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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  1  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 27 януари 2022 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 1 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с 

имоти - общинска собственост през 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост - помещение, 

находящо се на третия етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Продажба на общински Поземлен имот №7245, находящ се в кв. 50 по плана за регулация 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX – обществено обслужване, 

находящ се в кв. 9 по плана за регулация на с. Джурово, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Продажба на Обособена част от сграда - общинска собственост, находяща се в кв. 7, по 

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1837, находящ се в кв. 75 

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, представляващ ПИ 

№7283 участващ в УПИ VII - 893, находящ се в кв. 58 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IV – 11, 

находящ се в кв. 3 по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



10. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XIX – 7237, 

находящ се в кв. 60 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Приемане на план – график за изпълнение на препоръките от АППК по изпълнение на 

концесионен договор за яз. „Осиковица“. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на 

територията на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

отклонение / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Преустройство и пристройка на жилищна сграда УПИ I-1532, 

кв.122, гр. Правец- СКО и СВО 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

отклонение / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXXVII-6463,846 кв.100, гр. Правeц, 

община Правец, област Софийска”, част В и К 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

отклонение / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Жилищна сграда, УПИ II-634, кв.80 , гр. Правец-Промяна на 

трасето на СВО и подмяна на СКО” част ВиК 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

отклонение / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Жилищна сграда с търговски обект-етапно изпълнение, УПИ III-

635 кв.80, гр. Правец, СКО и СВО”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

малолетни и непълнолетни – Правец през  2021 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец за 2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

19. Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на Община Правец за 2021г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



20. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-рото полугодие на 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Емилия Цайкова  

Зам-Председател на Общинския съвет 

на Община Правец 

21. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за II-рото 

полугодие на 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

22. Предоставяне безвъзмездно на общински нежилищен имот– частна общинска 

собственост, представляващ ОФИС 58, находящ се на II етаж в Административно- 

стопанска сграда, гр. Правец, по ЗОС и ЗПП. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 2 

ОТНОСНО: Актуализация на 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-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година, както следва: 

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

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

№ по 

ред 

АОС № /дата Описание на имота 

50 АЧОС №4394-II/ 

21.12.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) X (десети) – общ., целият с 

урегулирана площ от 1032 кв.м. (хиляда тридесет и два квадратни 

метра), находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация на 

с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

51 АЧОС №4392-II/ 

16.12.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 20  (девети отреден за имот с 

планоснимачен номер двадесети), целият с площ от 826 кв.м. 

(осемстотин двадесет и шест квадратни метра), находящ се в кв. 3 (три) 

по плана за регулация на с. Джурово, махала „Беляновец, община 

Правец, област Софийска. 

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

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ 

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

 

 



№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

22. АЧОС №4393-II/ 

21.12.2021 г. 

1931/3148 (хиляда деветстотин тридесет и едно към три хиляди сто 

четиридесет и осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XV (петнадесети) – общ. 240 (двеста и четиридесет), целият с 

урегулирана площ от 3148 кв.м. (три хиляди сто четиридесет и осем 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 1931 (хиляда 

деветстотин тридесет и един) кв.м., находящ се в кв. 23 (двадесет и три) 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 3 

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

находящо се на третия етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец. 

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

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

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

(ЗОС), чл. 56, ал. 2, т. 1, чл. 58, ал. 1 и ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС – Правец 

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

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

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот 

– частна общинска собственост, представляващ помещение, ОФИС № 6, с площ от 12.00 (дванадесет 

квадратни метра), находящо се на III (трети) етаж в Административно-стопанската сграда, пл. „Тодор 

Живков” № 2, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост АЧОС 

№0123-II/15.05.2000 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания 

с вх. рег. № 198/19.02.2004 г., под № 113, том I, н.д.№138/04, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – административна и стопанска дейност. 

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

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

годишна наемна цена. 

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

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 4 

ОТНОСНО: Продажба на общински Поземлен имот №7245, находящ се в кв. 50 по плана за 

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

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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



РЕШИ: 

 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4362-II/15.10.2021 г., вписан 

в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2966 от 

19.10.2021 год., Акт № 2, том XII, при съседи: Север: улица с о. т. 919 до о. т. 925; изток: УПИ 

XXXIV - 864, кв. 50, гр. Правец; юг: ПИ №6207, кв. 50, гр. Правец; запад; УПИ III – 862, кв. 50, гр. 

Правец община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 6960.00 лв. (шест хиляди деветстотин и 

шестдесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

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

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

цена на имота по т. 2. 

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

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е   № 5 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX – обществено 

обслужване, находящ се в кв. 9 по плана за регулация на с. Джурово, община 

Правец. 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

 

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

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XX (двадесети) – Обществено обслужване с площ от 359 кв.м. (триста петдесет и девет 

квадратни метра), находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на с. Джурово, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 

№4353-II/01.10.2021 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 2903 от 13.10.2021 год., Акт № 151, том XI, при съседи: Север: УПИ VI 

– 121, кв. 9, с. Джурово; изток: УПИ XVII – Общ. обсл., кв. 9, с. Джурово; юг: УПИ V – Общ. 

обсл., кв. 9, с. Джурово; запад: улица с о. т. 14 до о. т. 15, с. Джурово, община Правец, област 

Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 5026.00 лв. (пет хиляди двадесет и шест 

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   № 6 

ОТНОСНО: Продажба на Обособена част от сграда - общинска собственост, находяща се в кв. 

7, по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ 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, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4365-II/02.11.2021 г., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3124 от 04.11.2021 год., 

Акт № 124, том XII, при граници на имота: Север: улица с о.т. 29 - 53-54, изток: улица с о.т. 54-

55; юг: терен за озеленяване, кв.7, с. Разлив; запад: УПИ I – Съвет, културен клуб, сладкарница, 

кв.7, с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 29 350.00 лв. (двадесет и девет хиляди 

триста и петдесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена 

от независим оценител. 

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

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

цена на имота по т. 2. 

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

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

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

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

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

имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 7 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1837, находящ се в 

кв. 75 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, чл. 41, ал. 2, от ЗОС, чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 56, 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ 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, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4387-II/25.11.2021 г., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3463 от 01.12.2021 год., 

Акт № 179, том XIII, при граници на имота: Север: улица с о. т. 145 към о. т. 146 до о. т. 147; изток: 

УПИ III – 12, кв. 75, гр. Правец; юг и запад: терен за допълнително урегулиране, кв. 75, гр. Правец. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 47 640.00 лв. (четиридесет и седем хиляди 

шестстотин и четиридесет 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   № 8 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част, представляващ 

ПИ №7283 участващ в УПИ VII - 893, находящ се в кв. 58 по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

 

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

........... и В. Е. Т. с постоянен адрес: гр. София, ..............., недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4364 – II/29.10.2021 год., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3125 

от 04.11.2021 год., Акт № 125, том XII, при съседи: Север: УПИ VII – 893, кв. 58, гр. Правец; 

изток: УПИ XII - 901, кв. 58, гр. Правец; юг: УПИ VIII - 893, кв. 58, гр. Правец; запад: улица с о. 

т. 1084 до о. т. 1067, кв. 58, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2.  Определя цена в размер на 2160.00 лв. (две хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС 

(необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител.  

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

действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с 

определената по т. 2 цена. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 9 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IV – 11, 

находящ се в кв. 3 по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

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

(АЧОС) №4389 – II/02.12.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция 

по вписванията с вх. Рег. № 3506 от 06.12.2021 год., Акт № 12, том XIV, при съседи: Север:улица 

с о. т. 37 до о. т. 38; изток: улица с о. т. 38 до о. т. 31; юг: УПИ IV – 11, кв. 3; запад: улица с о. т. 

83 до о. т. 36, кв. 3, с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

2.  Определя цена в размер на 352.00лв. (триста петдесет и два лева) без ДДС 

(необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител.  

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

действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с 

определената по т. 2 цена. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 10 

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

7237, находящ се в кв. 60 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост 

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на А. С. С. с постоянен адрес: гр. София, 

............ и И. А. К. с постоянен адрес: гр. София, ........, недвижим имот - частна общинска 

собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4388 

– II/01.12.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията 

с вх. Рег. № 3505 от 06.12.2021 год., Акт № 11, том XIV, при съседи: Север:улица с о. т. 1009 до 

о. т. 1035; изток: УПИ II – 1636, кв. 60; юг: УПИ XX – 7237, кв. 60; запад: УПИ XVII - 6395, кв. 

60, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 1020.00 лв. (хиляда и двадесет лева) без ДДС 

(необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител.  

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

действия по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с 

определената по т. 2 цена. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 11 

ОТНОСНО: Приемане на план – график за изпълнение на препоръките от АППК по изпълнение 

на концесионен договор за яз. „Осиковица“. 

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

ЗМСМА, във връзка с чл. 42, ал. 3 от ЗК и Доклад вх. №5300-9/29.12.2021 год. от 

Изпълнителния директор на Агенция за публичните предприятия и контрол, 

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

РЕШИ: 

 

1. Приема План-график за изпълнение на препоръките от проверката на Агенцията за 

публичните мероприятия и контрол по изпълнение на Договор за предоставяне на концесия за 

услуга на яз. „Осиковица“, сключен на 28.03.2017 г. между община Правец и "Уейкборд 

България" ООД. 

2. След влизане в сила на настоящото решение кмета на община Правец да представи 

Доклада от АППК и План-графика за изпълнение на препоръките от проверката на 

Координационния съвет. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 12 

ОТНОСНО: Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване 

на територията на община Правец. 

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

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

чл. 37и, ал. 3 във връзка с чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, 

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

РЕШИ: 

 

1. Определя Списък на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване, на 

територията на община Правец - по землища и категории, за разпределение по реда на чл. 37и от 

ЗСПЗЗ през 2022 година, както следва:  

землище гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030 - пасища, мери и ливади    

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 58030.42.20 РАЧКОВОТО Пасище 9 4230 4.230 

2 58030.53.5 КУЕВСКОТО Ливада 9 9522 9.522 

3 58030.53.49 КРЕМЕНСКО Пасище 9 5189 5.189 



4 58030.53.50 КУЕВСКОТО Пасище 9 18627 18.627 

5 58030.53.51 КРЕМЕНСКО Ливада 9 3347 3.347 

6 58030.53.52 КУЕВСКОТО Пасище 9 1141 1.141 

7 58030.53.53 МОГИЛАТА Пасище 9 11662 11.662 

8 58030.53.54 КРЕМЕНСКО Ливада 9 34052 34.052 

      ОБЩО:   87770 87.770 

       

землище с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807- пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 61807.20.1200 БАРАТА Ливада 6 389 0.389 

2 61807.20.8 БАРАТА Ливада 6 527 0.527 

3 61807.20.66 ТОРИЩЕТО Ливада 5 839 0.839 

4 61807.20.350 ТОРИЩЕТО Ливада 5 2120 2.120 

      ОБЩО:   3875 3.875 

       

землище с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 58044.1.561 ПРИ ДОМА Ливада 6 1935 1.935 

2 58044.1.616 СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Ливада 6 574 0.574 

3 58044.1.668 ВИСОКОТО Пасище 9 30868 30.868 

4 58044.106.419 КРИВА ЛЪКА Ливада 5 723 0.723 

5 58044.106.420 КРИВА ЛЪКА Ливада 5 1161 1.161 

6 58044.108.710 ВАРОВИДЕЦ Ливада 6 2076 2.076 

7 58044.108.712 ЙОТОВИЧИНОТО Ливада 9 1040 1.040 

8 58044.109.233 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 691 0.691 

9 58044.109.236 АРТА Ливада 9 2354 2.354 

10 58044.109.669 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 158 0.158 

11 58044.109.675 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 461 0.461 

12 58044.109.679 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 1093 1.093 

