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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  1 3  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 22 декември 2021 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 199 

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. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално подпомагане 

на граждани от бюджета на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова   

Председател на комисията по Наредба №20 

3. Приемане ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Отдаване под наем на общински нежилищен имот – Терен № 9 - общинска собственост, 

находящ се между р. Стара река, улица от о.т. 233 към о.т. 256 и улица от о.т. 233 към о.т. 

231, гр. Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

или конкурс, Помещение №20 и Помещение №21, находящо се на II етаж в сграда (бивша 

поликлиника) гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Определяне на актуализирани цени за продажба на дървесина на корен, добивана при 

почистване на земеделски имоти, собственост на Община Правец и отдадени под наем за 

възмездно ползване. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – общ., находящ се в кв. 23 

по плана за регулация на с. Разлив, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661, находящ се в кв. 

61 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 



9. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153, находящ 

се в кв. 211 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 находящ се в 

кв. 211 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

ЗИДЗСПЗЗ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Одобряване на  „Проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Правец от новопроектирана 

осова точка №2000 през новопроектирана осова точка №2001 до новопроектирана осова 

точка №2002 и създаване на Проект за подробен устройствен план – ПУР на гр. Правец от 

новопроектирана осова точка №2002 до осова точка №123 от действащия ПР на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Кандидатстване на Община Правец по Проект „Красива България”, Мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места”, към Министерство на труда и 

социалната политика с проектно предложение за „Основен ремонт на покрива на спортна 

зала Правец”, находяща се  в УПИ XXVI за спортен комплекс, кв.9, по плана на гр.Правец, 

бул."Трети март" № 16, гр.Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Утвърждаване Културен календар на Община Правец за 2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Предоставяне на Публични ВиК активи - “Реконструкция на част от вътрешна 

водопроводна мрежа на гр. Правец”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 200 

ОТНОСНО: Честите прекъсвания на електрозахранването на територията на община Правец. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

РЕШИ: 

1. Да се организира провеждането на среща между представители на „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД и представители на местната власт, с цел да се изясни причината за честите 

прекъсвания на електрозахранването и да се предприемат необходимите действия за разрешаване 

на проблема. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 201 

ОТНОСНО: Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално 

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 



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

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с чл.6 от Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на 

Община Правец на ОбС-Правец, 

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

РЕШИ: 

1. Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2021 година за   

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

бюджета на Община Правец на: 

- П. Ц. П. от с. Видраре   - в размер на 400,00 лв. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 202 

ОТНОСНО: Приемане ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 

година. 

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

ал. 4 и ал. 5 от 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-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Приема ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 год., съгласно 

приложението, неразделна част към настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 203 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – Терен № 9 - общинска 

собственост, находящ се между р. Стара река, улица от о.т. 233 към о.т. 256 и улица 

от о.т. 233 към о.т. 231, 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. 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-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

общински имот, Терен № 9 - публична общинска собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, 

съгласно Схемата за разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговия в гр. Правец, 

находящ се между р. Стара река, улица от о.т. 233 към о.т. 256 и улица от о.т. 233 към о.т. 231 по 

действащия план за регулация на гр. Правец за поставяне на преместваем обект – Ателие за 

услуги 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 34.00 (тридесет и четири лева) лева без 

ДДС, съгласно Приложение №1, т.15.3  от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

2.3. Предназначение на имота – за поставяне на преместваем обект – Ателие за услуги; 



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   № 204 

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

без търг или конкурс, Помещение №20 и Помещение №21, находящо се на II етаж 

в сграда (бивша поликлиника) гр. Правец. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 11 и 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-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

 

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

ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ Д-Р ВИОЛЕТА 

БАНЧЕВА”, ЕИК 201868852, със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, община 

Ботевград, област Софийска, ул. „Ваньо Македонски”, № 1, вх. А, ет. 2, ап. 12, представляванo 

от Виолета В. Банчева, Помещение №20 – частна общинска собственост, с полезна площ от 18.00 

(осемнадесет) кв.м., и Помещение №21 – частна общинска собственост, с полезна площ от 18.00 

(осемнадесет) кв. м., находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I- 

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

актувана с Акт за частна общинска собственост №1496-II/ 16.02.2016 г, вписан в Службата по 

вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 299/16.02.2016 г. под № 

197, том I, парт. 29235, 3896 

2. Определя месечна наемна цена в размер на 39.60 лв. (тридесет и девет лева и шестдесет 

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

№ 5 на ОбС - Правец. 

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

4. Предназначение на Помещенията  по т. 1 - за очен кабинет и манипулационна. 

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

на договор за наем с ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ Д-Р ВИОЛЕТА БАНЧЕВА”, ЕИК 201868852, за помещенията 

по т. 1 за срок от 3 (три) години 

Р Е Ш Е Н И Е   № 205 

ОТНОСНО: Определяне на актуализирани цени за продажба на дървесина на корен, добивана 

при почистване на земеделски имоти, собственост на Община Правец и отдадени 

под наем за възмездно ползване. 



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), 

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

РЕШИ: 

 

1. Отсичане на дървета и трайни насаждения, когато е необходимо във връзка с ползването 

по предназначение на отдадените под наем земеделски имоти се извършва след издаване на 

Разрешение от Кмета на Община Правец.  

2. Комисия, назначена със заповед на Кмета извършва обстоятелствена проверка, 

извършва преценка за броя и вида на дърветата, подлежащи на отсичане и изготвя протокол за 

всеки имот. 

3. Добитата дървесина остава в полза на наемателя, като същата се заплаща преди 

транспортирането й по цени за продажба на стояща дървесина на корен, добита от общински 

земеделски имоти, отдадени под наем, както следва: 

№ 

по 

ред 

 

Наименование 

 

Мярка 

Цени за продажба на стояща дървесина 

на корен без ДДС 

/в лева/ 

1. Иглолистен объл дървен материал:   

 а) едър куб.м  

 Iа клас на сортимента куб.м 75 

 I клас на сортимента куб.м 60 

 II клас на сортимента куб.м 55 

 б) среден куб.м   

 III клас на сортимента куб.м 42 

 IV и Vклас на сортимента куб.м 27 

 в) дребен куб.м 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бук, дъб, габър 
цер, акация, 

липа, 

орех, 

явор, 

и други 

твърди 
бреза и меки 

ясен, 

бряст и 

широколистни широколистни 
горско 

плодни 

2. Широколистен объл дървен материал:     

 а) едър куб.м    

 Iа клас на сортимента куб.м 71 60 150 

 I клас на сортимента куб.м 62 55 120 

 II клас на сортимента куб.м 55 52 90 

 б) среден куб.м       

 III клас на сортимента куб.м 35 30 40 

 IV и Vклас на сортимента куб.м 32 30 35 

 в) дребен куб.м 27 27 32 

3. Дърва за горене и вършина:   

 а) вършина куб. м. 1.40 

 б) дърва от плоднидървеснивидове 
пр. 

куб.м 
15.00 

 в) дърва от иглолистнидървеснивидове 
пр. 

куб.м 
15.00 

 
г) дърва от 

широколистнимекидървеснивидове 

пр. 

куб.м 
15.00 

 
д) дърва от 

широколистнитвърдидървеснивидове 

пр. 

куб.м 
26.00 



 

4. Цените за продажба на стояща дървесина по т. 3, се актуализират с решение на 

Общински съвет на община Правец. 

5. След издаване на превозен билет от упълномощено от Кмета на общината лице, добитата 

дървесина преминава в собственост на наемателя 

Р Е Ш Е Н И Е   № 206 

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

кв. 23 по плана за регулация на с. Разлив, община Правец. 

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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и 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-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – общ. 

(единадесети, общински) с площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 23 

(двадесет и три) по действащия план за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №1551 - II/28.03.2016 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 973 от 18.04.2016 год., под 

№ 108 том IV, н.д.№56616, парт. 35507. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 14 320.00 лв. (четиринадесет хиляди 

триста и двадесет лева) без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител. 

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

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

цена на имота по т. 2. 

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

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

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

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

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

имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 207 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661, находящ се 

в кв. 61 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 ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 56, 

ал. 2, т. 3, чл. 58, чл. 59 и чл. 68 от Наредба №5 на ОбС – Правец, за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) 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, актуван 

с Акт за частна общинска собственост №4160 - II/13.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията 



– гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1798 от 14.07.2021 год., Акт № 98, том 

VII, при съседи: Север: УПИ VI – 1526, УПИ VII – 1525, кв. 61, гр. Правец; изток: УПИ XV – 7233, 

7234, кв. 61, гр. Правец; юг: улица с о. т. 960в до о. т. 960б; запад: УПИ XVII – 6688, кв. 61, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 40 312.00 лв. (четиридесет хиляди триста и 

дванадесет лева) без ДДС. 

