИ I – 77, кв. 16, с. Осиковица, община Правец, област Софийска. 

2.  Определя цена в размер на 675.00 лв. (шестстотин седемдесет и пет 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   № 126 

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

ЗИДЗСПЗЗ (вх. №58.00-10/25.06.2021 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 –10/25.06.2021 год. 

от ОСЗ – Правец, 

  (Гласували-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците П. В. Г., следния 

земеделски имот, находящи се в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област 

Софийска:  

- Проектен имот с идентификатор 58030.40.229 в землището на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, с площ от 553 кв.м (петстотин  петдесет и три кв. м), 

съгласно скица- проект №15-400052-14.04.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот 

с идентификатор 58030.40.37 по КККР, целият с площ от 892 кв.м., НТП – овощна 

градина, категория осма, за който е съставен Акт за частна общинска собственост 

№4159 – II/13.07.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Д.П.Д. – В., 

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 127 

ОТНОСНО: Финансово участие на Община Правец в провеждането на седемнадесетото издание 

на музикалния фестивал „Моцартови празници-Правец’2021”. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2, по 

реда на чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

  (Гласували-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за финансово участие на Община Правец със сума в размер до 15 000 

/петнадесет хиляди/ лева за реализиране на Музикалния фестивал „Моцартови празници-Правец 

2021” от  § 10-20 от бюджета на Община Правец за 2021 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 

изпълнението на настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 128 

ОТНОСНО: Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми източници и биогорива на община Правец за период 2021-2023 год. 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал 3  от 

ЗМСМА и чл. 9 и чл. 10, ал.1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници, 

  (Гласували-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива на Община Правец за периода 2021 – 2023 година, неразделна 

част от настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 129 

ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на „Програма за опазване на околната среда на община Правец 

2021-2027 г.“ (ПООС). 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 23 и чл.27, 

ал.3 от ЗМСМА и на основание чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда, 

  (Гласували-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Общински съвет Правец приема „Програма за опазване на околната среда на община 

Правец 2021-2027 г.“ с неразделни нейни части: Приложение „Доклад с резултати от проведено 

анкетно проучване за разработването на ПООС Правец 2021-2027 г.“; Приложение „Раздел 

„Лечебни растения“ (РЛР); Приложение „Програмата за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване на почвите на община Правец“ и Приложение „Програма за управление на 

отпадъците на община Правец 2021-2028 г.“, неразделна част от настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 130 

ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство 

на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно 

водопроводно отклонение / СВО/ и сградно канализационно отклонение /СКО/ през 

имот общинска собственост, за обект: „Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ 

XXXVI-881, кв.59 по плана на гр. Правец, Oбщина Правец, област Софийска” 

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

ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 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: 

I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на: 

1. СВО за обект: „Жилищна сграда за сезонно обитаване се в УПИ XXXVI-881, кв.59 по 

плана на гр. Правец, Община Правец, Област Софийска”, като трасето премине в свободен изкоп 

през поземлени имоти, собственост на Община Правец-част от улица с о.т. 1009 до о.т. 1052б-

о.т.1052a-о.т.1052, по план за регулация на гр. Правец до достигане на регулационната линия  на 

УПИ XXXVI-881, кв.59, гр. Правец. 

2. СKО за обект„Жилищна сграда за сезонно обитаване се в УПИ XXXVI-881, кв.59 по 

плана на гр. Правец, Община Правец, област Софийска”, като трасето премине в свободен изкоп 

през поземлени имоти, собственост на Община Правец- част от улица с о.т. 1009 до о.т. 1052б-

о.т.1052a- о.т.1052, по план за регулация на  гр. Правец до достигане на регулационната линия  на 

УПИ XXXVI-881, кв.59, гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1.  СВО за обект: „Жилищна сграда за сезонно обитаване се в УПИ XXXVI-881, кв.59 по 

плана на гр. Правец, Община Правец, област Софийска”,  в изкоп с дължина 3,05 м. и ширина 1,00 

м. в размер на 122,00 лв. ( сто двадесет и два лева) без ДДС (необлагаема), определена от комисия, 

назначена със Заповед на Кмета на Община Правец съгласно приложения протокол .  



2. СКО за обект: „Жилищна сграда за сезонно обитаване се в УПИ XXXVI-881, кв.59 по 

плана на гр. Правец, Община Правец, област Софийска”,  в изкоп с дължина 4,8 м. и ширина 1,20 м. 

в размер на 230,40 лв. (двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС (необлагаема), 

определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Правец съгласно приложения 

протокол . 