13 58044.11.1 АРТА ливада 5 4044 4.044 

14 58044.12.14 ТОРИЩЕТО ливада 8 7685 7.685 

15 58044.12.7 ТОРИЩЕТО ливада 8 1354 1.354 

16 58044.13.1 АРТА ливада 5 6044 6.044 

17 58044.14.345 ЧЕПИЛСКОТО ливада 6 1746 1.746 

18 58044.2.1470 ЗАЕНСКОТО Пасище 9 83222 83.222 

19 58044.2.390 КРАИЩЕ пасище 9 25655 25.655 

20 58044.2.465 БРЕНКОВЕЦ Пасище 9 15641 15.641 

21 58044.2.467 БРЕНКОВЕЦ Пасище 9 1644 1.644 

22 58044.2.472 ГЪРНИЦАТА Пасище 9 54718 54.718 

23 58044.2.538 БРЕНКОВЕЦ Пасище 6 2910 2.910 

24 58044.2.544 БАРЛЯК Пасище 6 5808 5.808 

25 58044.2.628 ЛАЧОСКО пасище 5 1056 1.056 

26 58044.26.96 ЧИЧЕРА Пасище 10 15402 15.402 

27 58044.27.401 ГРОЕВОТО Ливада 7 1474 1.474 

28 58044.3.242 ПРЕСЛОПА Пасище 9 8886 8.886 

29 58044.5.634 ПРИ РУПАТА Ливада 6 1537 1.537 



30 58044.6.66 БАРЛЯК Ливада 6 381 0.381 

31 58044.6.74 БАРЛЯК Ливада 6 3168 3.168 

32 58044.7.474 ТРЕСКОВЕЦ Ливада 6 801 0.801 

33 58044.7.81 ТРЕСКОВЕЦ Ливада 6 1245 1.245 

34 58044.8.20 ГОЛЯМАТА 

ЛИВАДА 

Ливада 6 6665 6.665 

35 58044.8.22 ГОЛЯМАТА 

ЛИВАДА 

Ливада 6 4953 4.953 

36 58044.8.23 ГОЛЯМАТА 

ЛИВАДА 

Ливада 6 2801 2.801 

37 58044.8.27 ГОЛЯМАТА 

ЛИВАДА 

Ливада 6 2635 2.635 

38 58044.8.32 ГОЛЯМАТА 

ЛИВАДА 

Ливада 6 701 0.701 

      ОБЩО:     305.310 

землище с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 35585.11.47 ГРАМАДАТА Ливада 6 2499 2.499 

2 35585.11.53 ГРАМАДАТА Ливада 6 9132 9.132 

3 35585.12.7 РАДИНА ЛЪКА ливада 6 3920 3.920 

4 35585.30.106 КЕВРЪТ  ливада 9 2218 2.218 

5 35585.30.107 КЕВРЪТ ливада 9 1083 1.083 

6 35585.30.111 КЕВРЪТ ливада 9 3096 3.096 

7 35585.30.113 КЕВРЪТ  ливада 9 2437 2.437 

8 35585.30.119 КЕВРЪТ Пасище 9 3848 3.848 

9 35585.30.122 КЕВРЪТ  Ливада 9 1926 1.926 

10 35585.30.125 КЕВРЪТ Пасище 9 2903 2.903 

11 35585.30.126 КЕВРЪТ Пасище 9 2412 2.412 

12 35585.30.32 ГОРНИ РУДАРЕЦ Ливада 6 1216 1.216 

13 35585.30.34 ГОРНИ РУДАРЕЦ Ливада 6 770 0.770 

14 35585.30.35 ГОРНИ РУДАРЕЦ Ливада 9 1349 1.349 

15 35585.31.101 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 4516 4.516 

16 35585.31.102 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 4227 4.227 

17 35585.31.103 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 4449 4.449 

18 35585.31.104 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 4243 4.243 

19 35585.31.107 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 8 2028 2.028 

20 35585.31.108 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 8 2089 2.089 

21 35585.31.109 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 8 1161 1.161 

22 35585.31.11 КЕВРЪТ Пасище 9 6065 6.065 

23 35585.31.110 ПРЕСЛОПА Пасище 6 1830 1.830 

24 35585.31.117 ПРЕСЛОПА Пасище 9 1497 1.497 

25 35585.31.118 ПРЕСЛОПА Пасище 9 2707 2.707 

26 35585.31.12 КЕВРЪТ Пасище 9 2019 2.019 

27 35585.31.120 ПРЕСЛОПА Пасище 9 20096 20.096 

28 35585.31.121 ПРЕСЛОПА Пасище 6 15588 15.588 

29 35585.31.122 ПРЕСЛОПА Пасище 6 5271 5.271 

30 35585.31.123 ВЪРБАТА Пасище 8 18319 18.319 

31 35585.31.124 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 8 30583 30.583 

32 35585.31.14 КЕВРЪТ Пасище 9 1518 1.518 

33 35585.31.2 КЕВРЪТ Пасище 9 3341 3.341 



34 35585.31.28 НИНОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Пасище 9 2270 2.270 

35 35585.31.4 КЕВРЪТ Пасище 9 1977 1.977 

36 35585.31.78 ДАСКАЛИЦА Пасище 9 3917 3.917 

37 35585.31.9 ПРЕСЛОПА Пасище 9 1230 1.230 

38 35585.31.96 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 2251 2.251 

39 35585.31.97 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 2213 2.213 

40 35585.31.98 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 9 2002 2.002 

41 35585.32.116 ЕРМЕНЧИНА БАРА Ливада 6 1224 1.224 

42 35585.32.118 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 2390 2.390 

43 35585.32.119 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 31257 31.257 

44 35585.32.121 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 11916 11.916 

45 35585.32.19 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 2326 2.326 

46 35585.32.55 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 3314 3.314 

47 35585.32.59 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 1690 1.690 

48 35585.32.68 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 12285 12.285 

49 35585.32.71 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 10517 10.517 

50 35585.32.72 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 3379 3.379 

51 35585.32.75 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 13359 13.359 

52 35585.32.80 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 2868 2.868 

53 35585.32.81 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 3266 3.266 

54 35585.32.82 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 3651 3.651 

55 35585.32.83 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 3290 3.290 

56 35585.32.84 ЕРМЕНЧИНА БАРА Ливада 9 3326 3.326 

57 35585.32.88 КРУШАКА Ливада 6 2665 2.665 

58 35585.33.100 БАРАТА Ливада 9 3737 3.737 

59 35585.33.102 БАРАТА Ливада 9 4085 4.085 

60 35585.33.105 БАРАТА Ливада 9 2450 2.450 

61 35585.33.106 БАРАТА Ливада 9 1787 1.787 

62 35585.33.135 СМЪРДАН Пасище 9 6023 6.023 

63 35585.33.137 СМЪРДАН Пасище 9 3054 3.054 

64 35585.33.138 СМЪРДАН Пасище 9 6934 6.934 

65 35585.33.29 СМЪРДАН Пасище 9 1166 1.166 

66 35585.33.31 СМЪРДАН Пасище 9 785 0.785 

67 35585.33.33 ВЕНЕЦА Пасище 9 2045 2.045 

68 35585.33.38 СМЪРДАН Ливада 9 1640 1.640 

69 35585.33.92 БАРАТА Ливада 9 4009 4.009 

70 35585.33.94 БАРАТА Ливада 9 1887 1.887 

71 35585.33.96 БАРАТА Ливада 9 1095 1.095 

72 35585.33.99 БАРАТА Ливада 9 1036 1.036 

73 35585.34.24 ЦЕРАКА Пасище 9 10361 10.361 

74 35585.34.26 ЛИКОВЦИ Пасище 9 11858 11.858 

75 35585.34.27 ЛИКОВЦИ Пасище 9 5350 5.350 

76 35585.34.3 ЛЪКАТА Ливада 5 920 0.920 

77 35585.34.5 ОБАНОВА ЛЪКА Ливада 5 3161 3.161 

78 35585.35.18 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 1216 1.216 

79 35585.35.21 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 7105 7.105 

80 35585.35.23 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 1700 1.700 

81 35585.35.25 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 15076 15.076 

82 35585.35.27 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 4508 4.508 

83 35585.35.29 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 2388 2.388 

84 35585.35.37 ПЕТЕЛЯ Пасище 9 3151 3.151 



85 35585.35.40 ПЕТЕЛЯ Пасище 9 8613 8.613 

86 35585.35.42 ФРЪЗКОВОТО Пасище 9 1312 1.312 

87 35585.35.49 ФРЪЗКОВОТО Пасище 9 4428 4.428 

88 35585.35.93 КОПЕЛ Пасище 6 12498 12.498 

89 35585.36.129 МОГИЛАТА Ливада 6 4923 4.923 

90 35585.37.113 ТРЪНЛИВ РЪТ Ливада 6 1900 1.900 

91 35585.37.115 ТРЪНЛИВ РЪТ Ливада 6 1822 1.822 

92 35585.37.116 ТРЪНЛИВ РЪТ Ливада 6 11302 11.302 

93 35585.37.119 ТРЪНЛИВ РЪТ Ливада 6 9274 9.274 

94 35585.37.256 МЕКА ПОЛЯНА Ливада 6 1495 1.495 

95 35585.37.63 ГАНЬОВЕЦ Ливада 6 6240 6.240 

96 35585.38.120 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 1500 1.500 

97 35585.38.121 УСОЙНАТА Пасище 6 1500 1.500 

98 35585.38.124 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 3954 3.954 

99 35585.38.125 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 1695 1.695 

100 35585.38.126 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 3109 3.109 

101 35585.38.127 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 2097 2.097 

102 35585.38.132 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 2082 2.082 

103 35585.38.134 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 2956 2.956 

104 35585.38.62 КРУШАКА Ливада 6 10207 10.207 

105 35585.38.63 КРУШАКА Ливада 6 5425 5.425 

106 35585.38.84 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1127 1.127 

107 35585.38.85 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1165 1.165 

108 35585.38.86 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 3445 3.445 

109 35585.38.87 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1658 1.658 

110 35585.38.88 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 2618 2.618 

111 35585.38.89 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1790 1.790 

112 35585.38.90 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1807 1.807 

113 35585.38.92 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 5188 5.188 

114 35585.38.93 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 9181 9.181 

115 35585.38.95 КРАЙЧОВЕЦ Пасище 6 7306 7.306 

116 35585.39.106 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 5005 5.005 

117 35585.39.107 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 4993 4.993 

118 35585.39.109 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 365 0.365 

119 35585.39.110 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 6685 6.685 

120 35585.39.111 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 636 0.636 

121 35585.39.178 МАЛА ГЛАВА Пасище 8 5769 5.769 

122 35585.39.186 БЯЛАТА КАЛ Пасище 8 1269 1.269 

123 35585.39.187 БЯЛАТА КАЛ Пасище 8 3030 3.030 

124 35585.39.60 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 9 3068 3.068 