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   № 208 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153, 

находящ се в кв. 211 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 ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 56, 

ал. 2, т. 3, чл. 58, чл. 59 и чл.68 от Наредба №5 на ОбС – Правец, за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 

7152, 7153 (втори отреден за имот с планоснимачен номер седем хиляди двеста тридесет 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, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №4161 - II/13.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1397 от 14.07.2021 год., Акт № 97, том VII, при съседи: Север: 

улица с о. т. 960б до о. т. 960в; изток: УПИ III – 7236, 7152, 7153, кв. 211, гр. Правец; юг: УПИ XI 

– 7153, кв. 211, гр. Правец; запад: УПИ XII – 6665, 6666, УПИ I – 6546, 6663 кв. 211, гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 24 864.00 лв. (двадесет и четири хиляди 

осемстотин шестдесет и четири лева) без ДДС. 

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   № 209 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 

находящ се в кв. 211 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 ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 56, 

ал. 2, т. 3, чл. 58, чл.59 и чл.68 от Наредба №5 на ОбС – Правец, за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 

6665, 6666 (тринадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин 

шестдесет и пет, шест хиляди шестстотин шестдест 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, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№4162 - II/13.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1796 от 14.07.2021 год., Акт № 96, том VII, при съседи: Север: УПИ XII 

– 6665, 6666, кв. 211, гр. Правец; изток: УПИ IX – 7153, кв. 211, гр. Правец; юг: улица с о. т. 1024 

до о. т 1025; запад: улица с о. т. 1025 до о. т. 960а, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 28 992.00 лв. (двадесет и осем хиляди 

деветстотин деветдесет и два лева) без ДДС. 

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   № 210 

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

ЗИДЗСПЗЗ. 

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

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

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

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

28/10.11.2021 год. от ОСЗ – Правец, 

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

РЕШИ: 

1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Петко В. 

Говедарски, следните земеделски имоти, находящи се в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 

58030, община Правец, област Софийска:  

• Проектен имот с идентификатор 58030.28.845 в землището на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, с площ от 19139 кв.м (деветнадесет хиляди сто тридесет и девет кв. м), 

съгласно скица-проект №15-1104926-11.10.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 58030.41.8 по КККР на землището на гр. Правец, целият с площ от 27880 кв.м, 



начин на трайно ползване – пасище, категория на земята – осма, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №1504 – I/25.11 .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 Петко В. Говедарски и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на 

АПК. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 211 

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

ЗИДЗСПЗЗ. 

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

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

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

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

30/26.11.2021 год. от ОСЗ – Правец, 

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

РЕШИ: 

 

1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Христо С. 

Йотов, следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, 

община Правец, област Софийска:  

• Проектен имот с идентификатор 11020.82.9919 в землището на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска, с площ от 1292 кв.м (хиляда двеста деветдесет и два кв. м), 

съгласно скица-проект №15-1250908-17.11.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 11020.82.114 по КККР на землището на с. Видраре, целият с площ от 2644 кв.м, 

начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – седма, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №4135 – II/22.06 .2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

• Проектен имот с идентификатор 11020.82.9925 в землището на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска, с площ от 218 кв.м (двеста и осемнадесет кв. м), съгласно 

скица-проект №15-1250942-17.11.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 

11020.82.115 по КККР на землището на с. Видраре, целият с площ от 809 кв.м, начин на трайно 

ползване – пасище, категория на земята – седма, актуван с Акт за публична общинска собственост 

№1512 – I/08.12.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

• Проектен имот с идентификатор 11020.82.9914 в землището на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска, с площ от 2001 кв.м (две хиляди и един кв. м), съгласно скица-

проект №15-1248766-17.11.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 

11020.82.194 по КККР на землището на с. Видраре, целият с площ от 4668 кв.м, начин на трайно 

ползване – ливада, категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№3859 – II/23.10.2020 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

• Проектен имот с идентификатор 11020.82.9923 в землището на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска, с площ от 4558 кв.м (четири хиляди петстотин петдесет и осем 

кв. м), съгласно скица-проект №15-1250934-17.11.2021 г., попадащ в следните поземлени имоти 

като отнема площ: 

- 1513 кв.м от поземлен имот с идентификатор 11020.82.113 по КККР на землището 

на с. Видраре, целият с площ от 2642 кв.м, начин на трайно ползване – ливада, категория на 

земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №4134 – II/22.06.2021 год. – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

- 1689 кв.м от поземлен имот с идентификатор 11020.82.112 по КККР на землището 

на с. Видраре, целият с площ от 1689 кв.м, начин на трайно ползване – ливада, категория на 

земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №4133 – II/22.06.2021 год. – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 



- 1356 кв.м от поземлен имот с идентификатор 11020.82.109 по КККР на землището 

на с. Видраре, целият с площ от 1882 кв.м, начин на трайно ползване – ливада, категория на 

земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №4131 – II/22.06.2021 год. – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

наследник на Христо С. Йотов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 212 

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

ЗИДЗСПЗЗ. 

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

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

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

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

31/26.11.2021 год. от ОСЗ – Правец, 

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

РЕШИ: 

1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Банко К. 

Иванов, следните земеделски имоти, находящи се в землището на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, 

община Правец, област Софийска:  

1. Проектен имот с идентификатор 11020.82.9916 в землището на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, с площ от 1000 кв.м (хиляда кв. м), съгласно скица-проект 

№15-1250887-17.11.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 

11020.82.111 по КККР на землището на с. Видраре, целият с площ от 1652 кв.м, начин 

на трайно ползване – ливада, категория на земята – седма, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №4132 – II/22.06.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Проектен имот с идентификатор 11020.82.9924 в землището на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, с площ от 290 кв.м (двеста и деветдесет кв. м), съгласно 

скица-проект №15-1250940-17.11.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 11020.82.115 по КККР на землището на с. Видраре, целият с площ от 

809 кв.м, начин на трайно ползване – пасище, категория на земята – седма, актуван с 

Акт за публична общинска собственост №1512 – I/08.12.2021 год. – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

3. Проектен имот с идентификатор 11020.82.9917 в землището на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, с площ от 652 кв.м (шестстотин петдесет и два кв. м), 

съгласно скица-проект №15-1250892-17.11.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 11020.82.111 по КККР на землището на с. Видраре, целият с площ от 

1652 кв.м, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – седма, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №4132 – II/22.06.2021 год. – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ  

4. Проектен имот с идентификатор 11020.82.9915 в землището на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, с площ от 2667 кв.м (две хиляди шестстотин шестдесет и 

седем кв. м), съгласно скица-проект №15-1250880-17.11.2021 г., попадащ изцяло в 

поземлен имот с идентификатор 11020.82.194 по КККР на землището на с. Видраре, 

целият с площ от 4668 кв.м, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – 

седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №3859 – II/23.10.2020 год. – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

5. Проектен имот с идентификатор 11020.82.9921 в землището на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, с площ от 1129 кв.м (шестстотин петдесет и два кв. м), 



съгласно скица-проект №15-1250921-17.11.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 11020.82.113 по КККР на землището на с. Видраре, целият с площ от 

2642 кв.м, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – седма, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №4134 – II/22.06.2021 год. – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

6. Проектен имот с идентификатор 11020.82.9920 в землището на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, с площ от 1352 кв.м (хиляда триста петдесет и два кв. м), 

съгласно скица-проект №15-1250914-17.11.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 11020.82.114 по КККР на землището на с. Видраре, целият с площ от 

2644 кв.м, начин на трайно ползване – ливада, категория на земята – седма, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №4135 – II/22.06 .2021 год. – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

7. Проектен имот с идентификатор 11020.82.9918 в землището на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, с площ от 300 кв.м (триста кв. м), съгласно скица-проект 

№15-1250902-17.11.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 

11020.82.115 по КККР на землището на с. Видраре, целият с площ от 809 кв.м, начин 

на трайно ползване – пасище, категория на земята – седма, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №1512 – I/08.12.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

8. Проектен имот с идентификатор 11020.82.9922 в землището на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, с площ от 2342 кв.м (две хиляди триста четиридесет и два 

кв. м), съгласно скица-проект №15-1250929-17.11.2021 г., попадащ в следните 

поземлени имоти като отнема площ: 

- 526 кв.м от поземлен имот с идентификатор 11020.82.109 по КККР на землището 

на с. Видраре, целият с площ от 1882 кв.м, начин на трайно ползване – ливада, 

категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №4131 

– II/22.06.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

- 1816 кв.м от поземлен имот с идентификатор 11020.82.106 по КККР на землището 

на с. Видраре, целият с площ от 1816 кв.м, начин на трайно ползване – ливада, 

категория на земята – седма, актуван с Акт за частна общинска собственост №4130 

– II/22.06.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Г. Б. К., 

наследник на Банко К. Иванов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 213 

ОТНОСНО: Одобряване на  „Проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Правец от 

новопроектирана осова точка №2000 през новопроектирана осова точка №2001 до 

новопроектирана осова точка №2002 и създаване на Проект за подробен 

устройствен план – ПУР на гр. Правец от новопроектирана осова точка №2002 до 

осова точка №123 от действащия ПР на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска”. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.20, чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 

27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ, по реда на чл. 16а от ЗУТ, 

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

РЕШИ: 

Одобрява „Проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Правец от новопроектирана осова 

точка №2000 през новопроектирана осова точка №2001 до новопроектирана осова точка 

№2002 и създаване на Проект за подробен устройствен план – ПУР на гр. Правец от 

новопроектирана осова точка №2002 до осова точка №123 от действащия ПР на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска”. 



