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

тел: + 359 7123 2288; факс: + 359 7123 2433 

Е-mail: obsavet@pravets.bg 

www.pravets.bg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я  
 

 

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

проведено  на 29 юли 2021 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

м. юли 2021 година 

 

 

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


П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  9  
 

от  извънредно заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 29 юли 2021 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 139 

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-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 97 от 27.05.2021 година на ОбС-

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 140 

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 97 от 27.05.2021 година на ОбС-

Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т.8, чл. 27, ал. 4 и 

5 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс, 

  (Гласували-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 97/27.05.2021 г. на 

Общинския съвет на община Правец, както следва: 

 вместо текста „Пристройка за спортно оборудване с разгърната застроена площ 

/РЗП/ от 138 кв.м. /сто тридесет и осем квадратни метра/“ да бъде изписан текста: 

„Пристройка за спортно оборудване с разгърната застроена площ /РЗП/ от 211,30 

кв.м. /двеста и единадесет квадратни метра/“,  

 изразът „Търговски обект със разгърната застроена площ /РЗП/ от 75 кв.м.“да 

отпадне 
След поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка решението да придобие 

следния вид: 

1. „Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да закупи от 

„УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ПРАВЕЦ“ АД, ЕИК 130833757, със седалище 

и адрес на управление: град Правец, община Правец, бул.“Трети март“ №16, представлявано от 

Васил Златев Петков и Борислав Венциславов Ралчев, заедно и поотделно, следните недвижими 

имоти, находящи се в град Правец, община Правец, област Софийска, а именно: Масивна сграда 

Спортна зала с разгърната застроена площ /РЗП/ от 1925 кв.м./хиляда деветстотин двадесет и пет 

квадратни метра/, Пристройка за спортно оборудване с разгърната застроена площ /РЗП/ от 

211,30 кв.м. /двеста и единадесет квадратни метра/, находящи се в урегулиран поземлен имот 

УПИ – ХХVІ /двадесет и шести/ - за спортен комплекс в кв. 9 /девети/ по регулационния план на 

гр. Правец, целия с площ от 11701 кв. м. /единадесет хиляди седемстотин и един квадратни метра/ 

за цена в размер на 383 365,00 лв. /триста осемдесет и три хиляди триста шестдесет и пет лева/, 

съгласно изготвена пазарната оценка от независим лицензиран оценител.  



2. Дава съгласие с определената по т.1 цена на имотите да се покрият изискуемите 

задължения на „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ” АД, ЕИК 130833757 

за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци към дата на сключване на договора за 

покупко-продажба на имотите по т.1.  

3. Общински съвет на Община Правец дава съгласие „УНИВЕРСИТЕТСКИ 

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - ПРАВЕЦ” АД, ЕИК 130833757, със седалище и адрес на управление: 

град Правец, община Правец, ул.“Трети март“ №16, представлявано от Васил Златев Петков и 

Борислав Венциславов Ралчев, заедно и поотделно да учреди безвъзмездно безсрочно право на 

ползване  в полза на Община Правец върху УПИ ХХVІ /двадесет и шести/ - за спортен комплекс 

в кв. 9 /девети/ по плана на гр. Правец с площ от 11701 кв. м. /единадесет хиляди седемстотин и 

един квадратни метра/ с правото Община Правец да извършва подобрения в имота. 

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

изпълнение на настоящото решение.” 
 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                             /Емилия ЦАЙКОВА/ 