125 35585.39.94 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 1956 1.956 

126 35585.39.95 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 818 0.818 

127 35585.39.96 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 1449 1.449 

128 35585.41.39 СМЪРДАН Ливада 6 12162 12.162 

129 35585.41.42 СМЪРДАН Ливада 6 2858 2.858 

130 35585.41.47 СМЪРДАН Ливада 6 1032 1.032 

131 35585.45.119 ГАБРИКА Ливада 9 7192 7.192 

132 35585.45.162 ИМАНЕТО Пасище 9 5420 5.420 

133 35585.45.382 ПРИ КЛАДЕНЕЦА Пасище 9 2733 2.733 

134 35585.47.107 СВЕТИ ИЛИЯ Ливада 6 1559 1.559 

135 35585.47.15 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 3594 3.594 

136 35585.47.16 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 667 0.667 



137 35585.47.17 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 1137 1.137 

138 35585.47.171 КАЛЬОВОТО Пасище 6 5495 5.495 

139 35585.47.174 КАЛЬОВОТО Пасище 6 1543 1.543 

140 35585.47.219 КАЛЬОВОТО Ливада 6 1498 1.498 

141 35585.47.223 КАЛЬОВОТО Ливада 6 5999 5.999 

142 35585.47.319 СРЕДОРАТА Ливада 6 2379 2.379 

143 35585.47.42 ЛОЗИЩЕ Ливада 8 1544 1.544 

144 35585.47.44 ЛОЗИЩЕ Ливада 8 1375 1.375 

145 35585.47.51 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 2433 2.433 

146 35585.47.58 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 1788 1.788 

147 35585.47.97 СВЕТИ ИЛИЯ Ливада 6 1753 1.753 

148 35585.48.22 КАРДАШИЦА Ливада 6 1739 1.739 

149 35585.49.125 ДЖУРОВСКА 

МОГИЛА 

Ливада 6 1658 1.658 

150 35585.49.153 ОБОРЕТО Ливада 6 1535 1.535 

151 35585.50.140 МОГИЛАТА Ливада 9 8723 8.723 

152 35585.50.141 МОГИЛАТА Ливада 9 709 0.709 

153 35585.50.143 МОГИЛАТА Ливада 9 916 0.916 

154 35585.50.149 БОЙЧОВО ТРЪНЕ Ливада 6 1809 1.809 

155 35585.50.153 БОЙЧОВО ТРЪНЕ Ливада 6 680 0.680 

156 35585.50.154 БОЙЧОВО ТРЪНЕ Ливада 6 1447 1.447 

157 35585.50.172 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 3508 3.508 

158 35585.50.206 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 3659 3.659 

159 35585.50.211 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 1923 1.923 

160 35585.50.214 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 2221 2.221 

161 35585.50.218 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 2492 2.492 

162 35585.50.246 ДЪЛГАТА 

САДИНА 

Ливада 6 2091 2.091 

163 35585.50.26 ЛУДОВЕЦ Пасище 9 1070 1.070 

164 35585.50.27 ЛУДОВЕЦ Пасище 9 1097 1.097 

165 35585.50.53 ОБЛЕГА Ливада 9 1861 1.861 

166 35585.50.64 ОБЛЕГА Ливада 9 2687 2.687 

167 35585.50.68 ОБЛЕГА Ливада 9 4628 4.628 

168 35585.50.69 МИЛКОВА 

МОГИЛА 

Ливада 9 4576 4.576 

169 35585.50.73 МИЛКОВА 

МОГИЛА 

Ливада 9 1321 1.321 

170 35585.50.80 МИЛКОВА 

МОГИЛА 

Ливада 9 3136 3.136 

171 35585.51.10 САДИНАТА Ливада 6 3584 3.584 

172 35585.51.12 САДИНАТА Ливада 6 1782 1.782 

173 35585.51.14 САДИНАТА Ливада 6 15172 15.172 

174 35585.51.77 ТРЪНЕТО Ливада 6 5847 5.847 

175 35585.51.9 САДИНАТА Ливада 6 2427 2.427 

176 35585.53.149 ВЛАДИЦИТЕ Ливада 6 1746 1.746 

177 35585.53.73 ВЪГЛЯРА Ливада 6 1569 1.569 

178 35585.53.81 ВЪГЛЯРА Ливада 6 2544 2.544 

179 35585.53.82 ВЪГЛЯРА Ливада 6 905 0.905 



180 35585.53.86 ВЪГЛЯРА Ливада 6 2616 2.616 

181 35585.53.88 ВЪГЛЯРА Ливада 6 3214 3.214 

182 35585.54.105 МЪРДЖОВЕЦ Ливада 6 2969 2.969 

183 35585.54.111 КРАВАРНИКА Ливада 6 7250 7.250 

184 35585.54.112 КРАВАРНИКА Ливада 6 395 0.395 

185 35585.54.113 КРАВАРНИКА Ливада 6 429 0.429 

186 35585.54.114 КРАВАРНИКА Ливада 6 875 0.875 

187 35585.54.117 КРАВАРНИКА Ливада 6 2343 2.343 

188 35585.54.118 КРАВАРНИКА Ливада 6 2342 2.342 

189 35585.54.122 КРАВАРНИКА Ливада 6 1616 1.616 

190 35585.54.127 КРАВАРНИКА Ливада 6 1571 1.571 

191 35585.54.134 КРАВАРНИКА Ливада 6 3067 3.067 

192 35585.54.95 МЪРДЖОВЕЦ Ливада 6 4235 4.235 

193 35585.8.10 АРТТА Ливада 6 4189 4.189 

194 35585.8.7 АРТТА Ливада 6 1000 1.000 

      ОБЩО:   769460 769.460 

       

 

землище с. Своде, ЕКАТТЕ 65872 - пасища, мери и ливади 

 

 

 

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 65872.1.1015 ТАНОВ ЛАК Ливада 9 1830 1.830 

2 65872.1.1021 ТАНОВ ЛАК Ливада 9 1721 1.721 

3 65872.1.1038 САДИНАТА Ливада 9 867 0.867 

4 65872.1.1044 САДИНАТА Ливада 9 201 0.201 

5 65872.1.1045 САДИНАТА Ливада 9 1558 1.558 

6 65872.1.1046 САДИНАТА Ливада 9 461 0.461 

7 65872.1.1048 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2794 2.794 

8 65872.1.1051 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2269 2.269 

9 65872.1.1052 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2489 2.489 

10 65872.1.1079 ПАДИНАТА ливада 9 950 0.950 

11 65872.1.1095 ГАЛОФ Пасище 5 3442 3.442 

12 65872.1.1111 ГАЛОФ Пасище 6 1946 1.946 

13 65872.1.1128 ПРИ ГРОБИЩЕТО Ливада 6 2071 2.071 

14 65872.1.1151 ШИПКОВОТО Ливада 6 885 0.885 

15 65872.1.1162 ВИСОКА МОГИЛА Ливада 6 606 0.606 

16 65872.1.1173 РАДИОТО Ливада 6 3156 3.156 

17 65872.1.1181 ПУКЕЛА Ливада 6 797 0.797 

18 65872.1.1185 КРЪСТА пасище 6 2176 2.176 

19 65872.1.119 ПАДИНАТА ливада 9 637 0.637 

20 65872.1.1197 КРЪСТА пасище 6 1737 1.737 

21 65872.1.1199 КРЪСТА пасище 6 1449 1.449 

22 65872.1.1994 КРЪСТА пасище 6 1870 1.870 

23 65872.1.219 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 1470 1.470 

24 65872.1.220 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 4707 4.707 

25 65872.1.222 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 7151 7.151 

26 65872.1.224 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 604 0.604 

27 65872.1.228 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 1048 1.048 

28 65872.1.231 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 461 0.461 

29 65872.1.301 ПРИСОЙКАТА Ливада 7 1274 1.274 

30 65872.1.305 ПРИСОЙКАТА Ливада 7 2252 2.252 



31 65872.1.309 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 2130 2.130 

32 65872.1.310 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 2904 2.904 

33 65872.1.313 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 4373 4.373 

34 65872.1.317 МЛАКАТА Ливада 7 866 0.866 

35 65872.1.323 МЛАКАТА Ливада 7 4077 4.077 

36 65872.1.332 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2540 2.540 

37 65872.1.353 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1769 1.769 

38 65872.1.354 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1679 1.679 

39 65872.1.355 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1833 1.833 

40 65872.1.356 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2755 2.755 

41 65872.1.489 ГОЛЕЦ Ливада 8 3059 3.059 

42 65872.1.598 САДИНАТА Пасище 9 35000 35.000 

43 65872.1.609 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2364 2.364 

44 65872.1.611 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2088 2.088 

45 65872.1.612 БОГДАНОВОТО Пасище 9 1695 1.695 

46 65872.1.613 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2709 2.709 

47 65872.1.614 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2573 2.573 

48 65872.1.615 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2542 2.542 

49 65872.1.616 БОГДАНОВОТО Пасище 9 11291 11.291 

50 65872.1.648 ТРЕБЕЖА Пасище 9 7089 7.089 

51 65872.1.649 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1873 1.873 

52 65872.1.651 ТРЕБЕЖА Ливада 9 6498 6.498 

53 65872.1.652 ТРЕБЕЖА Ливада 9 11002 11.002 

54 65872.1.654 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1059 1.059 

55 65872.1.660 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3721 3.721 

56 65872.1.661 ТРЕБЕЖА Ливада 9 2067 2.067 

57 65872.1.662 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1811 1.811 

58 65872.1.665 ГРАМАДАТА Ливада 9 2066 2.066 

59 65872.1.706 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3861 3.861 

60 65872.1.709 ТРЕБЕЖА Ливада 9 6039 6.039 

61 65872.1.725 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 2799 2.799 

62 65872.1.726 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 9184 9.184 

63 65872.1.727 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 7057 7.057 

64 65872.1.728 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 9604 9.604 

65 65872.1.755 ПАДИНАТА Ливада 9 831 0.831 

66 65872.1.781 БАРАТА Пасище 6 660 0.660 

67 65872.1.792 КОЙЧОВ ТОК Ливада 6 497 0.497 

68 65872.1.812 МЛАКАТА Ливада 7 1923 1.923 

69 65872.1.813 МЛАКАТА Ливада 7 1125 1.125 

70 65872.1.816 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1954 1.954 

71 65872.1.817 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1274 1.274 

72 65872.1.819 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 326 0.326 

73 65872.1.820 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 832 0.832 

74 65872.1.821 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 2153 2.153 

75 65872.1.830 КРУШАКА Ливада 7 833 0.833 

76 65872.1.832 ТРЕБЕЖА Ливада 9 511 0.511 

77 65872.1.834 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3167 3.167 

78 65872.1.845 ПРИ ДОМА Ливада 6 4428 4.428 

79 65872.1.849 ВОЕВ ДОЛ Ливада 9 2647 2.647 

80 65872.1.942 АНДРОВОТО Ливада 6 2368 2.368 

81 65872.2.34 ЛИКОВО ливада 9 979 0.979 

82 65872.2.35 ЛИКОВО ливада 9 2072 2.072 



83 65872.2.38 ЛИКОВО ливада 9 5433 5.433 

84 65872.3.1 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 11833 11.833 

85 65872.3.1017 ГАЛОФ Пасище 6 3107 3.107 

86 65872.3.1020 ГАЛОФ Пасище 6 3106 3.106 

87 65872.3.1038 ВЪРХА ливада 9 1683 1.683 

88 65872.3.1042 ВЪРХА пасище 9 53365 53.365 

89 65872.3.1043 ПАДИНАТА Ливада 9 4802 4.802 

90 65872.3.1044 ЛИКОВО ливада 9 6014 6.014 

91 65872.3.1045 ПОД ВЕНЕЦА пасище 9 7388 7.388 

92 65872.3.1046 ПАДИНАТА пасище 9 15250 15.250 

93 65872.3.1047 ПАДИНАТА ливада 9 2258 2.258 

94 65872.3.1048 ПАДИНАТА ливада 9 1550 1.550 

95 65872.3.1050 ПАДИНАТА ливада 9 883 0.883 

96 65872.3.1051 ПАДИНАТА ливада 9 2224 2.224 

97 65872.3.1089 БАРАТА Пасище 6 662 0.662 

98 65872.3.1094 БАРАТА пасище 6 1666 1.666 

99 65872.3.1099 КРЪСТА пасище 6 5774 5.774 

100 65872.3.13 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 27030 27.030 