Р Е Ш Е Н И Е   № 214 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец по Проект „Красива България”, Мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места”, към Министерство на 

труда и социалната политика с проектно предложение за „Основен ремонт на 

покрива на спортна зала Правец”, находяща се  в УПИ XXVI за спортен комплекс, 

кв.9, по плана на гр.Правец, бул."Трети март" № 16, гр.Правец. 

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

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

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

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране по Мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места”, към Министерство на труда и 

социалната политика с проектно предложение за „Основен ремонт на покрива на спортна зала 

Правец”, находяща се  в УПИ XXVI за спортен комплекс, кв.9, по плана на гр.Правец, бул."Трети 

март" № 16, гр.Правец. 

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

по т.1 със 71% от стойността му в съответствие с изискванията на финансиращият орган. 

Стойността на съфинансирането ще се преведе по банкова сметка на МТСП  не по- късно от 10 

дни след подписване на споразумението с МТСП. 

  3. Дава съгласие Община Правец да не променя предназначението на обекта , предмет на 

инвестицията минимум 5 години след изпълнението на  проекта и се ангажира с осигуряване и 

поддръжката му след приключване на дейностите по проекта.  

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 както в кратките срокове за кандидатстване за финансиране по  

Проект „Красива България”, Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените 

места”, към Министерство на труда, така и в необходимостта спешен ремонт на съществуващата 

спортна база с оглед нейното запазване. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 215 

ОТНОСНО: Утвърждаване Културен календар на Община Правец за 2022 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание основание чл.21 (1), т.23, чл.17 

(1), т.5 и чл.27 (3) от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

1. Утвърждава Културният календар на Община Правец за 2022 година (Приложение). 

Р Е Ш Е Н И Е   № 216 

ОТНОСНО: Предоставяне на Публични ВиК активи - “Реконструкция на част от вътрешна 

водопроводна мрежа на гр. Правец 

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

ал.5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §9, ал. 10 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 год., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от 2015 год.) във 

връзка с чл. 198б, т. 2,  от Закона за водите и чл. 4.4 от Договор 16.03.2016 год. в 

сила от 01.04.2016 год. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 



услуги между Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената 

територия и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация 

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

резултат на изпълнение на проект: “Реконструкция на ЧАСТ от вътрешна водопроводна мрежа 

на гр. Правец” 

Етап I: Водопровод по ул. „Елаша” от о.т.318 до о.т.386; Водопровод по ул. „Филип Тотю” 

от о.т.390 до о.т.386; Водопровод по ул. „Червена вода” от о.т.316 до о.т.389; Водопровод по ул. 

„Страшка могола” от о.т.310 до о.т 388 

Етап II: Водопровод в махала Боянска” от о.т.954 до о.т.1069; Водопровод в махала „ 

Боянска” от о.т.982 до о.т.1049; Водопровод в махала „Боянска от о.т.921 до о.т. 1096; 

Водопровод в махала „Боянска” от о.т. 958 до о.т.1005; Водопровод в махала „Боянска”от о.т. 985 

до о.т. 1015; Водопровод в махала „Боянска”от о.т. 985 до о.т. 986; Водопровод в махала 

„Боянска” от о.т. 1048 до о.т.1039 

Етап III: Водопровод по ул. „Поп Марко” от о.т.922 до о.т. 1017 и по ул.               „Чавдар 

Войвода”от о.т. 1017 до о.т.1006; водопровод по ул. „Свети Атанссий” от о.т.942до о.т.945; 

Водопровод по ул.” Градешница” от о.т.962 до о.т.921 

Етап IV: Водопровод по бул.”Трети Март” от о.т.461 до о.т.513, от о.т.513 до о.т.453 и от 

о.т.453 до о.т.469 

2. Възлага на Кмета на община Правец да проведе процедурата по предаване на описаните 

в т. 1 ВиК-активи. 

 

 
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /п./ 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Правец за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г. Тя съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 

имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, 

които общината желае да получи в замяна; 

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и 

способите за тяхното придобиване; 

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;  

6. обектите от първостепенно значение за изграждането, на които е необходимо 

отчуждаване на частни имоти; 

7. други данни, определени от общинския съвет. 

 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

 

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лв. 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Отдаване под наем на помещения 63000.00 

2. Отдаване под наем на терени и земеделски земи от ОПФ 115000.00 

3. Отдаване под наем на жилища 2000.00 

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 180 000.00 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Продажба на имоти – общинска собственост 200000.00 

2. Учредени вещни права 3000.00 

 Всичко от разпореждане с имоти – общинска собственост 203000.00 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ 

 383000.00 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на 

имоти, заснемане на имоти и др.) 

5 000.00 

2. За оценки от независим оценител и обявления 9 000.00 

 
ВСИЧКО РАЗХОДИ 14 000.00 
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III.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ. 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 
 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

1.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 3, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на IIІ 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

2.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 4, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков” № 2; 

3.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 5, частна общинска 

собственост, с площ от 30.00 (тридесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, 

построена в УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17 по плана на гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков” № 2; 

4.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 6, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

5.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

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; 

6.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 10, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, 

пл. „Тодор Живков” № 2; 

7.  АЧОС №121-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 50, частна общинска собственост, с площ 

от 34.94 (тридесет и четири цяло и деветдесет и четири) кв.м., 

находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската 

сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

8.  АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 51, частна общинска собственост, с площ 

от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” № 2; 

9.  АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 52, частна общинска собственост, с площ 

от 50.85 (петдесет цяло осемдесет и пет) кв.м, находящ се на II 

(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 
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10.  АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 54, частна общинска собственост, с площ 

от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” № 2; 

11.  АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 55, частна общинска собственост, с площ 

от 50.89 (петдесет цяло осемдесет и девет) кв.м, находящ се на II 

(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

12.  АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 56, частна общинска собственост, с площ 

от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” № 2; 

13.  АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 57, частна общинска собственост, с площ 

от 47.89 (четиридесет и седем цяло и осемдесет и девет) кв.м, 

находящо се на II (втория) етаж в Административно-стопанската 

сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” 

№ 2; 

14.  АЧОС №125-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 58, частна общинска собственост, с площ 

от 48.91 (четиридесет и осем цяло и деветдесет и един) кв.м, находящ 

се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. 

Правец, пл.„Тодор Живков” №2; 

15.  АЧОС №622-II/ 

31.01.2012 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща помещение за административна и стопанска дейност, 

със застроена площ от 136.19 (сто тридесет и шест цяло и 

деветнадесет) кв. м., находяща се в Административно-стопанска 

сграда, (УПИ) ХХІІ (двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 

(седемнадесет), по плана на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, пл.„Тодор Живков” №2; 

16.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 11 (зала), частна общинска 

собственост, с площ от 168.57 (сто шестдесет и осем цяло и петдесет и 

седем) кв.м., находящ се на IIІ (третия) етаж в Административно-

стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков” №2; 

17.  АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща помещение на партерен етаж със самостоятелен вход, 

частна общинска собственост, с площ от 27.00 (двадесет и седем) 

кв.м., находящо се Административно-стопанска сграда, (УПИ) ХХІІ 

(двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

18.  АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. от покривното пространство на 

Административно-стопанска сграда, построена в урегулиран 

поземлен имот (УПИ) ХХІІ – За комплексно обществено обслужване, 

находящ се в кв. 17 по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, пл. 