III. Възлага на Кмета на Община Правец да издаде Заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно отклонение 

и сградно канализационно отклонение за  обект: „Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ 

XXXVI-881, кв.59 по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска”,  през поземлени 

имоти (ПИ), общинска собственост - част от улица с о.т. 1009 до о.т. 1052б-о.т.1052a- о.т.1052,, по 

план за регулация на  гр. Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 131 

ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство 

на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на сградно 

канализационно отклонение през имот общинска собственост, за обект: 

„Второстепенна постройка – лятна кухня, находяща се в УПИ X-1713, кв. 72, 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 5 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 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 да се учреди възмездно право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение за  обект: „Второстепенна постройка – лятна кухня, находяща се в УПИ X-1713, кв. 72, 

гр. Правец, община Правец, област Софийска”, като трасето на отклонението премине в свободен 

изкоп през поземлен имот, собственост на община Правец - част от улица с о.т. 1198 - о.т. 1215 по 

плана на гр. Правец, до достигане на регулационната линия на УПИ X-1713, кв. 72, по плана на гр. 

Правец. 

Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СКO за обект: „Второстепенна 

постройка – лятна кухня, находяща се в УПИ X-1713, кв. 72, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска”, в изкоп с дължина 4,00 м. и ширина 0,96 м. в размер на 153,60 лв. /сто петдесет и три 

лева и шестдесет стотинки/ без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед 

на Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол. 

2. Възлага на Кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение за обект: „Второстепенна постройка – лятна кухня, находяща се в УПИ X-1713, кв. 72, 

гр. Правец, община Правец, област Софийска”, през поземлен имот, собственост на община Правец- 

улица с о.т. 1198- о.т. 1215 по плана на гр. Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 132 

ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство 

на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел захранване с 

въздушна кабелна линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ V-6527, кв. 170, ул. „Златан 

Чорбанов” № 3, 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 5 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл.  67, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл. 

51 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: 



I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова въздушна 

електропроводна линия за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на 

жилищна сграда в УПИ V-6527, кв. 170, ул. „Златан Чорбанов” № 3, гр. Правец, Община Правец”,  

като трасето премине през поземлен имоти, собственост на Община Правец –част от улица с о.т. 

519 - о.т. 446 – о.т.437 - о.т.427 - о.т.419 - о.т.410 - о.т. 402 по плана на                                      гр. 

Правец до достигане нов стоманобетонов стълб   монтиран срещу УПИ V-6527, кв.170, по плана на 

гр. Правец – с дължина на трасето 182 м.  

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова въздушна електропроводна 

линия за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ 

V-6527, кв. 170, ул. „Златан Чорбанов” № 3, гр. Правец, Община Правец”, с дължина 182 м. и 

сервитутна ивица 2.10 м. в размер на 14 905,80 лв. (четиринадесет хиляди деветстотин и пет лева  и 

осемдесет стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед №З-

418/23.05.2018 г. на Кмета на Община Правец съгласно приложения протокол.  

III.  Възлага на Кмета на Община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията за учредяване право на прокарване на нова въздушна електропроводна 

линия за обект „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ 

V-6527, кв. 170, ул. „Златан Чорбанов”№ 3, гр. Правец, Община Правец”, през имоти публична 

общинска собственост част от улица с о.т. 519 - о.т. 446 – о.т.437 - о.т.427 - о.т.419 - о.т.410 - о.т. 402 

по плана на гр. Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 133 

ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство 

на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване с 

въздушна кабелна линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ IX-6273, кв. 163, ж.к. „Север” 

по плана 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 5 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4, във връзка с чл. 64, ал. 5 от ЗУТ и чл. 51 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: 

I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова подземна кабелна 

линия в полза на: ЧЕЗ  Разпределение България АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цариградско шосе”№159 за обект: „Външно ел захранване с въздушна 

кабелна линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ IX-6273, кв. 163, ж.к. „Север” по плана на  гр. Правец, 

Община Правец, област Софийска”, като трасето премине през имоти, собственост на Община 

Правец – част от улица с о.т.204-о.т.208 по плана на гр. Правец с дължина на трасето 50,00 м.  

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване за подземна линия в нова тръбна 

мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна 

линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ IX-6273, кв. 163, ж.к. „Север” по плана на  гр. Правец, Община 

Правец, област Софийска” с дължина 50,00 м. и сервитутна ивица 2.10 м. в размер на 4095,00лв. 

/четири хиляди деветдесет и пет лева/без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със 

Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на Община Правец, съгласно приложения протокол.  