101 65872.3.14 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 17548 17.548 

102 65872.3.237 ТРЕБЕЖА Пасище 9 10273 10.273 

103 65872.3.239 ТРЕБЕЖА Ливада 9 8081 8.081 

104 65872.3.241 ТРЕБЕЖА Ливада 9 18046 18.046 

105 65872.3.243 ТРЕБЕЖА Ливада 9 12678 12.678 

106 65872.3.249 ТРЕБЕЖА Ливада 9 5423 5.423 

107 65872.3.251 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3775 3.775 

108 65872.3.26 ЧУКЛЬОВОТО Ливада 9 15153 15.153 

109 65872.3.267 ТРЕБЕЖА Ливада 9 29028 29.028 

110 65872.3.5 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 3526 3.526 

111 65872.3.594 БАРАТА пасище 6 1742 1.742 

112 65872.3.601 ВИСОКА МОГИЛА Пасище 6 4861 4.861 

113 65872.3.603 МИКОВ СЛАМНИК ливада 9 2210 2.210 

114 65872.3.631 ВЪРХА ливада 9 15372 15.372 

115 65872.3.672 ВОЙЧОВОТО Ливада 9 3570 3.570 

116 65872.3.685 ВЪРХА пасище 9 12374 12.374 

117 65872.3.691 МОГИЛАТА Ливада 9 18614 18.614 

118 65872.3.693 ВЪРХА ливада 9 12949 12.949 

119 65872.3.694 ВЪРХА пасище 9 37337 37.337 

120 65872.3.696 СЛАМНИКА Ливада 9 12626 12.626 

121 65872.3.699 СЛАМНИКА Ливада 9 852 0.852 

122 65872.3.704 ПЕТКОВОТО Пасище 9 25903 25.903 

123 65872.3.743 ДИКОВСКОТО ливада 9 1549 1.549 

124 65872.3.745 ДИКОВСКОТО ливада 9 673 0.673 

125 65872.3.746 ДИКОВСКОТО ливада 9 1126 1.126 

126 65872.3.748 ДИКОВСКОТО ливада 9 672 0.672 

127 65872.3.750 ДИКОВСКОТО ливада 9 1125 1.125 

128 65872.3.753 МИХОВСКОТО Ливада 9 2923 2.923 

129 65872.3.776 КОЛИБИЩЕТО Ливада 9 10227 10.227 

130 65872.3.779 СЕРНИ СЛОГ Ливада 9 11447 11.447 

131 65872.3.786 СЕРНИ СЛОГ Ливада 9 1495 1.495 

132 65872.3.813 КРУШАКА Пасище 9 11343 11.343 

133 65872.3.814 КРУШАКА Пасище 9 10348 10.348 

134 65872.3.815 КРУШАКА Ливада 9 11916 11.916 



135 65872.3.819 КРУШАКА Ливада 9 7919 7.919 

136 65872.3.820 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 16240 16.240 

137 65872.3.821 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 11325 11.325 

138 65872.3.822 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 12904 12.904 

139 65872.3.823 БУРНЬОВИЦА Пасище 9 24638 24.638 

140 65872.3.824 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 6724 6.724 

141 65872.3.826 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 10317 10.317 

142 65872.3.831 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 17820 17.820 

143 65872.3.832 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 27603 27.603 

144 65872.3.833 ПЕТКОВОТО Пасище 9 2810 2.810 

145 65872.3.834 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 16726 16.726 

146 65872.3.843 СТРАНАТА Пасище 9 14073 14.073 

147 65872.3.844 КРУШАКА Пасище 9 6161 6.161 

148 65872.3.847 ВОЙЧОВОТО Ливада 9 589 0.589 

149 65872.3.851 ДОЛЧИНИТЕ Ливада 9 4235 4.235 

150 65872.3.854 МИЦОВОТО Пасище 9 7775 7.775 

151 65872.3.934 СТРАНАТА Пасище 9 17812 17.812 

152 65872.4.1046 ЛАКОВОТО Ливада 6 2380 2.380 

153 65872.4.1073 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 2239 2.239 

154 65872.4.1074 БАРАТА Ливада 6 2897 2.897 

155 65872.4.1081 ШИПКОВОТО ливада 6 5723 5.723 

156 65872.4.1082 ШИПКОВОТО ливада 6 7081 7.081 

157 65872.4.1097 КОЛИБИЩЕТО пасище 6 6667 6.667 

158 65872.4.1102 ШИПКОВОТО ливада 6 1730 1.730 

159 65872.4.1107 ШИПКОВОТО ливада 6 1379 1.379 

160 65872.4.122 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 6 58847 58.847 

161 65872.4.173 ГАНЬОВЕЦ пасище 6 2406 2.406 

162 65872.4.174 ГАНЬОВЕЦ ливада 6 1060 1.060 

163 65872.4.246 МИКОВОТО Ливада 6 5210 5.210 

164 65872.4.253 ПЛОЧАТА Ливада 6 6631 6.631 

165 65872.4.325 ПЕНОВА МОГИЛА ливада 9 39904 39.904 

166 65872.4.326 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 9 8956 8.956 

167 65872.4.327 ПЕНОВА МОГИЛА ливада 9 16440 16.440 

168 65872.4.328 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 6 2360 2.360 

169 65872.4.329 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 6 2814 2.814 

170 65872.4.366 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 6 3508 3.508 

171 65872.4.376 КОЙЧОВ ТОК Пасище 6 6080 6.080 

172 65872.4.460 БАРАТА Пасище 6 7643 7.643 

173 65872.4.500 САДИНАТА Ливада 9 2674 2.674 

174 65872.4.544 САДИНАТА Ливада 9 1888 1.888 

175 65872.4.552 ПЕНОВА МОГИЛА Ливада 9 3568 3.568 

176 65872.4.553 ПЕНОВА МОГИЛА Ливада 9 1651 1.651 

177 65872.4.557 ПЕНОВА МОГИЛА Ливада 6 2496 2.496 

178 65872.4.561 ГЛОДЖАКА Ливада 9 4608 4.608 

179 65872.4.561 ГЛОДЖАКА Ливада 9 1582 1.582 

180 65872.4.570 ГЛОДЖАКА Ливада 9 5204 5.204 

181 65872.4.580 ГАНЬОВЕЦ пасище 6 4301 4.301 

182 65872.4.696 ГОЛЕЦ Пасище 9 23668 23.668 

183 65872.4.697 ГОЛЕЦ Ливада 9 7636 7.636 

184 65872.4.699 ГОЛЕЦ Пасище 9 9930 9.930 

185 65872.5.130 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 706 0.706 

186 65872.5.132 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 13009 13.009 



187 65872.5.134 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 46733 46.733 

188 65872.5.135 ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада 7 1770 1.770 

189 65872.5.145 ГОЛИЯ ВРЪХ Пасище 7 18282 18.282 

190 65872.5.145 ГОЛИЯ ВРЪХ Пасище 7 18282 18.282 

191 65872.5.159 БАКОВА МОГИЛА Пасище 9 44252 44.252 

192 65872.5.163 ГОЛИЯ ВРЪХ Пасище 7 36203 36.203 

193 65872.5.168 ВЕНЧАРСКОТО Пасище 7 10016 10.016 

194 65872.5.283 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8442 8.442 

195 65872.5.284 КИРКОВЕЦ Пасище 9 1921 1.921 

196 65872.5.285 КИРКОВЕЦ Пасище 9 6683 6.683 

197 65872.5.286 КИРКОВЕЦ Пасище 9 2289 2.289 

198 65872.5.289 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8670 8.670 

199 65872.5.304 КИРКОВЕЦ Пасище 9 13251 13.251 

200 65872.5.305 КИРКОВЕЦ Пасище 9 12336 12.336 

201 65872.5.308 КИРКОВЕЦ Пасище 6 4311 4.311 

202 65872.5.309 КИРКОВЕЦ Пасище 6 1951 1.951 

203 65872.5.329 КИРКОВЕЦ Пасище 9 22660 22.660 

204 65872.5.330 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8506 8.506 

205 65872.5.336 КИРКОВЕЦ Пасище 9 905 0.905 

206 65872.5.340 БАКОВА МОГИЛА Пасище 9 9407 9.407 

207 65872.5.342 ВЕНЧАРСКОТО Пасище 9 5223 5.223 

208 65872.5.368 БАКОВА МОГИЛА Пасище 9 17740 17.740 

209 65872.5.371 КИРКОВЕЦ Пасище 9 5802 5.802 

210 65872.5.408 КИРКОВЕЦ Пасище 9 12791 12.791 

211 65872.5.409 ГРАМАДАТА Пасище 9 48489 48.489 

212 65872.5.96 ГЮТАНАТА Ливада 7 11391 11.391 

213 65872.8.435 ТАНОВ ЛАК Пасище 5 1345 1.345 

214 65872.87.576 КОЙЧОВ ТОК Ливада 6 3578 3.578 

      ОБЩО:   1602025 1602.025 

       

землище с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211 - пасища, мери и ливади  
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1 54211.11.12 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 15835 15.835 

2 54211.11.13 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 5213 5.213 

3 54211.11.2 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 1940 1.940 

4 54211.115.310 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 6 723 0.723 

5 54211.115.311 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 6 597 0.597 

6 54211.118.326 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 6 2700 2.700 

7 54211.126.283 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Ливада 6 2573 2.573 

8 54211.13.1 ЕЗЕРОТО Ливада 9 3855 3.855 

9 54211.150.201 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Ливада 6 5028 5.028 

10 54211.150.203 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 6 5694 5.694 



11 54211.156.507 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 5 3238 3.238 

12 54211.162.613 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 8 14689 14.689 

13 54211.163.164 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 8 15053 15.053 

14 54211.177.780 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Ливада 8 2675 2.675 

15 54211.21.59 КРЪСТОВЦИ Ливада 6 1485 1.485 

16 54211.21.69 КРЪСТОВ РЪТ Ливада 6 8619 8.619 

17 54211.22.103 БОНОВСКОТО Ливада 6 2735 2.735 

18 54211.22.111 БАЧИЙЩЕТО ливада 6 1893 1.893 

19 54211.22.26 ПЕКОВЦИ Ливада 6 1338 1.338 

20 54211.22.27 ПЕКОВЦИ Ливада 6 1104 1.104 

21 54211.22.28 ПЕКОВЦИ Ливада 6 1284 1.284 

22 54211.22.62 БАЧИЙЩЕТО ливада 6 8186 8.186 

23 54211.22.66 БАЧИЙЩЕТО ливада 6 1504 1.504 

24 54211.22.93 БАЧИЙЩЕТО ливада 6 3867 3.867 

25 54211.23.11 ЛЪГА Ливада 6 1066 1.066 

26 54211.23.12 ЛЪГА Ливада 5 1217 1.217 

27 54211.23.24 ЛЪГА Ливада 5 1631 1.631 

28 54211.23.25 ЛЪГА Ливада 6 1312 1.312 

29 54211.23.26 ЛЪГА Ливада 6 443 0.443 

30 54211.23.27 ЛЪГА Ливада 6 1608 1.608 

31 54211.23.28 ЛЪГА Ливада 6 1737 1.737 

32 54211.23.29 ЛЪГА Ливада 6 2872 2.872 

33 54211.23.3 ГЕШОВСКО Ливада 6 876 0.876 

34 54211.23.30 ЛЪГА Ливада 6 536 0.536 

35 54211.23.35 ЛЪГА ливада 6 969 0.969 

36 54211.23.454 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 5 5478 5.478 