„Тодор Живков” №2; 
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19.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №2 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 6.90 (шест цяло и деветдесет стотни) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-

Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец; 

20.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №3 - частна общинска собственост, с площ от 9.00 (девет) 

кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, 

построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец; 

21.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №4 - частна общинска собственост, с площ от 39.20 

(тридесет и девет цяло и двадесет стотни) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-

Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец; 

22.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №6 - частна общинска собственост, с площ от 27.50  

(двадесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-

Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец;  

23.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №8 - частна общинска собственост, с площ от 39.00 

(тридесет и девет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна 

сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана 

на гр. Правец; 

24.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с полезна площ от 17.50 

(седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., находящо се на партера 

в двуетажна сграда - Автогара, построена в УПИ VIII–Автогара, 

кв.17, гр. Правец, община Правец; 

25.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Част от двуетажна сграда Автогара – частна общинска собственост, 

представляваща втори етаж, с обща полезна площ от 224.50 (двеста 

двадесет и четири цяло и петдесет) кв.м., състояща се от 8 (осем) 

помещения, коридор и отделен санитарен възел, построена в УПИ 

VIII–Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец;  

26.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №1 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

27.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №2 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

28.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №3 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

29.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №4 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

30.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №5 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 16.00 (шестнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

31.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение – обособена част - №6 - частна общинска собственост, с 

обща полезна площ от 30.00 (тридесет) кв.м., състоящо се от две 
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помещения и санитарен възел, находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

32.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №7 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 19.00 (деветнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

33.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение - зала №8 - частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 60.00 (шестдесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

34.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. - частна общинска собственост, част от 

фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, предназначена за 

инсталиране на кафе-автомат; 

35.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. - частна общинска собственост, част от 

фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, за инсталиране на 

вендинг автомат за храни и напитки; 

36.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №26 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 17.00 (седемнадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

37.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от две помещения №10 и №11 и сервизно 

помещение №13 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., находящи се на I (първия) етаж 

в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

38.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от две помещения №22  и №25 и 

сервизно помещение № 23 – частна общинска собственост, с обща 

полезна площ от 37.30 (тридесет и седем цяло и тридесет) кв.м., 

находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

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

действащия план за регулация на гр. Правец; 

39.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №8 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

40.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 9.45 (девет цяло и четиридесет и пет) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с 

РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ 

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

регулация на гр. Правец; 
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41.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две 

помещения        №19 и №20 и сервизно помещение №21 – частна 

общинска собственост, с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) кв.м., 

находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

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

действащия план за регулация на гр. Правец; 

42.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 17.00 (седемнадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

43.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две 

помещения №14 и №15 и сервизно помещение № 12 – частна 

общинска собственост с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) кв.м., 

находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

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

действащия план за регулация на гр. Правец; 

44.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от пет помещения - №1, №2, №3, №23 и 

№24 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 80.00 

(осемдесет) кв.м., находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна 

сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и 

седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, 

кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

45.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №22 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 34.00 (тридесет и четири) кв.м.,  находящо се на II (втори) 

етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

46.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

47.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №19 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 28.00 (двадесет и осем) кв.м., находящи се на II (втори) етаж 

в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

48.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №17 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 
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49.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №15 със сервизно помещение №13 – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 21.00 (двадесет и един) кв.м., 

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

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

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

действащия план за регулация на гр. Правец; 

50.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №20 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

51.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №11 и №12 – частна общинска собственост, 

представляващи два кабинета и преходно помещение (лаборатория), с 

обща полезна площ от 47.00 (четиридесет и седем) кв.м., находящи се 

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

РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ 

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

регулация на гр. Правец; 

52.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 13.00 (тринадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

53.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. – частна общинска собственост, част от 

фоайето в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 

1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, за иснталиране на автома за кафе и топли 

напитки. 

54.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №16 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 18.00 (осемнадесет) кв. м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

55.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

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; 

56.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от сграда - Общежитие – публична общинска собственост, , 

представляваща ученически бюфет, със светла площ от 19.00 

(деветнадесет) кв.м., находящ се на първия етаж в четириетажна 

масивна сграда – Общежитие, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 

101 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

57.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със 

светла площ от 646.73 (шестстотин четиридесет и шест цяло и 

седемдесет и три стотни) кв.м., представляваща ученически стол, 

находяща се в масивна сграда – Училище, построена в (УПИ) І – 

Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. Правец; 
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58.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от 

фоайето едноетажно тяло, находящо се в масивна сграда –Училище, 

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

регулация на гр. Правец, за инсталиране на автома за храни и 

напитки; 

59.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от 

фоайето  на двуетажна тяло, находяща се на II (втория) етаж в 

масивна сграда –Училище, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по 

действащия план за регулация на гр. Правец, за инсталиране на 

автома за храни и напитки; 

60.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. – публична общинска собственост, 

находяща се в западната страна на пешеходна зона, представляваща 

част от Урегулиран поземлен имот ХV – За площад и обществено 

обслужване, кв. 20 по ПУП – ПР на гр.  Правец, община Правец, 

област Софийска, за инсталиране на кафе-автомат. 

61.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 1 (едно) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се в УПИ XV- 

За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр. 

Правец; 

62.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваеми търговскии обекти № 2 (две) и №3 (три) - частна 

общинска собственост, с обща площ от 30.00 (тридесет) кв.м., 

находящи се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20 

(пешеходна зона), гр. Правец; 

63.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 4 (четири) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се в УПИ XV- 

За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр. 

Правец; 

64.  Правец Терен № 9, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, съгласно Схемата за 

разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговия в гр. 

Правец, находящ се между р. Стара река, улица от о.т. 233 към о.т. 

256 и улица от о.т. 233 към о.т. 231 по действащия план за регулация 

на гр. Правец за поставяне на преместваем обект – Ателие за услуги;  

65.  Правец Терен № 10 - публична общинска собственост, с площ от 15.00 

(петнадесет) кв. м., находящ се в кв. „Север”, източно от улица с о. т. 

233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне на 

преместваем Търговски обект (ветеринарен пункт). 

66.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Терен - публична общинска собственост с площ от 6.00 (шест) кв.м., 

находящ се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20 

(пешеходна зона), гр. Правец, в района на Автогара - Правец, за 

поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи изделия, 

пакетирани хранителни стоки, вестници и списания. 

67.  АЧОС №1277-II/ 

27.10.2014 г. 

Терен (открита площ), намиращ се в УПИ І- За КЖС и озеленяване в 

кв. 176 – гр. Правец, частна общинска собственост, с площ от 6 (шест) 

кв.м. за поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи 

изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници и списания. 

68.  АЧОС №1016-II/ 

19.09.2013 г 

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. 

69.  АЧОС №1273-II/ 

13.10.2014 г. 

Помещение с площ от 130.00 (сто и тридесет) кв.м., (бивше котелно 

помещение), находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, построен 

в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по действащия 

план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
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70.  АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

Помещение №1 – публична общинска собственост, с площ 15.9 

(петнадесет цяло и девет десети) кв. м, представляващо част от 

масивна едноетажна сграда – обреден дом, цялата със застроена площ 

от 403 кв.м, построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по плана за 

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

71.  АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

Помещение №2 с площ 15.6 (петнадесет цяло и шест десети) кв. м, 

представляващо част от масивна едноетажна сграда – обреден дом, 

построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния план 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

72.  АЧОС №1087-II/ 

05.02.2014 г. 

Сграда със застроена площ от 230 кв. м. (двеста и тридесет квадратни 

метра) – частна общинска собственост, на един етаж, масивна 

конструкция, находяща се в Урегулиран поземлен имот VIII – За 

техническа инфраструктура, в кв. 118 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

73.  АЧОС №1251-II/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

13.50 (тринадесет цяло и петдесет) кв.м., находящо се на първия етаж 

в административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, 

представляващо лекарски кабинет; 

74.  АЧОС №1251-II/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

14.00 (четиринадесет) кв.м., находящо се на първия етаж в 

административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, 

представляващо стоматологичен кабинет. 

75.  АПОС №276/ 

10.02.2005 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част, находящо се на 

първия етаж в Административна сграда - кметство с. Разлив, община 

Правец, предназначено за поща; 

76.  АПОС №235-I/ 

08.04.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда на кметство с. Калугерово, община Правец, 

предназначено за поща; 

77.  АЧОС №1125-II / 

07.03.2014 г. 

Две помещения и коридор с отделен вход със застроена площ (ЗП) = 

55,20 кв.м. на първия етаж, представляващи част от Административна 

сграда – кметство, цялата с разгъната застроена площ от 520.00 кв.м. 

на два етажа, масивна конструкция, построена в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) ІІІ – Кметство, находящи се в кв. 13, по действащия план 

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

78.  АПОС №1193-I / 

08.11.2019 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 14.00 

(четиринадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда – кметство, с. Своде, община Правец, 

предназначено за поща; 

79.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

20.00 (двадесет) кв.м., находящо се в Административна сграда – 

кметство, с. Осиковска Лакавица, община Правец, представляващо 

лекарски кабинет,  

80.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015 г. 

Помещение – публична общинска собственост, с площ от 67.38 

(шестдесет и седем цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., 

представляващо част от триетажна масивна сграда - Административна 

сграда (кметство) със застроена площ от 430 кв.м., построена в 

урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV –Кметство, поща, здравна 

служба, читалищен клуб, магазин, ресторант, сладкарница, кв. 16 по 

действащия план регулация на с. Осиковска Лакавица, община 

Правец, област Софийска; 
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81.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 14.00 

(четиринадесет) кв. м, представляващо обособена част от 

Административна сграда - кметство, с.Осиковска Лакавица, община 

Правец, предназначено за поща; 

82.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013 г. 

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

кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, западно от 

кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, община Правец; 

83.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013 г. 

Помещение - частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

15.00 (петнадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, 

западно от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, 

община Правец, представляващо зъболекарски кабинет; 

84.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, 

западно от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, 

Община Правец, (за лекарски кабинет). 