III.  Възлага на Кмета на Община Правец да издаде Заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията за учредяване право на прокарване за „Външно ел захранване с въздушна 

кабелна линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ IX-6273, кв. 163, ж.к. „Север” по плана на  гр. Правец, 

Община Правец, област Софийска”,  като трасето премине през имоти, собственост на община 

Правец – част от улица с о.т. 204 - о.т. 208 по плана на гр. Правец 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 134 

ОТНОСНО: Приемане на определената с Протокол на комисия по чл. 210 от Закон за устройство 

на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел захранване с 

въздушна кабелна линия 1 kV на еднофамилна жилищна сграда и гараж в ПИ 110.227, 

зона за отдих Драганска, гр. Правец ЕКАТТЕ58030, 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 5 от ЗМСМА, чл. 193, ал. 4, във връзка с чл. 64, ал. 5 от ЗУТ и чл. 51 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: 

I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова въздушна 

електропроводна линия за обект„Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на 

еднофамилна жилищна сграда и гараж в ПИ 110.227, зона за отдих Драганска, гр. Правец 

ЕКАТТЕ58030, Община Правец, област Софийска”, като трасето премине през поземлен имот 

58030.100.300 по плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, представляваш, местен път 

до достигане нов стоманобетонов стълб  №4, монтиран срещу ПИ 110.227, зона за отдих Драганска, 

гр. Правец – с дължина на трасето 102 м.  

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова въздушна електропроводна 

линия за обект„Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на еднофамилна жилищна 

сграда и гараж в ПИ 110.227, зона за отдих Драганска, гр. Правец ЕКАТТЕ58030, Община Правец, 

област Софийска”,  с дължина 102 м. и севитутна ивица 2.10 м. в размер на 7711,20 лв. (седем хиляди 

седемстотин и единадесетт лева  и двадесет стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от 

комисия, назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец съгласно 

приложения протокол.  

III.  Възлага на Кмета на община Правец да издаде заповед по чл. 193, ал. 4 от Закона за 

устройство на територията за учредяване право на прокарване на нова въздушна електропроводна 

линия за обект„Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на еднофамилна жилищна 

сграда и гараж в ПИ 110.227, зона за отдих Драганска, гр. Правец ЕКАТТЕ58030, Община Правец, 

област Софийска”, през поземлен имот 58030.100.300 по плана на новообразуваните имоти на мах. 

Драганска, представляващ,  местен път. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 135 

ОТНОСНО: Даване на становище от Общински съвет Правец за опрощаване на държавни 

вземания по преписка вх.№ 0800-154/ 30.06.2021 г. на ОбС-Правец  и преписка вх. № 

94-05-33/16.06.2021 г. на администрацията на президента на република България.” 

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

ал. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и 

въз основа на обстоятелствата и фактите, изложени в докладната записка, 

  (Гласували-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Правец дава отрицателно становище за опрощаване на дължими 

държавни вземания на М. И. Ц. за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци в общ размер 

на 796,81 лева. 



2. Възлага на Председателя на Общински съвет – Правец да комплектова преписката, 

съдържаща необходимата информация, ведно с настоящото Решение и да я изпрати до 

Администрацията на Президента на Република България за окончателно разглеждане. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 136 

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

полугодие на 2021 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 и чл. 44, 

ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

  (Гласували-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

I-во полугодие на 2021 г. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 137 

ОТНОСНО:Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за I-во полугодие на 2021 г. 

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

ал.6 от ЗМСМА, 

  (Гласували-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

полугодие на 2021 година. /Приложение / 

Р Е Ш Е Н И Е   № 138 

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

търг или конкурс, помещения, находящи се на I (първи) етаж в Административната 

сграда на кметство, с. Джурово (за стоматологични кабинети). 

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-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „Д- Р АСЕН АРСОВ- 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ”, 

ЕИК 832083767, представляван от Д-р Асен Н. Арсов, следните помещения; 

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

находящо се на I (първи) етаж в Административната сграда на кметство, с. Джурово, Община 

Правец, (за стоматологичен кабинет), при месечна наемна цена в размер на 20.00 лв. (двадесет лева) 

без ДДС. 

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

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

стоматологичен кабинет), при месечна наемна цена в размер на 9.60 лв. (девет лева и шестдесет 

стотинки) без ДДС. 

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

размер на 29.60 лв. (двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение 

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

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



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

на договор за наем с ЕТ „Д- Р АСЕН АРСОВ- АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ”, ЕИК 832083767, представляван от Д-р Асен Н. Арсов за 

помещенията по т. 1 за срок от 3 (три) години. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                                               /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 