37 54211.24.128 ТЪНКИ РЪТ Неизп.ливада 5 1212 1.212 

38 54211.24.132 ТЪНКИ РЪТ Неизп.ливада 5 705 0.705 

39 54211.24.15 РАЧОВЦИ ливада 6 2948 2.948 

40 54211.24.44 РАЧОВЦИ Ливада 6 572 0.572 

41 54211.24.78 РАЧОВЦИ Ливада 6 1249 1.249 

42 54211.24.79 РАЧОВЦИ Ливада 6 1715 1.715 

43 54211.25.42 ГРОЗДЕНСКА ливада 5 863 0.863 

44 54211.25.67 НАНКОВ СЛОГ ливада 5 598 0.598 

45 54211.25.73 НАНКОВ СЛОГ ливада 5 2090 2.090 

46 54211.25.82 НАНКОВ СЛОГ ливада 6 594 0.594 

47 54211.26.15 СТОКИТЕ Ливада 6 579 0.579 

48 54211.26.17 СТОКИТЕ Ливада 6 661 0.661 

49 54211.26.19 СТОКИТЕ Ливада 6 597 0.597 

50 54211.27.11 РУПИТЕ ливада 6 820 0.820 

51 54211.27.15 РУПИТЕ ливада 6 5675 5.675 

52 54211.27.16 РУПИТЕ ливада 6 1775 1.775 

53 54211.27.18 РУПИТЕ ливада 6 628 0.628 

54 54211.27.19 РУПИТЕ ливада 6 740 0.740 

55 54211.27.22 РУПИТЕ Ливада 6 1964 1.964 

56 54211.27.24 РУПИТЕ Ливада 6 901 0.901 

57 54211.27.25 РУПИТЕ Ливада 5 646 0.646 

58 54211.27.3 РУПИТЕ Ливада 6 1286 1.286 



59 54211.27.30 РУПИТЕ Ливада 6 824 0.824 

60 54211.27.31 РУПИТЕ Ливада 6 3430 3.430 

61 54211.27.8 РУПИТЕ Ливада 6 1213 1.213 

62 54211.28.3 ПРИ 

ВОДЕНИЦАТА 

Ливада 5 1420 1.420 

63 54211.28.40 ЛЪКАТА Ливада 5 695 0.695 

64 54211.28.45 ЛЕШКАТА ливада 5 822 0.822 

65 54211.28.477 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

пасище 5 4017 4.017 

66 54211.28.484 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

пасище 5 3508 3.508 

67 54211.28.494 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

ливада 5 1384 1.384 

68 54211.28.937 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 5 2360 2.360 

69 54211.29.13 БИЛЬОВИЦА ливада 8 7887 7.887 

70 54211.29.16 БИЛЬОВИЦА ливада 8 3461 3.461 

71 54211.29.25 БИЛЬОВИЦА ливада 8 7499 7.499 

72 54211.29.27 БИЛЬОВИЦА ливада 5 754 0.754 

73 54211.29.6 БИЛЬОВИЦА ливада 5 7691 7.691 

74 54211.30.1 БИЛЬОВИЦА ливада 8 4255 4.255 

75 54211.30.10 БИЛЬОВИЦА ливада 8 1475 1.475 

76 54211.30.13 БАЧИЙЩЕТО ливада 8 660 0.660 

77 54211.30.6 БИЛЬОВИЦА ливада 8 1358 1.358 

78 54211.36.32 НАЙДЕНОВО Ливада 6 1463 1.463 

79 54211.38.60 РАВЕНИК Ливада 8 5150 5.150 

80 54211.38.63 РАВЕНИК Ливада 8 4728 4.728 

81 54211.38.87 РАВЕНИК ливада 8 2232 2.232 

82 54211.39.11 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 1602 1.602 

83 54211.39.13 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 4396 4.396 

84 54211.39.15 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 2793 2.793 

85 54211.39.7 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 5606 5.606 

86 54211.39.8 ВЕЛЬОВОТО Ливада 8 673 0.673 

87 54211.67.563 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 6 1689 1.689 

      ОБЩО:   245436 245.436 

       

землище с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 54170.1.82 ЛУПАРЕТЕ Ливада 6 9286 9.286 

2 54170.117.30 КРАТУНИТЕ Ливада 6 867 0.867 

3 54170.119.23 НИНОВЦИ Ливада 7 18695 18.695 

4 54170.130.46 ГОРНИ БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада 5 970 0.970 

5 54170.138.120 ПОПОВА МОГИЛА Ливада 6 23417 23.417 

6 54170.14.2 БАЛИНЕТЕ Ливада 5 3410 3.410 

7 54170.14.7 МАРКОВЦИ Ливада 5 29410 29.410 

8 54170.16.11 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1723 1.723 

9 54170.16.76 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1756 1.756 

10 54170.16.78 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1192 1.192 



11 54170.161.52 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 1900 1.900 

12 54170.166.19 СВИНОВО Пасище 7 21439 21.439 

13 54170.167.11 ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада 6 2000 2.000 

14 54170.167.4 ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада 6 2120 2.120 

15 54170.172.28 ГРЪНЧАРИЦА Ливада 7 1500 1.500 

16 54170.178.11 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 3325 3.325 

17 54170.178.15 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 4934 4.934 

18 54170.178.16 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 1298 1.298 

19 54170.178.26 КАДЕВИЦА-2 Пасище 6 1499 1.499 

20 54170.178.27 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 2999 2.999 

21 54170.182.18 ЦАРЕВА ЛИВАДА Ливада 6 4988 4.988 

22 54170.182.19 ВЪЛКОВА 

МОГИЛА 

Ливада 6 3999 3.999 

23 54170.202.56 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 8 3103 3.103 

24 54170.203.28 ДРЕНА Ливада 7 6910 6.910 

25 54170.21.1 СЕЛОТО Ливада 8 27482 27.482 

26 54170.21.10 СЕЛОТО Ливада 8 4036 4.036 

27 54170.21.115 ГЛАСА -1 Пасище 8 3511 3.511 

28 54170.21.24 СЕЛОТО Ливада 8 1818 1.818 

29 54170.21.55 СЕЛОТО Ливада 8 3949 3.949 

30 54170.21.67 СЕЛОТО Ливада 7 10236 10.236 

31 54170.21.95 СЕЛОТО Ливада 7 4452 4.452 

32 54170.21.98 СЕЛОТО Ливада 8 10217 10.217 

33 54170.22.116 ШОТОРИТЕ Ливада 7 506 0.506 

34 54170.23.1 НЕДЕЛКОВЕЦ Ливада 7 3509 3.509 

35 54170.23.140 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 7 516 0.516 

36 54170.23.163 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 8 8451 8.451 

37 54170.23.195 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 2171 2.171 

38 54170.23.199 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 2952 2.952 

39 54170.23.20 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 7 4181 4.181 

40 54170.23.200 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 1662 1.662 

41 54170.23.28 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 20768 20.768 

42 54170.23.30 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 7 35811 35.811 

43 54170.27.118 ТАБАЦИТЕ-

ПЕШОВЦИ 

Ливада 6 18955 18.955 

44 54170.27.141 ВОЙНОВЦИ Ливада 6 6515 6.515 

45 54170.27.152 ТАБАЦИТЕ-

ПЕШОВЦИ 

Ливада 6 60006 60.006 

46 54170.27.86 ВОЙНОВЦИ Ливада 6 13685 13.685 

47 54170.28.53 ЧЕРКОВЦИ Ливада 6 6312 6.312 

48 54170.29.112 НЕНЧОВЦИ Пасище 6 103778 103.778 

49 54170.29.149 НЕНЧОВЦИ Ливада 7 9628 9.628 

50 54170.29.167 НЕНЧОВЦИ Пасище 7 28974 28.974 

51 54170.29.168 НЕНЧОВЦИ Пасище 7 5378 5.378 

52 54170.29.17 НЕНЧОВЦИ Ливада 7 7772 7.772 



53 54170.29.19 НЕНЧОВЦИ Ливада 7 8156 8.156 

54 54170.29.61 НЕНЧОВЦИ Ливада 7 2280 2.280 

55 54170.32.41 СУРКОВСКА 

МАХАЛА 

Ливада 6 26056 26.056 

56 54170.34.15 ДАЧКОВЦИ Ливада 8 3917 3.917 

57 54170.37.23 ГОСПОДАРИТЕ Ливада 10 38291 38.291 

58 54170.4.37 КРУШАРЕТЕ Ливада 6 28827 28.827 

59 54170.4.49 КРУШАРЕТЕ Ливада 6 3260 3.260 

60 54170.5.163 НЕШОВЦИ Ливада 6 34815 34.815 

61 54170.5.91 БАЛИНЕТЕ Ливада 8 6622 6.622 

62 54170.6.29 КРАТУНИТЕ Ливада 6 6004 6.004 

63 54170.7.39 ВИТЬОВЦИ Ливада 6 1221 1.221 

64 54170.7.42 ВИТЬОВЦИ Ливада 8 9565 9.565 

65 54170.7.45 ВИТЬОВЦИ Ливада 8 2784 2.784 

      ОБЩО:   731769 731.769 

землище с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 20897.1.14 УЗУНСКОТО пасище 5 6574 6.574 

2 20897.10.113 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 595 0.595 

3 20897.10.119 ГЕРАНОВИЦА 

 

ливада 8 4276 4.276 

4 20897.10.128 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 463 0.463 

5 20897.10.129 ДЪЛГАТА 

САДИНА 

ливада 8 1476 1.476 

6 20897.10.130 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 1018 1.018 

7 20897.10.131 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 697 0.697 

8 20897.10.143 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 665 0.665 

9 20897.10.50 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 5192 5.192 

10 20897.10.51 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2500 2.500 

11 20897.10.52 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2120 2.120 

12 20897.10.75 ГЕРАНОВИЦА Пасище 8 3829 3.829 

13 20897.11.134 РОГУЛЯ Ливада 8 1971 1.971 

14 20897.11.18 САМОТСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 1903 1.903 

15 20897.11.27 САМОТСКА 

МОГИЛА 

Пасище 8 4756 4.756 

16 20897.11.3 ДОЛНО БРАНИЩЕ ливада 8 700 0.700 

17 20897.11.44 САМОТСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 387 0.387 

18 20897.11.57 ФИЛЬОВОТО Пасище 8 3128 3.128 

 