85.  АЧОС №2395-II/ 

12.02.2018 г. 

Помещение с отделен вход със застроена площ от 127.00 (сто 

двадесет и седем) кв.м., находящо се на полуподземен етаж от 

масивна двуетажна сграда – Културен дом (читалище), построена в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX– Културен дом, целият с площ 

от 4049 кв.м., кв. 21 по действащия план за регулация на с. 

Осиковица, община Правец, област Софийска. 

86.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в 

Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец, 

(за лекарски кабинет); 

87.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в 

Административната сграда - кметство в с. Джурово, Община Правец, 

(за лекарски кабинет); 

88.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в 

Административната сграда – кметството, с. Джурово, Община 

Правец, (за лекарски кабинет); 

89.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

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); 

90.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

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); 

91.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение с площ от 9.00 (девет) кв.м., находящо се на I (първи) 

етаж в Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община 

Правец;  

92.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Самостоятелно обособен обект (аптека), състоящ се от три помещения 

с обща площ от 35.40 (тридесет и пет цяло и четиридесет) кв. м., 

находящ се на първия етаж в триетажна масивна Административна 

сграда – кметство, с. Джурово, община Правец; 

93.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ 22.00 (двадесет и 

два) кв.м, представляващо обособена част от Административна сграда 

– кметство, с. Джурово, община Правец, предназначено за поща. 
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94.  АПОС №260/ 

22.09.2003  г. 

Част от едноетажна сграда „Автостанция” със светла площ от 30.00 

(тридесет) кв.м., (фризьорски салон), с. Джурово, община Правец, 

област Софийска; 

95.  АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

Помещения, находящи се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре, 

община Правец, представляващи лекарски кабинет, чакалня, 

манипулационна, стая за детска консултация, две сервизни 

помещения и тоалетна, с обща полезна площ от 75.40 (седемдесет и 

пет цяло и четиридесет стотни) кв.м; 

96.  АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

24.00 (двадесет и четири) кв. м., находящо се в сграда „Здравна 

служба”, с. Видраре, община Правец, представляващо зъболекарски 

кабинет; 

97.  АЧОС №1061-

II/10.01.2014  г. 

Две помещения с отделен вход със ЗП = 70.20 кв.м. на първия етаж, 

представляващи част от Административна сграда, цялата със 

застроена площ от 780.00 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, 

находяща се в поземлен имот № 157, участващ в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) І – Читалище и кметство, кв. 13, по плана за регулация на 

с. Видраре, община Правец, област Софийска 

98.  АЧОС №310-II/ 

25.11.2010 г. 

Обособена част със застроена площ от 204.38 кв. м., от които 134 

кв.м. - помещения и 70.38 кв.м. – тераса, представляваща част от 

обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м., 

находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – 

Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план 

на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

99.  АПОС №38-I/ 

24.09.2010  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ от 22.00 (двадесет 

и два) кв.м, представляващо обособена част от Административна 

сграда – кметство, с. Видраре, община Правец, предназначено за 

поща; 

100.  АПОС №483-I/ 

23.08.2016 г. 

Площ от 10.00 (десет) кв.м. от покрива и терасата на 

Административна сграда - Кметство, със застроена площ 259.68 кв. 

м., построена в УПИ I – Читалище и кметство, кв. 13, по плана за 

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

101.  АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

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; 

102.  АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение и чакалня – частна общинска собственост с обща площ 

15.00 (петнадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда - кметство с. Равнище, община Правец, 

предназначено за поща. 

103.  АПОС №22-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда на кметство с. Манаселска река, община 

Правец, предназначено за поща; 

104.  АЧОС №1089-II/ 

07.02.2014 г. 

Терен с площ от 20 кв. м. (двадесет квадратни метра)– частна 

общинска собственост, представляваща част от Урегулиран поземлен 

имот ХII – За търговска дейност, целият с урегулирана площ от 42 

кв.м., находящ се в кв. 23 по ПУП – ПР на с. Джурово, община 

Правец, област Софийска, за поставяне на търговски обект за 

търговска дейност. 

105.  АЧОС №1899-II/ Помещение - частна общинска собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв. 
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04.08.2016 г. м., представляващо бивша репетеционна, находящо се на I (първи) етаж от 

двуетажна масивна сграда (читалище), построена в УПИ ХІІ – Читалище, 

съвет, поща, магазин и градина, кв. 22, с. Джурово, община Правец, 

предназначено, за фризьорски салон. 

106.  АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

Помещение №3 (три)- частна общинска собственост, с площ от 9.70 

(девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша 

гримьорна 3, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна 

сграда (читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, 

с. Видраре, община Правец. 

107.  АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

Помещение №2 (две)- частна общинска собственост, с площ от 9.70 

(девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша 

гримьорна 2, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна 

сграда (читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, 

с. Видраре, община Правец. 

108.  АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

Помещение №1 (едно)- частна общинска собственост, с площ от 9.10 

(девет цяло и десет стотни) кв. м., представляващо бивша гримьорна 

1, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна сграда 

(читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, с. 

Видраре, община Правец. 

109.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №11 и №10 – частна общинска собственост, 

представляващи кабинет и преходно помещение (лаборатория), с 

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

стотни) кв.м, находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна 

сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и 

седем) кв.м, построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, 

кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

110.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №12 – частна общинска собственост, представляващо 

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

стотни) кв.м, находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна 

сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и 

седем) кв.м, построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, 

кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

111.  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; 

112.  АЧОС №4363-II/ 

18.10.2021 г. 

Търговски обект – кафе аперитив, със застроена площ от 75 кв. м. 

(седемдесет и пет кв.м.), построена в УПИ XXVI (двадесет и шест)- За 

спортен комплекс, кв.9 (девет) по план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

 

 

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

 

 

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

начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, по списък приет с Решение 

№………. от …………….. год. на Общински съвет на община Правец 
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IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА. 

 

№ по 

ред 

АОС № 

дата 
Описание на имота 

1.  АЧОС №3281-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ VI-273, с урегулирана площ от 1173 кв.м, празен, незастроен 

с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.120 по плана за 

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

2.  АЧОС №3280-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ XV-288, с урегулирана площ от 751 кв.м, празен, незастроен 

с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 по плана за 

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

3.  АЧОС №3279-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ XIV-288, с урегулирана площ от 995 кв.м, празен, 

незастроен с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 

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

Софийска,  

4.  АЧОС №1036-II/ 

18.11.2013 год. 

УПИ VІІІ- За училище, с урегулирана площ от 600 кв.м, заедно с 

построената в него едноетажна масивна сграда – бивше училище, 

със ЗП 90 кв.м, находящ се в кв. 9 по плана на с. Джурово, мах. 

„Беляновец”, Община Правец. 

5.  АЧОС №45-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ V-51, с урегулирана площ от 670 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.10 по плана на с. 

Манаселска река, Община Правец,  

6.  АЧОС №41-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ IV, с урегулирана площ от 740 кв.м, незастроен с уредени 

регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец,  

7.  АЧОС №42-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ V, с урегулирана площ от 700 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец,  

8.  АЧОС №43-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ VI, с урегулирана площ от 612 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец. 

9.  АЧОС №1073-II/ 

24.01.2014 г. 

Поземлен имот № 011001 по КВС за землището на с. Равнище, 

местността „Уха” с площ от 206,475 дка, начин на трайно 

ползване: друга селскостопанска територия, десета категория. 

10.  АЧОС №1074-II/ 

24.01.2014 г. 

Поземлен имот № 012047 по КВС за землището на с. Равнище, 

община Правец, област Софийска, местността „Кълбук” с площ от 

38,455 дка, начин на трайно ползване: друга селскостопанска 

територия, девета категория. 

11.  АЧОС №1273-

II/13.10.2014 год. 

Помещение със застроена площ (ЗП) от 130 кв.м., бивше котелно 

помещение, находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по 

действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска,  

12.  АЧОС №271-II/ 

01.10.2004 год. 

Поземлен имот с площ от 680 кв. м., находящ се в мах. 

Бурньовица, с. Своде, община Правец, представляващ бивш 

училищен имот. 

13.  АЧОС №1425-II/ 

31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIII – За жилищно строителство, с 

площ от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на 

с. Джурово, община Правец, област Софийска,  
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14.  АЧОС №1426-

II/31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIV – За жилищно строителство, с 

площ от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на 

с. Джурово, община Правец, област Софийска,  

15.  АЧОС №1551-II/ 

28.03.2016 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общински, с площ от 895 

кв.м., находящ се в кв. 23 по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска,  

16.  АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

Акт 

№1/17.09.2016 г. 

за поправка на 

АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

Поземлен имот № 58030.505.7230 с площ от 680 кв. м., находящ 

се до кв. 84, гр.Правец, община Правец, област Софийска,  

17.  АЧОС № 2073-II/ 

14.03.2017 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – Селкооп и складове, 

целият с площ от 6877 кв.м., кв. 11, по действащия план за 

регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска,  

18.  АЧОС №2243- II/ 

08.09.2017 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1227, целият с площ от 

1081 кв.м., находящ се в кв. 13 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

19.  АЧОС №2244- II/ 

20.09.2017 год. 