19 20897.11.80 САМОТСКА 

МОГИЛА 

Ливада 8 1187 1.187 

20 20897.11.88 САМОТСКА 

МОГИЛА 

Ливада 8 715 0.715 

21 20897.11.94 САМОТСКА 

МОГИЛА 

пасище 8 1176 1.176 



22 20897.11.98 САМОТСКА 

МОГИЛА 

пасище 8 2964 2.964 

23 20897.12.10 ЛИЛОВСКИ НИВИ ливада 5 1954 1.954 

24 20897.12.81 ГАЙДАРСКОТО Ливада 5 781 0.781 

25 20897.12.86 МОГИЛКАТА ливада 5 986 0.986 

26 20897.13.17 ТРЕБЕЖА Пасище 5 5079 5.079 

27 20897.13.18 ТРЕБЕЖА Пасище 5 1600 1.600 

28 20897.13.2 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 1139 1.139 

29 20897.13.3 ПИШУРАТА Пасище 5 506 0.506 

30 20897.13.31 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 2980 2.980 

31 20897.13.6 ПИШУРАТА Пасище 5 3327 3.327 

32 20897.13.7 ПИШУРАТА Пасище 5 1530 1.530 

33 20897.13.8 ПИШУРАТА Пасище 5 1276 1.276 

34 20897.13.9 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 5103 5.103 

35 20897.14.14 ЧУКАТА Пасище 7 702 0.702 

36 20897.14.15 ЧУКАТА Пасище 7 1573 1.573 

37 20897.14.19 ЧУКАТА пасище 7 248 0.248 

38 20897.14.20 ЧУКАТА пасище 7 650 0.650 

39 20897.14.23 ЧУКАТА Пасище 7 1908 1.908 

40 20897.14.27 ЧУКАТА Пасище 7 768 0.768 

41 20897.14.30 ЧУКАТА пасище 7 4066 4.066 

42 20897.14.32 ЧУКАТА пасище 7 2074 2.074 

43 20897.14.34 ЧИФЛИКА пасище 7 2276 2.276 

44 20897.14.35 ЧИФЛИКА пасище 7 1824 1.824 

45 20897.14.36 ЧИФЛИКА пасище 7 1019 1.019 

46 20897.14.39 ЧИФЛИКА пасище 7 3889 3.889 

47 20897.14.45 ЧУКАТА Ливада 7 1579 1.579 

48 20897.14.53 ЧУКАТА Ливада 7 896 0.896 

49 20897.14.54 ЧУКАТА Ливада 7 665 0.665 

50 20897.14.55 ШУМАКА Ливада 7 2646 2.646 

51 20897.14.7 ЧУКАТА Ливада 7 975 0.975 

52 20897.15.119 УСОЙНАТА Пасище 7 13623 13.623 

53 20897.15.121 АЛДЬОВИЦА Пасище 7 2397 2.397 

54 20897.15.122 АЛДЬОВИЦА Пасище 7 5811 5.811 

55 20897.15.123 УСОЙНАТА Пасище 7 8281 8.281 

56 20897.15.17 ГАЛЬОВСКОТО Ливада 7 1760 1.760 

57 20897.16.133 ХАРМАНЯ Ливада 5 1997 1.997 

58 20897.16.17 ХАРМАНЯ Пасище 7 1307 1.307 

59 20897.16.2 ПРИСОЕТО Ливада 7 964 0.964 

60 20897.16.29 ХАРМАНЯ Ливада 7 1250 1.250 

61 20897.16.31 ХАРМАНЯ Ливада 7 914 0.914 

62 20897.16.58 ХАРМАНЯ Ливада 7 3036 3.036 

63 20897.16.63 ХАРМАНЯ пасище 7 1720 1.720 

64 20897.16.69 ХАРМАНЯ Пасище 7 659 0.659 

65 20897.16.72 ХАРМАНЯ Пасище 7 1447 1.447 

66 20897.16.73 ХАРМАНЯ Пасище 7 885 0.885 

67 20897.16.75 ХАРМАНЯ Пасище 7 1941 1.941 

68 20897.16.78 ОБРОКА Пасище 7 2175 2.175 

69 20897.16.79 ХАРМАНЯ Пасище 7 7163 7.163 

70 20897.16.80 ХАРМАНЯ пасище 7 763 0.763 

71 20897.16.81 ХАРМАНЯ Пасище 7 919 0.919 

72 20897.16.84 БАЧИЩЕТО пасище 7 310 0.310 



73 20897.16.85 БАЧИЩЕТО Пасище 7 2539 2.539 

74 20897.16.86 БАЧИЩЕТО Пасище 7 647 0.647 

75 20897.17.54 ПЛЮЧАКА Пасище 7 2394 2.394 

76 20897.17.65 БАЧИЩЕТО Пасище 7 3297 3.297 

77 20897.17.66 БАЧИЩЕТО Пасище 7 3002 3.002 

78 20897.18.1 ЛЪКИТЕ Ливада 5 2731 2.731 

79 20897.18.2 ЛЪКИТЕ Пасище 5 9318 9.318 

80 20897.18.41 ЛЪКИТЕ Ливада 5 937 0.937 

81 20897.18.50 АРМАНЯ ливада 5 1607 1.607 

82 20897.18.52 АРМАНЯ Ливада 5 542 0.542 

83 20897.19.23 БИВОЛАРНИКА Пасище 5 8689 8.689 

84 20897.2.61 ГРОБА пасище 5 6873 6.873 

85 20897.2.65 ЧЕРВЕНА МОГИЛА пасище 5 6834 6.834 

86 20897.2.66 МЛАКАТА Пасище 5 2113 2.113 

87 20897.2.81 ГЕРАНОВИЦА пасище 5 14538 14.538 

88 20897.2.83 ГЕРАНОВИЦА Пасище 5 8189 8.189 

89 20897.2.85 ГЕРАНОВИЦА Пасище 5 14202 14.202 

90 20897.21.63 ПРИСОЕТО Ливада 8 2817 2.817 

91 20897.21.68 ПРИСОЕТО Ливада 8 592 0.592 

92 20897.21.69 ПРИСОЕТО Ливада 8 1240 1.240 

93 20897.23.129 КЪЛБУЧАКА Ливада 5 1157 1.157 

94 20897.23.140 ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК Пасище 5 2196 2.196 

95 20897.23.145 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 1245 1.245 

96 20897.23.58 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 647 0.647 

97 20897.23.71 МЕЧИ ТРЪН Ливада 5 3766 3.766 

98 20897.23.87 ЛЪКАТА ливада 5 623 0.623 

99 20897.23.96 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 1200 1.200 

100 20897.23.98 ВОДЕНИЦАТА ливада 5 1679 1.679 

101 20897.24.12 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 3810 3.810 

102 20897.24.2 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

Ливада 5 1681 1.681 

103 20897.24.68 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 2768 2.768 

104 20897.24.84 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 478 0.478 

105 20897.24.86 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 461 0.461 

106 20897.25.149 ТРЪНЕТО ливада 5 928 0.928 

107 20897.25.163 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 600 0.600 

108 20897.25.164 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 1123 1.123 

109 20897.25.165 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 799 0.799 

110 20897.25.168 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ ливада 5 909 0.909 

111 20897.25.173 ПОПЕНЕЦ Ливада 5 660 0.660 

112 20897.25.175 ПОПЕНЕЦ Ливада 5 572 0.572 

113 20897.25.188 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 825 0.825 

114 20897.25.207 ВАДАТА Ливада 5 1160 1.160 

115 20897.25.208 ВАДАТА Ливада 5 1029 1.029 

116 20897.25.210 ВАДАТА ливада 5 666 0.666 

117 20897.25.215 ВАДАТА ливада 5 314 0.314 

118 20897.25.46 ПОД МУХОВЕЦ ливада 5 1057 1.057 

119 20897.25.5 МЛАКАТА ливада 5 1295 1.295 

120 20897.25.7 МЛАКАТА Ливада 5 558 0.558 



121 20897.26.44 УТЯВЕЦ Пасище 5 5626 5.626 

122 20897.27.107 РЕКАТА Пасище 5 2013 2.013 

123 20897.27.109 ЛЪКАТА Пасище 7 1598 1.598 

124 20897.27.112 ЛЪКАТА Пасище 7 2456 2.456 

125 20897.27.98 ЛЪКАТА Пасище 7 2707 2.707 

126 20897.27.99 ЛЪКАТА Пасище 5 1408 1.408 

127 20897.28.154 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 1067 1.067 

128 20897.28.156 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 6704 6.704 

129 20897.28.159 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 24505 24.505 

130 20897.28.41 ВЛАДОВОТО Пасище 7 3735 3.735 

131 20897.28.54 КАМИЛЧЕ Ливада 7 833 0.833 

132 20897.28.61 КАМИЛЧЕ Ливада 7 1198 1.198 

133 20897.29.12 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Пасище 7 1080 1.080 

134 20897.29.13 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Пасище 7 1001 1.001 

135 20897.29.22 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Ливада 7 874 0.874 

136 20897.29.24 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Ливада 7 4892 4.892 

137 20897.29.29 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Ливада 7 1212 1.212 

138 20897.29.46 СЕНЕКОВОТО Ливада 7 1399 1.399 

139 20897.29.52 СЕНЕКОВОТО Ливада 7 6531 6.531 

140 20897.29.59 КОНАРНИКА Пасище 7 2420 2.420 

141 20897.30.21 КУНЧОВСКОТО Ливада 6 1328 1.328 

142 20897.30.24 СРЯДОРАТА Ливада 6 1335 1.335 

143 20897.32.12 ШОТОРЯ Ливада 6 704 0.704 

144 20897.32.14 ШОТОРЯ Ливада 6 1403 1.403 

145 20897.32.22 ШОТОРЯ Ливада 6 1510 1.510 

146 20897.32.23 ШОТОРЯ Ливада 7 7549 7.549 

147 20897.32.24 ШОТОРЯ Ливада 7 1087 1.087 

148 20897.32.33 ГРОБИЩАТА Ливада 7 1193 1.193 

149 20897.32.9 ШОТОРЯ Ливада 6 921 0.921 

150 20897.34.16 ЧИЧИГА Ливада 7 3525 3.525 

151 20897.34.17 ЧИЧИГА Ливада 7 1060 1.060 

152 20897.34.27 ЧИЧИГА Ливада 7 1915 1.915 

153 20897.34.29 ЧИЧИГА Ливада 7 6071 6.071 

154 20897.34.32 ЧИЧИГА Ливада 7 1909 1.909 

155 20897.34.33 ЧИЧИГА Ливада 7 1130 1.130 

156 20897.34.38 ЧИЧИГА Ливада 7 952 0.952 

157 20897.34.52 ЧИЧИГА Ливада 7 1053 1.053 

158 20897.34.54 РЪТТА Ливада 7 1971 1.971 

159 20897.34.57 РЪТТА Ливада 7 1611 1.611 

160 20897.34.67 ГРЪСТЕЛНИКА Ливада 7 1635 1.635 

161 20897.35.147 УМАТА Ливада 7 8925 8.925 

162 20897.35.148 ДОЦОВОТО Пасище 7 1978 1.978 

163 20897.36.35 ТЪРНЕВИЦА Пасище 8 1082 1.082 

164 20897.36.36 ШОЛСКОТО Пасище 8 4117 4.117 

165 20897.37.7 ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК пасище 5 2580 2.580 