Помещение с отделен вход със застроена площ (ЗП) от 29 кв.м., 

находящо се в полуподземен етаж на жилищен блок № 2, 

построен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV- За КЖС, кв.18, 

по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска.  

20.  АЧОС №2328-II/ 

11.12.2017. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1184 , целият с площ от 

906 кв.м., находящ се в кв. 7 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

21.  АЧОС №2396-II/ 

12.02.2018 г. 

Обособена част от сграда, с отделен вход, състояща се от 11 

(единадесет) броя помещения и коридор, с обща застроена площ 

от 205 (двеста и пет) кв. м., находяща се в сутерена на двуетажна 

масивна сграда, цялата със застроена площ от 568 (петстотин 

шестдесет и осем) кв.м., построена в Урегулиран поземлен имот II 

(втори) – Ресторант, магазин, поща, в кв. 7 (седем) по плана за 

регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

22.  АЧОС №3295- II/ 

07.01.2019 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXII – 1260, с урегулирана 

площ от 648 кв. м., находящ се в кв. 2 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, 

23.  АЧОС №3480-II/ 

09.09.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.127 (пет осем нула три нула 

точка едно нула девет точка едно две седем) с площ от 326 кв. м. 

(триста двадесет и шест квадратни метра), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

24.  АЧОС №3481-II/ 

09.09.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.129 (пет осем нула три нула 

точка едно нула девет точка едно две девет) с площ от 471,25 кв. 

м. (четиристотин седемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни 

квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на 

махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец. 

25.  АЧОС №3496-II/ 

29.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.230 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две три нула) с площ от 196,30 кв. м. 

(сто деветдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра), 

по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала 

„Скaрнава”, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
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26.  АЧОС №3502-II/ 

29.11.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.90 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка девет нула) с площ от 70 кв. м. 

(седемдесет квадратни метра), по плана на новообразуваните 

имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

27.  АЧОС №3506-

II/ 10.12.2019 

г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 26 (осми отреден за 

имот с планоснимачен номер двадесет и шест), целият с площ 

от 420 (четиристотин и двадесет) кв.м., находящ се в кв. 3 (три) 

по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, община 

Правец, област Софийска. 

28.  АЧОС №3680-II/ 

04.06.2020 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III - общ. (трети, общинско) 

целият с урегулирана площ от 656 (шестстотин петдесет и шест) 

кв. м, находящ се в кв. 6 (шест) по действащия план за регулация 

на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска. 

29.  АЧОС №3710-II/ 

15.06.2020 г. 

Обособена част със застроена площ от 192.00 кв. м., от които 134 

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

обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 

кв.м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в 

УПИ V – Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 по 

регулационния план на с. Видраре, община Правец, област 

Софийска. 

30.  АЧОС №3738-II/ 

13.07.2020 г. 

Поземлен имот с идентификатор 35585.53.186 (три пет пет осем 

пет точка пет три точка едно осем шест) с площ от 2477 кв. м. 

(две хиляди четиристотин седемдесет и седем кв. м.) в местността 

„Смесите” с начин на трайно ползване – овощна градина, 

категория – 5 (пета),  находящ се в землището на с. Калугерово, 

община Правец, област Софийска. 

31.  АЧОС №3739-II/ 

13.07.2020 г. 

Поземлен имот с идентификатор 65872.4.714 (шест пет осем 

седем две точка четири точла седем едно четири) с площ от 381 

кв. м. (триста осемдесет и един кв. м.) в местността „Мойкиното” 

с начин на трайно ползване – друг вид семеделска земя, категория 

– 5 (пета), заедно с построената в него кошара с навес със 

застроена площ от 194 (сто деветдесет и четири) кв. м., находящи 

се в землището на с. Своде, община Правец, област Софийска. 

32.  АЧОС №3760-II/ 

11.08.2020 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 19 (четвърти отреден за 

имот с планоснимачен номер деветнадесети), целият с 

урегулирана площ от 1025 (хиляда двадесет и пет) кв.м., находящ 

се в кв. 2 (два) по плана за регулация на с. Калугерово, община 

Правец, област Софийска. 

33.  АЧОС №3845-II/ 

09.10.2020 г. 

Площ от 747 (седемстотин четиридесет и седем) кв.м., съдържаща 

545 (петстотин четиридесет и пет) кв.м, с отстъпено право на 

строеж, 94 (деветдесет и четири) кв.м., придаваеми от 

озеленяване по плана за регулация от 1987 год. и 108 (сто и осем) 

кв.м., придаваеми от улична мрежа, участваща в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) X – 1596 (десети отреден за имот с 

планоснимачен номер хиляда петстотин деветдесет и шест), 

целият с урегулирана площ от 807 (осемстотин и седем) кв.м. с 

неуредени сметки, находящ се в кв. 83 (осемдесет и три) по 

действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 
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34.  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. 

35.  АЧОС №4025-II/ 

23.04.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – общ. (дванадесет, общ.), 

целият с урегулирана площ от 814 (осемстотин и четиринадесет) 

кв.м., заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда – 

търпим строеж, със застроена площ (ЗП) от 81 (осемдесет и един) 

кв.м, находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана за регулация на с. 

Видраре, община Правец, област Софийска. 

36.  АЧОС №4073-II/ 

10.06.2021 г. 

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. 

37.  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 

38.  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. 

39.  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. 

40.  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.  

41.  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. 
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42.  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. 

 

43.  АЧОС №4260-II/ 

02.08.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.266 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две шест шест) с неурегулирана площ 

от 521 (петстотин двадесет и един) 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. 

 

44.  АЧОС №4305-II/ 

07.09.2021 г. 

Поземлен имот с идентификатор 54170.26.17 (пет четири едно 

седем нула точка две шест точка едно седем) с площ от 5148 кв. м 

(пет хиляди сто четиридесет и осем кв. м.) в местността 

„Цековци” с начин на трайно ползване – нива, категория – 6 

(шеста), находящ се в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска 

45.  АЧОС №4362-II/ 

15.10.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) с кадастрален номер №7245 (седем хиляди 

двеста четиридесет и пет) с неурегулирана площ от 116 (сто и 

шестнадесет) кв. м., находящ се в кв. 50 (петдесет) по плана за 

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

 

46.  АЧОС №4353-II/ 

01.10.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX – Обществено обслужване 

с площ от 359 кв. м, находящ се в кв.9 (девет), по действащия 

план за регулация на с. Джурово, община Правец, област 

Софийска. 

 

47.  АЧОС №4365-II/ 

02.11.2021 г. 

Обособена част - 2-ри (втори) етаж със самостоятелен вход, 

състоящ се от 8 (осем) помещения, коридор и сервизни 

помещения, с обща застроена площ от 215.00 (двеста и 

петнадесет) кв.м., построена в (УПИ) II (втори) – Ресторант, 

магазин, поща, кв. 7 (седем) по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска. 

 

48.  АЧОС №1036-II/ 

18.11.2013 год. 

УПИ VІІІ (осми) - Училище, с урегулирана площ от 600 кв.м, 

заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – бивше 

училише, със ЗП 90 кв.м, находящ се в кв.9 по плана на с. 

Джурово, мах. „Беляновец”, Община Правец, област Софийска. 

 

49.  АЧОС №4387-II/ 

25.11.2021 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1837 (втори отреден за 

имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин тридесет и 

седем), целият с урегулирана площ от 1191 кв.м. (хиляда сто 

деветдесет и един квадратни метра), находящ се в кв. 75 

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

Правец, област Софийска. 
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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/. 

 

№ 

по 

ред 

АОС № 

дата 

 

Описание на имота 

1.  АЧОС №1385-II/ 

20.05.2015 

Терен с площ от 39 кв. м., представляващ част от урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VIII-Ресторант, целият с площ от 253 кв. м., 

находящ се в кв. 27 по действащия план за регулация на с. Равнище, 

община Правец, област Софийска. 

2.  АЧОС №1357-II/ 

24.03.2015 

Придаваемо общинско място с площ от 1199,35 кв. м, 

представляващо: Терен 1, с площ от 999.35 кв.м. и терен 2, с площ 

от 200 кв.м., участващи в УПИ II - Фуражен завод,  целият с площ от 

37311,35 кв.м., находящ се в кв. 119 по действащия план за 

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

3.  АЧОС №2235-II/ 

28.07.2017 

45/1120 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ- 213, 

целият с площ от 1120 кв.м, находящ се в кв. 22 по действащия план 

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

4.  АЧОС №2249-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № 901 с площ от 34 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803 кв. м., 

находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

5.  АЧОС №2250-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № №7229 с площ от 104 кв. м., участващ в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803 

кв. м., находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

6.  АЧОС №2251-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № 1617 с площ от 272 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XІ - 901, целият с площ от 864 кв. м., находящ 

се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

7.  АЧОС №2252-II/ 

27.09.2017 г. 

89/864 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 901, 

целият с урегулирана площ от 864 кв.м., находящ се в кв. 58 по 

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

8.  АЧОС №2323 – II/ 

27.11.2017 г. 

168/580 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 

636,1369, целият с урегулирана площ от 580 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, от които 112  кв.м., представляват част от 

Поземлен имот (ПИ) №1369 и 56 кв.м., придаваемо от общинско 

място към УПИ IV – 636,  находящ се в кв. 80  по плана за 

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

9.  АЧОС №2458-II/ 

13.04.2018 г. 

30/708 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 90, 

целият с урегулирана площ от 708 (седемстотин и осем) кв.м с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 8 (осем) по 

действащия план за регулация на с. Видраре, община Правец, 

област Софийска. 
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10.  АЧОС №3433-II/ 

07.06.2019 г. 

23/700 (двадесет и три към седемстотин) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 42 (единадесети отреден за 

имот планоснимачен номер четиридесет и две), целият с 

урегулирана площ от 700 (седемстотин) кв.м. с неуредени сметки, 

находящ се в кв. 6 (шест) по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска. 

 

11.  АЧОС №3778-II/ 

18.08.2020 г. 

70/986 (седемдесет към деветстотин осемдесет и шест) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 917 (четвърти 

отреден за имот планоснимачен номер деветстотин и седемнадесет), 

целият с урегулирана площ от 986 кв.м. (деветстотин осемдесет и 

шест квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 70 

(седемдесет) кв.м., придаваеми от улица, находящ се в кв. 65 

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

Правец, област Софийска. 

 

12.  АЧОС №3927-II/ 

25.01.2021 г. 

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

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6501 - за 

жил. с-во (тринадесети отреден за имот планоснимачен номер шест 

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

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

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

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

Софийска. 

 

13.  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. 

 

14.  АЧОС №4301-II/ 

26.08.2021 г. 

118/716 (сто и осемнадесет към седемстотин и шестнадесет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 862 

(седми отреден за имот планоснимачен номер осемстотин 

шестдесет и две), целият с урегулирана площ от 716 кв.м. 

(седемстотин и шестнадесет квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 118 (сто и осемнадесет) кв.м., придаваеми от улица, 

находящ се в кв. 50 (петдесет) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

 

15.  АЧОС №4262-II/ 

12.08.2021 г. 

5/1062 (пет към хиляда шестдесет и две) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 821 (трeти отреден за имот 

планоснимачен номер осемстотин двадесет и един), целият с 

урегулирана площ от 1062 кв.м. (хиляда шестдесет и два квадратни 

метра) с неуредени сметки, представляващи 5 (пет) кв.м., находящ 

се в кв. 53 (петдесет и три) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 
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16.  АЧОС №4319-II/ 

09.09.2021 г. 

26/740 (двадесет и шест към седемстотин и четиридесет) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 616 (пети отреден за 

имот планоснимачен номер шестстотин и шестнадесет), целият с 

урегулирана площ от 740 кв.м. (седемстотин и четиридесет 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 26 (двадесет 

и шест) кв.м. придаваеми от улица, находящ се в кв. 11 (единадесет) 

по плана за регулация на с. Осиковица, община Правец, област 

Софийска. 

 

17.  АЧОС №4320-II/ 

13.09.2021 г. 

13/652 (тринадесет към шестстотин петдесет и две) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 862 (четвърти отреден за 

имот планоснимачен номер осемстотин шестдесет и две), целият с 

урегулирана площ от 652 кв.м. (шестстотин петдесет и два 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 13 

(тринадесет) кв.м. придаваеми от улица, находящ се в кв. 50 

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

област Софийска. 

 

18.  АЧОС №4354-II/ 

01.10.2021 г. 

155/582 (сто петдесет и пет към петстотин осемдесет и две) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V(пети) – Обществено 

обслужване, целият с урегулирана площ от 582 кв.м. (петстотин  

осемдесет и два квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 155 (сто петдесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 9 

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

Софийска. 

 

19.  АЧОС №4364-II/ 

29.10.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №7283 (седем хиляди двеста осемдесет и три) 

с неурегулирана площ от 36 (тридесет и шест) кв.м., участващ в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 893 (седми отреден за имот 

с планоснимачен номер осемстотин деветдесет и три), находящ се в 

кв. 58 (петдесет и осем) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

 

20.  АЧОС №4388-II/ 

01.12.2021 г. 

17/814 (седемнадесет към осемстотин и четиринадесет) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX – 7237 

(деветнадесети отреден за имот планоснимачен номер седем 

хиляди двеста тридесет и седем), целият с урегулирана площ от 814 

кв.м. (осемстотин и четиринадесет квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 17 (седемнадесет) кв.м., от които 6 (шест) 

кв.м., придаваеми от Поземлен имот (ПИ) №6698 (шест хиляди 

шестстотин деветдесет и осем) и 11 (единадесет) кв.м., придаваеми 

от ПИ № 6700 (шест хиляди и седемстотин), находящ се в кв. 60 

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

област Софийска. 

 

21.  АЧОС №4389-II/ 

02.12.2021 г. 

22/927 (двадесет и две към деветстотин двадесет и седем) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 11 (четвърти 

отреден за имот планоснимачен номер единадесети), целият с 

урегулирана площ от 927 кв.м. (деветстотин двадесет и седем 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 22 (двадесет 

и два) кв.м., придаваеми от улица, находящ се в кв. 3 (три) по плана 

за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 
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VI.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА. 

VІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ. 

 

VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ. 

 

ІХ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО. 

 

Х. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, С КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОСЪЩЕСТВЯВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С 

ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА. 

 

ХІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОТДАВА НА КОНЦЕСИЯ:  

 

ХІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДОСТАВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ: 

 

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: 

 

XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДОСТАВИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ. 

 

XV. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА КАТО ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО 

ЗНАЧЕНИЕ. 

 

XVI: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕХВЪРЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО В СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА:  

 

 

XVII: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО РЕДА НА 

§ 27, ал.2 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ:  
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Землище на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област Софийска 

№ по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м. 

АОС №/дата 

1.  58030.781.1 ТАТАРИСКА 

ПОЛЯНА 

Нива VII 1411 АЧОС №3885-II/ 

10.11. 2020 

2.  58030.781.2 ТАТАРИСКА 

ПОЛЯНА 

Нива VII 10352 АЧОС №3886-II/ 

10.11. 2020 

3.  58030.781.4 ТАТАРИСКА 

ПОЛЯНА 

Нива VII 4708 АЧОС №3888-II/ 

10.11. 2020 

4.  58030.781.5 ТАТАРИСКА 

ПОЛЯНА 

Нива VII 941 АЧОС №3890-II/ 

25.11. 2020 

5.  58030.76.4 ГОЛЯМ ОРЕХ Нива VII 912 АЧОС №3880-II/ 

10.11. 2020 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Правец през 2022 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинска 

собственост за периода 2019-2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да 

се допълва и актуализира през годината. 

Настоящата програма е приета с Решение № 202 от 22.12.2021 г., на Общински 

съвет на община Правец. 
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КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2022 г. 
 

Януари 

06.01.2022 - Хвърляне на кръста - гр. Правец,  с. Правешка Лакавица, с. Джурово и с. 

Калугерово  

14.01.2022 - "Топене и наричане на пръстени" – традиционен народен обичай в с. Разлив

    

21.01.2022 - Ден на родилната помощ (Бабинден) - ритуал "Първи новороден гражданин на 

Община Правец за 2022 година"; празнуване по населените места в общината и 

възпроизвеждане на местни ритуали 

22.01.2022 - Зимен празник в м."Отешанска", с. Осиковска Лакавица (Провежда се на 

Антоновден или съботата след Антоновден)   

м.01.2022 - Традиционен спортно-туристически празник "Камичето'2022"  
  

Февруари 

19.02.2022 - 149 години от гибелта на Васил Левски   

   - Патронен празник на ОУ "Васил Левски", гр. Правец   

   - Патронен празник на ОУ "Васил Левски", с. Видраре   
 

Март 

01.03.2022 - Ден на любителското художествено творчество 

03.03.2022 - 144 години от Освобождението на България - Национален празник на Република 

България - тържествен ритуал по издигане на националното знаме и празнична 

програма   

- полагане цветя пред: Руски паметник, м. ”Бърдо”, гр. Правец; паметника на 

Руските войни, с. Калугерово; паметника на загиналите в Балканската война 

(1912-13 г.), с. Осиковска Лакавица; паметника на Опълченците от с. Видраре; 

паметната плоча на братя Тутманикови, с. Джурово; паметната плоча на 

опълченеца Мико Нанов Вутов, с. Равнище.    