166 20897.4.100 БОЯДЖИЙСКОТО Ливада 6 1714 1.714 

167 20897.4.137 САДИНАТА ливада 6 656 0.656 

168 20897.4.149 РЪТТА Ливада 6 1362 1.362 



169 20897.4.150 САДИНАТА ливада 6 5170 5.170 

170 20897.4.160 ГЕРАНОВИЦА Пасище 8 2962 2.962 

171 20897.4.25 РЪТТА ливада 6 2001 2.001 

172 20897.4.31 РЪТТА ливада 6 629 0.629 

173 20897.4.43 РЪТТА ливада 6 819 0.819 

174 20897.4.44 РЪТТА ливада 6 941 0.941 

175 20897.4.61 САДИНАТА ливада 6 2834 2.834 

176 20897.4.8 РЪТТА ливада 6 1516 1.516 

177 20897.4.9 РЪТТА ливада 6 1439 1.439 

178 20897.5.2 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 532 0.532 

179 20897.5.8 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 833 0.833 

180 20897.5.88 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 958 0.958 

181 20897.5.95 ПРИ ДОМА Ливада 8 1307 1.307 

182 20897.55.1 ЛЪКИТЕ Ливада 5 816 0.816 

183 20897.6.10 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1474 1.474 

184 20897.6.16 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1203 1.203 

185 20897.6.17 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1403 1.403 

186 20897.6.25 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 535 0.535 

187 20897.6.28 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 673 0.673 

188 20897.6.29 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 647 0.647 

189 20897.6.30 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 571 0.571 

190 20897.6.94 ПРИ ДОМА ливада 8 3152 3.152 

191 20897.67.1 ПОЛЕТО ливада 5 639 0.639 

192 20897.67.19 ПОЛЕТО ливада 5 992 0.992 

193 20897.7.73 ЗОРЕВИЦА пасище 6 3069 3.069 

194 20897.7.74 ЗОРЕВИЦА пасище 6 3631 3.631 

195 20897.8.1 РАБРОВЕЦ пасище 6 8533 8.533 

196 20897.8.2 РАБРОВЕЦ пасище 6 3124 3.124 

197 20897.9.13 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 3800 3.800 

198 20897.9.17 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 9673 9.673 

199 20897.9.18 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1315 1.315 

200 20897.9.20 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1379 1.379 

201 20897.9.24 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 2896 2.896 

202 20897.9.25 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1408 1.408 

203 20897.9.66 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 4038 4.038 

204 20897.9.74 КИТКИТЕ ливада 8 1956 1.956 

205 20897.9.86 КИТКИТЕ ливада 8 1694 1.694 

      ОБЩО:   505037 505.037 

       

землище с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 11020.52.22 УСОЙНАТА Пасище 8 9237 9.237 

2 11020.53.186 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 35472 35.472 

3 11020.53.189 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 12245 12.245 

4 11020.53.190 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 4288 4.288 

5 11020.53.191 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 1669 1.669 

6 11020.53.192 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 4333 4.333 

7 11020.53.193 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 9675 9.675 

8 11020.53.64 ПАНОВСКОТО  ливада 8 2981 2.981 

9 11020.54.7 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 27452 27.452 



10 11020.54.021 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 16252 16.252 

11 11020.54.22 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 16341 16.341 

12 11020.54.24 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 3265 3.265 

13 11020.54.25 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4145 4.145 

14 11020.54.27 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 1009 1.009 

15 11020.54.48 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4228 4.228 

16 11020.54.66 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4202 4.202 

17 11020.54.67 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 9050 9.050 

18 11020.54.71 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 2863 2.863 

19 11020.54.74 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 8604 8.604 

20 11020.54.26 СТАНЧОВЕЦ ливада 8 5924 5.924 

21 11020.54.5 СТАНЧОВЕЦ пасище 8 54666 54.666 

22 11020.55.17 РАЗДОЛАТА Пасище 8 3999 3.999 

23 11020.55.21 МЕТИЛЯ Пасище 8 1948 1.948 

24 11020.55.45 РАЗДОЛАТА Ливада 8 2581 2.581 

25 11020.55.65 РАЗДОЛАТА Ливада 8 3341 3.341 

26 11020.55.67 РАЗДОЛАТА Ливада 8 1515 1.515 

27 11020.55.69 РЪТА Ливада 8 4395 4.395 

28 11020.55.70 РЪТА Ливада 8 3937 3.937 

29 11020.55.78 ЛУКОВИЦА Ливада 8 3180 3.180 

30 11020.56.12 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 7172 7.172 

31 11020.56.17 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 2083 2.083 

32 11020.56.18 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 7103 7.103 

33 11020.56.19 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 10590 10.590 

34 11020.56.20 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 3043 3.043 

35 11020.56.21 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 29188 29.188 

36 11020.56.67 ЧУКАТА Ливада 8 1658 1.658 

37 11020.56.68 КРИВАТА НИВА Ливада 8 2858 2.858 

38 11020.56.70 КРИВА НИВА Пасище 8 41398 41.398 

39 11020.56.135 КРИВА НИВА Пасище 8 1559 1.559 

40 11020.56.137 ДЛЪЖКОТО Пасище 8 3525 3.525 

41 11020.57.18 ПЕЛОВСКОТО Пасище 8 2227 2.227 

42 11020.57.41 ГЪЗЕРТА Пасище 8 10607 10.607 

43 11020.57.42 ГЪЗЕРТА Пасище 8 6694 6.694 

44 11020.57.46 ГЪЗЕРТА Ливада 8 4200 4.200 

45 11020.57.52 ГЪЗЕРТА Пасище 8 1914 1.914 

46 11020.57.55 ГЪЗЕРТА Пасище 8 2335 2.335 

47 11020.57.56 ГЪЗЕРТА Пасище 8 1467 1.467 

48 11020.57.58 ГЪЗЕРТА Пасище 8 14611 14.611 

49 11020.57.59 ЦЕРАКА Ливада 8 3602 3.602 

50 11020.57.60 ЦЕРАКА Ливада 8 4751 4.751 

51 11020.57.73 ГЪЗЕРТА Ливада 8 2588 2.588 

52 11020.57.75 ГЪЗЕРТА Пасище 8 11876 11.876 

53 11020.57.123 БИКОВЕЦ Ливада 8 651 0.651 

54 11020.57.201 ЛЕХИТЕ Ливада 8 711 0.711 

55 11020.57.202 ЛЕХИТЕ Ливада 8 967 0.967 

56 11020.57.214 МОГИЛАТА Ливада 8 1563 1.563 

57 11020.57.215 МОГИЛАТА Ливада 8 1563 1.563 

58 11020.57.231 ЦЕРАКА Ливада 8 3607 3.607 

59 11020.57.232 ГЪЗЕРТА Ливада 8 1999 1.999 

60 11020.58.102 МЕНГОВЕЦ Ливада 8 1572 1.572 

61 11020.58.103 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1705 1.705 



62 11020.58.106 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 2156 2.156 

63 11020.58.110 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1099 1.099 

64 11020.58.112 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1057 1.057 

65 11020.58.116 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1669 1.669 

66 11020.58.122 ВУЛОВОТО Ливада 8 1721 1.721 

67 11020.58.130 ЛОЗЯТА Ливада 8 2390 2.390 

68 11020.58.144 ОБЛЕГА Ливада 8 4200 4.200 

69 11020.58.157 МЕНГОВЕЦ Ливада 8 2007 2.007 

70 11020.58.158 БРАНИЩЕТО Ливада 8 6047 6.047 

71 11020.58.160 БРАНИЩЕТО Ливада 8 1988 1.988 

72 11020.58.161 БРАНИЩЕТО Ливада 8 2850 2.850 

73 11020.58.163 БРАНИЩЕТО Пасище 8 1339 1.339 

74 11020.59.15 ЗАВРЪТ Пасище 10 35110 35.110 

75 11020.59.30 ОРАНА Пасище 10 36371 36.371 

76 11020.59.35 ОРАНА Пасище 10 46267 46.267 

77 11020.59.36 СЕЛИЩЕ Пасище 10 5872 5.872 

78 11020.59.38 ОРАНА Пасище 10 74628 74.628 

79 11020.59.40 СРЕДНО СЕЛИЩЕ Пасище 10 69484 69.484 

80 11020.59.41 МАНАСТИРА Ливада 10 1064 1.064 

81 11020.59.51 ОРАНА Пасище 10 3500 3.500 

82 11020.59.52 ОРАНА Пасище 10 3033 3.033 

83 11020.59.53 ОРАНА Пасище 10 3357 3.357 

84 11020.59.55 ОРАНА Пасище 10 10772 10.772 

85 11020.59.56 ОРАНА Пасище 10 1029 1.029 

86 11020.59.57 ОРАНА Пасище 10 900 0.900 

87 11020.59.58 ОРАНА Пасище 10 3356 3.356 

88 11020.59.59 ОРАНА Пасище 10 1897 1.897 

89 11020.59.60 ОРАНА Пасище 10 2877 2.877 

90 11020.59.61 ОРАНА Пасище 10 1896 1.896 

91 11020.59.62 ОРАНА Пасище 10 2882 2.882 

92 11020.59.63 ОРАНА Пасище  10 6748 6.748 

93 11020.59.64 ОРАНА Пасище 10 9677 9.677 

94 11020.59.65 ОРАНА Пасище 10 1235 1.235 

95 11020.59.66 ОРАНА Пасище 10 1235 1.235 

96 11020.59.71 ОРАНА Пасище 10 2931 2.931 

97 11020.59.74 ОРАНА Пасище 10 4020 4.020 

98 11020.59.77 ОРАНА Пасище 10 23769 23.769 

99 11020.60.98 ЛИВАДЕ Пасище 5 16578 16.578 

100 11020.61.69 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1760 1.760 

101 11020.61.72 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1364 1.364 

102 11020.61.73 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 5252 5.252 

103 11020.61.74 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1558 1.558 

104 11020.61.76 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1580 1.580 

105 11020.61.77 ПРИСОЙКАТА Ливада 8 4400 4.400 

106 11020.63.57 ПЕШНАТА ЛЪКА Ливада 7 1123 1.123 

107 11020.63.64 ПЕШНАТА ЛЪКА Ливада 7 2504 2.504 

108 11020.71.2 РАЙКОВЕЦ Пасище 9 25687 25.687 

109 11020.71.3 РАЙКОВЕЦ Пасище 5 24126 24.126 

110 11020.71.4 РАЙКОВЕЦ Пасище 5 19988 19.988 

111 11020.72.5 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 9 22169 22.169 

112 11020.72.10 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 6 5937 5.937 

113 11020.72.14 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3153 3.153 



114 11020.72.15 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3244 3.244 

115 11020.72.17 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 4332 4.332 

116 11020.72.18 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3229 3.229 

117 11020.72.19 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 4414 4.414 

118 11020.72.20 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3545 3.545 

119 11020.72.31 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 5 19804 19.804 

120 11020.72.35 БЯЛАТА ЧЕШМА Ливада 5 3904 3.904 

121 11020.72.36 ПЕТРУША Ливада 5 1315 1.315 

122 11020.72.45 ГРЕДАТА Пасище 5 4005 4.005 

123 11020.72.46 ГРЕДАТА Пасище 5 8776 8.776 

124 11020.72.68 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 8 11413 11.413 

125 11020.75.4 ПЕТРУША Пасище 10 15750 15.750 

126 11020.75.5 ПЕТРУША Пасище 10 74806 74.806 

127 11020.75.6 ПЕТРУША Пасище 10 2399 2.399 

128 11020.79.28 РИЛНИК Пасище 6 49211 49.211 

129 11020.79.37 ГОЛИЦАТА Пасище 6 3561 3.561 

130 11020.79.40 ГОЛИЦАТА Пасище 6 5666 5.666 

131 11020.79.42 ГОЛИЦАТА Пасище 6 38112 38.112 

132 11020.80.14 СРЯДОРАТА Ливада 10 3036 3.036 

133 11020.80.15 СРЯДОРАТА Ливада 10 1392 1.392 

134 11020.81.15 БАСАРИН Пасище 7 28056 28.056 

      ОБЩО:   1263766 1263.766 

землище с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 46961 - пасища, мери и ливади  
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1 46961.10.54 ЛИПА Пасище 8 9010 9.010 