12.03.2022 - ТОДОРОВДЕН – Празник-събор на град Правец   
 

Април 

18.04.2022 - 41 години от откриването на Историческия музей, гр. Правец  

20.04.2022 - Великденски мероприятия в град Правец 

22.04.2022 - Международен ден на Земята 

23.04.2022 - Световен ден на книгата 

24.04.2022 - Традиционно Великденско хоро в с. Калугерово  
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Май 

02.05.2022 - Храмов празник на църквата "Св. Атанасий Велики", гр. Правец 

06.05.2022 - Храмов празник на църквата “Св. Георги”, с. Равнище    

   - Храмов празник на параклис “Св. Георги”, с. Правешка Лакавица 

   - Оброк до параклис “Св. Георги”, с. Правешка Лакавица   

09.05.2022 - Ден на победата над хитлерофашизма и ден на Европа   

   - Традиционен празник-събор на с. Видраре   

   - Оброк на параклис "Св. Николай", с. Видраре    

   - Оброк в мах. Баре, с. Осиковица   

18.05.2022 - Международен ден на музеите - "Нощ на музеите",  

свободен достъп за посетители   

24.05.2022 - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност - тържествен ритуал по издигане на 

националното знаме и празнична програма   

   - Традиционен празник-събор на с. Осиковица   

   - Традиционен празник-събор на с. Равнище   

м.05.2022 - Музикален песенен конкурс "На крилете на песента"   

м.05.2022 - Годишна продукция на школите по изкуствата при Народно читалище "Заря 

1895", гр. Правец 
 

Юни 

01.06.2022 - Празнични мероприятия по случай Деня на детето   

02.06.2022 - 146 години от смъртта на Христо Ботев и Ден на загиналите за свободата и 

независимостта на България    

    - Патронен празник на ОУ "Христо Ботев", с. Разлив   

    - Патронен празник на ОУ "Христо Ботев", с. Джурово  

04.06.2022 - Традиционен празник-събор на с. Калугерово 

24.06.2022 - Отбелязване с възстановка на празника Еньовден в с. Разлив 

29.06.2022    - Петровден  

  - Оброк в м. "Чичеревица", с. Правешка Лакавица    

   - Оброк в мах. Хановете, с. Осиковска Лакавица    

   - Оброк в мах. Чеширска и мах. Грозев дол, с. Равнище   

   - Оброк в мах. Владиците, с. Калугерово 

м.06.2022    - Празник на крепостта "Боровец", над с .Разлив 

м.06.2022 - Оброк на манастир "Св. Теодор Тирон", мах. Манастирица, гр. Правец 

м.06.2022 - XXIII Общински събор на българското народно творчество  
 

 

Юли 

18.07.2022 - 185 години от рождението на Васил Левски   

20.07.2022 - Оброк в м. "Св. Илия", гр.  Правец   

   - Оброк в м. "Осените", с. Калугерово   
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   - Оброк в мах. Хановете, с. Осиковска Лакавица   

   - Оброк в мах. Смолевица, с. Манаселска река   

   - Оброк в м. "Висока могила", с. Своде   

   - Оброк в мах. "Багелейска", с. Разлив   

   - Оброк в мах. Робовица, с. Осиковица   

   - Оброк в мах. Семковска и мах. Палашка, с. Равнище   

   - Оброк в мах. Мишковци, с. Джурово 

 

Август 

02.08.2022 - Оброк в мах. Беляновец, с. Джурово   

   - Оброк в мах. Удавниците, с. Правешка Лакавица 

05.08.2022 - Годишнина от смъртта на Тодор Живков   

06.08.2022 - Традиционен празник-събор на с. Своде   

15.08.2022 - Храмов празник на църквата „Успение Богородично”, с. Осиковска Лакавица  

   - Оброк в центъра на с. Разлив   

   - Оброк в центъра  и м. "Гаинското", с. Равнище   

   - Оброк в центъра на с. Осиковица   

   - Оброк в мах. Стайковци, с. Калугерово   

м. 08.2022  - Осемнадесети музикален фестивал „Pravets MozArt festival” 

28.08.2022 - Оброк в мах. Цоковци, с. Манаселска река   

   - Оброк в м."Миоското" и мах. Рътта, с. Равнище   

   - Оброк в м. "Бука", мах. Вельовци, с. Осиковица   

м. 08.2022 - Провеждане на традиционно градинско увеселение в с. Равнище  
     

Септември 

06.09.2022 - Годишнина от Съединението на България - тържествен ритуал по издигане на 

националното знаме и празнична програма   

07.09.2022 - Годишнина от рождението на Тодор Живков    

08.09.2022 - Храмов празник на църквата “Света Богородица” в м. ”Манастира”, с. 

Осиковица   

   - Храмов празник на църквата “Рождество Богородично”, с. Разлив 

   - Оброк в мах. Герановица, с. Джурово   

   - Оброк в мах. Видинци, с. Осиковица   

   - Оброк в мах. Отешанска, с. Осиковска Лакавица   

   - Оброк в мах. Чульовци, с. Манаселска река   

09.09.2022 - Туристически събор в местността "Кюнеца", с. Разлив   

15.09.2022 - Откриване на учебната 2022/2023 година   

м.09.2022 - Традиционен спортно-туристически празник "Моновец'2022"   

 

Октомври 

01.10.2022 -  Международен ден на възрастните хора - чествания  

14.10.2022 - Храмов празник на църквата „Св. Параскева”, с. Видраре     
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16.10.2022 - 41 години от обявяването на Правец за град   

26.10.2022 - Храмов празник на храм “Св. Димитър”, с. Джурово   

29.10.2022 - Празник-събор в с. Правешка Лакавица (последната събота на м. 10)    
 

Ноември 

01.11.2022 - Ден на Народните будители - чествания  

06.11.2022 - Патронен празник на ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица   

07.11.2022 - Традиционен празник-събор на с. Разлив    

08.11.2022 - Храмов празник на църквата “Св. Архангел Михаил”, с. Осиковица  и църквата 

“Св. Архангел Михаил”, Чекотински манастир, с. Калугерово  

 

19.11.2022 - Традиционен празник-събор на с. Осиковска Лакавица (отбелязва се на Св. 

безсребърници и чудотворци Козма и Дамян по стар стил, ако е събота или 

първата събота след това) 

21/23.11.2022 - 145 г. от Освобождението на Правец от османско владичество  
 

Декември 

01.12.2022 - Запалване светлините на Коледната елха, гр. Правец   

03.12.2022 - Международен ден на хората с увреждания - отбелязване и чествания 

06.12.2022 - Храмов празник на църквата “Св. Никола”, с. Своде   

м.12.2022 - Коледен концерт в Народно читалище "Заря 1895", гр. Правец   

м.12.2022 - Традиционна кулинарна изложба в Исторически музей – Правец 

31.12.2022 - Посрещане на Новата 2023 г. на пл. "Тодор Живков" 

 

Официални празници 

01.01.2022 - Нова година   

03.03.2022 - Ден на Освобождението на България от османско иго - Национален празник на 

Република България   

22.04.2022 - Велики петък (Разпети петък)  

24-26. 04.2022 - Възкресение Христово (Великден)   

06.05.2022 - Ден на храбростта и Българската армия (Гергьовден)   

24.05.2022 - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност  

06.09.2022 - Ден на Съединението на България   

22.09.2022 - Ден на Независимостта на България   

01.11.2022 - Ден на Народните будители   

24.12.2022 - Бъдни вечер   

25-26.12.2022 - Рождество Христово (Коледа)  

Църковни празници 

01.01.2022 - Св. Василий Велики (Василовден)   

06.01.2022 - Богоявление (Йордановден)   
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07.01.2022 - Св. Йоан Кръстител (Ивановден)  

12.03.2022 - Тодоровден  

25.03.2022 - Благовещение   

22.04.2022 - Велики петък (Разпети петък)   

24-26.04.2022 - Възкресение Христово (Великден)  

06.05.2022 - Св. Вмчк Георги (Гергьовден)   

21.05.2022 - Св. равноапостоли Константин и Елена  

02.06.2022 - Възнесение Господне (Спасовден)    

12.06.2022 - Петдесетница   

29.06.2022 - Св. ап. Петър и Павел (Петровден)   

20.07.2022 - Св. Прор. Илия (Илинден)   

15.08.2022 - Успение на Пресвета Богородица   

08.09.2022 - Рождество на Пресвета Богородица   

14.09.2022 - Въздвижение на Св. Кръст (Кръстовден)   

26.10.2022 - Св. вмчк Димитър (Димитровден)   

08.11.2022 - Събор  на архангел Михаил (Архангеловден)   

06.12.2022 - Св. Николай Мирликийски (Никулден)   

25.12.2022 - Рождество Христово    

26.12.2022 - Събор на Пресвета Богородица   

27.12.2022 - Св. първомъченик и архиепископ Стефан (Стефановден) 

 

 

Календарът е  утвърден с Решение № 215/22.12.2021 г. на Общински съвет-Правец и е отворен 

за допълване. 