2 46961.16.1 ФИЛЮВОТО Ливада 9 1666 1.666 

3 46961.2.119 СВИНАКАРА Пасище 9 16070 16.070 

4 46961.2.146 РЪТЛАКА Ливада 9 5485 5.485 

5 46961.2.147 РЪТЛАКА Пасище 9 3207 3.207 

6 46961.2.149 РЪТЛАКА Пасище 9 11275 11.275 

7 46961.2.151 РЪТЛАКА Ливада 9 2099 2.099 

8 46961.2.156 ВЕТОВА ЛИВАДА Ливада 9 1344 1.344 

9 46961.2.160 САДИНАТА Ливада 9 1087 1.087 

10 46961.2.162 САДИНАТА Ливада 9 4701 4.701 

11 46961.2.165 САДИНАТА Ливада 9 7933 7.933 

12 46961.2.181 НИКОЛОВОТО Ливада 8 5099 5.099 

13 46961.2.182 НИКОЛОВОТО Ливада 8 3050 3.050 

14 46961.2.192 ПРИ ГРОБИЩАТА Ливада 8 4091 4.091 

15 46961.2.200 ПРИ ГРОБИЩАТА Пасище 9 5396 5.396 

16 46961.2.215 НАД ДОНЧОВЦИ Пасище 8 6393 6.393 

17 46961.2.226 ЛОЗЯТА Пасище 8 4079 4.079 

18 46961.2.227 ЛОЗЯТА Пасище 8 4114 4.114 

19 46961.2.29 ЧУКАРА Пасище 8 12028 12.028 

20 46961.2.56 БУДЖОВ ДОЛ Ливада 8 12061 12.061 

21 46961.2.59 ОВЕСЕНИЩЕТО Ливада 8 34016 34.016 

22 46961.2.61 ОВЕСЕНИЩЕТО Пасище 8 9654 9.654 

23 46961.24.34 ДУРАШКОТО пасище 9 2629 2.629 

24 46961.3.138 ГЕРГОВОТО Ливада 10 3643 3.643 

25 46961.3.17 ГРАДИЩЕ Пасище 10 37318 37.318 



26 46961.3.20 ГРАДИЩЕ Пасище 10 38918 38.918 

27 46961.3.31 ГОЛА МОГИЛА Пасище 10 31389 31.389 

28 46961.4.222 БРАНИЩЕТО Ливада 6 1555 1.555 

29 46961.4.223 БРАНИЩЕТО Пасище 6 3462 3.462 

30 46961.4.24 УСОЕТО Пасище 10 8689 8.689 

31 46961.4.25 УСОЕТО Пасище 10 5783 5.783 

32 46961.4.26 УСОЕТО Пасище 10 1906 1.906 

33 46961.4.27 УСОЕТО Пасище 10 3199 3.199 

34 46961.4.29 УСОЕТО Пасище 10 1763 1.763 

35 46961.4.51 БАРКИТЕ Пасище 6 1774 1.774 

36 46961.4.52 БАРКИТЕ Пасище 6 1418 1.418 

37 46961.4.54 БАРКИТЕ Пасище 6 1675 1.675 

38 46961.4.65 ПОЛЕНИТЕ Пасище 6 31354 31.354 

39 46961.6.106 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 3118 3.118 

40 46961.6.156 УСОЙНАТА Ливада 6 1717 1.717 

41 46961.6.166 РЪТТА Ливада 6 1308 1.308 

42 46961.6.205 УСОЙНАТА Пасище 9 8012 8.012 

43 46961.6.208 ТУРСКИ РЪТ Пасище 9 30266 30.266 

44 46961.6.211 ВЪРБАЦИТЕ Пасище 6 11352 11.352 

45 46961.6.212 ВЪРБАЦИТЕ Пасище 6 3787 3.787 

46 46961.6.215 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 24329 24.329 

47 46961.6.216 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 8948 8.948 

48 46961.6.217 СТУДЕНКОВЕЦ Пасище 9 16187 16.187 

49 46961.6.219 МЛАКАТА Ливада 9 7708 7.708 

50 46961.6.222 МЛАКАТА Ливада 9 9054 9.054 

51 46961.6.224 ЛИСКИТЕ Ливада 9 3680 3.680 

52 46961.6.226 ЛИСКИТЕ Пасище 9 5077 5.077 

53 46961.6.251 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 4238 4.238 

54 46961.6.266 ВУТЮВСКОТО Пасище 9 30311 30.311 

55 46961.6.58 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 1358 1.358 

56 46961.6.59 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 713 0.713 

57 46961.6.60 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 2823 2.823 

58 46961.7.165 ГРЕДАТА ливада 9 2749 2.749 

59 46961.7.18 ЛЪГА Ливада 9 1737 1.737 

60 46961.7.183 ПУСТАЛЕТЕ пасище 9 2142 2.142 

61 46961.7.209 ПРИСОЙКАТА Пасище 9 2851 2.851 

62 46961.7.217 ПЕНОВИ КРУШИ Ливада 9 4995 4.995 

63 46961.7.266 ВЕДНОТО Ливада 6 2980 2.980 

64 46961.7.275 КАЧАМАЦИТЕ Пасище 9 2139 2.139 

65 46961.7.277 ПРИСОЙКАТА Пасище 9 3367 3.367 

66 46961.8.103 ЛЕХАТА Ливада 9 3174 3.174 

67 46961.8.106 ЗАКЪТА Пасище 9 3783 3.783 

68 46961.8.112 ЗАКЪТА Пасище 9 1554 1.554 

69 46961.8.114 КРУШАКА Пасище 9 4379 4.379 

70 46961.8.117 ЗАКЪТА Пасище 9 1336 1.336 

71 46961.8.118 РЪТТА Пасище 9 3949 3.949 

72 46961.8.120 ЗАКЪТА Пасище 9 7366 7.366 

73 46961.8.152 ЦАНКОВСКОТО Пасище 9 5185 5.185 

74 46961.8.154 БАРАТА Пасище 9 2283 2.283 

75 46961.8.166 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 1436 1.436 

76 46961.8.167 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 1748 1.748 

77 46961.8.169 ПИЩИВОТО Ливада 9 10331 10.331 



78 46961.8.183 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 1803 1.803 

79 46961.8.19 ПОЛЕНИТЕ Пасище 9 93884 93.884 

80 46961.8.191 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 2509 2.509 

81 46961.8.239 ЧИРЯША Пасище 9 60169 60.169 

82 46961.8.242 ЧИРЯША Пасище 9 15178 15.178 

83 46961.8.249 ЧИРЯША Пасище 9 67425 67.425 

84 46961.8.88 ШУГЛЬОВОТО Пасище 9 4391 4.391 

85 46961.8.89 ШУГЛЬОВОТО Пасище 9 1404 1.404 

86 46961.8.95 ШУГЛЬОВОТО Ливада 9 972 0.972 

87 46961.8.98 НАД ШУГЛЬОВОТО Ливада 9 1048 1.048 

88 46961.8.99 НАД ШУГЛЬОВОТО Ливада 9 1032 1.032 

89 46961.9.59 ЛААНА Ливада 9 6775 6.775 

      ОБЩО:   840393 840.393 

       

землище с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КВС 

Землище Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категори

я 

Площ, 

дка 

1 000001 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Пасище, мера 5 3.916 

2 000023 с. Равнище ГРЕДАТА Използв. ливада 4 1.183 

3 000037 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Използв. ливада 4 3.460 

4 000086 с. Равнище КРУШАКА Пасище, мера 4 8.572 

5 000251 с. Равнище МАХ.ЧЕШИРСКА Използв. ливада 6 2.638 

6 000291 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Използв. ливада 4 0.956 

7 000721 с. Равнище ЧУЧУЛКОВ РЪТ Използв. ливада 6 0.898 

8 000879 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада 6 0.592 

9 000910 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада 6 1.116 

10 000930 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада 6 1.725 

11 000941 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада 6 5.127 

12 011017 с. Равнище АСАНОВО ТРЪНЕ Използв. ливада 5 8.966 

13 012001 с. Равнище КЪЛБУК Пасище, мера 9 2.167 

14 012002 с. Равнище КЪЛБУК Пасище, мера 9 1.605 

15 012005 с. Равнище КЪЛБУК Пасище, мера 9 4.190 

16 012007 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 1.223 

17 012009 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 2.969 

18 012012 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 4.563 

19 012036 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 5.004 

20 012039 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 5.119 

21 012041 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 15.813 

22 012061 с. Равнище ШУМ. МОГИЛА Пасище, мера 10 8.998 

23 012062 с. Равнище ШУМ. МОГИЛА Използв. ливада 10 0.826 

24 012117 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада 10 3.007 

25 013023 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 8.934 

26 013087 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Използв. ливада 5 14.399 

27 014014 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Пасище, мера 6 12.652 

28 014015 с. Равнище СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Пасище, мера 6 2.144 

29 016081 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера 

 

8 2.993 

30 016087 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада 4 1.629 



31 017020 с. Равнище ИВАНЧОВЕЦ Използв. ливада 4 9.930 

32 022016 с. Равнище ВИТКОВСКОТО Използв. ливада 8 3.134 

33 075007 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада 6 2.035 

34 075012 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада 6 1.417 

      ОБЩО:     153.900 

Р Е Ш Е Н И Е   № 13 

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

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

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

през имот общинска собственост, за обект: „Преустройство и пристройка на 

жилищна сграда УПИ I-1532, кв.122 , гр. Правец- СКО и СВО. 

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

ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС - Правец 

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

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

РЕШИ: 

 

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

 1. сградно канализационно отклонение /СКО/ за  обект:”Преустройство и пристройка на 

жилищна сграда УПИ I-1532, кв.122, гр. Правец-СКО и СВО” от съществуваща канализация, 

преминаващи през част от улица с о.т.1062 – о.т 1051 до достигане на улично регулационната 

линия на УПИ I-1532, кв. 122, гр. Правец, по плана на гр. Правец. 

 2. сградно водопроводно отклонение за обект: „Преустройство и пристройка на жилищна 

сграда УПИ I-1532, кв.122 , гр. Правец- СКО и СВО” да се осъществи от  съществуващ 

водопровод, преминаващи през част от улица с о.т.1024 – о.т 1057 до достигане на улично 

регулационната линия на УПИ I-1532, кв. 122, гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1.  СКO за обект: за  обект: Преустройство и пристройка на жилищна сграда УПИ I-1532, 

кв.122, гр. Правец- СКО и СВО”, в изкоп с дължина 6,45 м. и ширина 1,10 м. в размер на 418,90 

лв./ четиристотин и осемнадесет лева и деветдесет стотинки/  без ДДС (необлагаема), 

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

протокол. 

2. СВО за  обект: Преустройство и пристройка на жилищна сграда УПИ I-1532, кв.122, гр. 

Правец- СКО и СВО” в изкоп с дължина 5,35 м. и ширина 1,10 м. в размер на 347,51 лв./ триста 

четиридесет и седем лева и петдесет и една стотинки/  без ДДС (необлагаема), определена от 

комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол. 

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на: 

1.  СКO за обект: „Преустройство и пристройка на жилищна сграда УПИ I-1532, кв.122 , 

гр. Правец- СКО и СВО”,  през поземлен имот, собственост на община Правец- улица с о.т.1062 

– о.т 1051 по плана на гр. Правец. 

2. СВО за обект: „Преустройство и пристройка на жилищна сграда УПИ I-1532, кв.122 , 

гр. Правец- СКО и СВО”,  през поземлен имот, собственост на община Правец- улица с о.т.1024 

– о.т 1057 по плана на гр. Правец 

Възстановяването на изкопите да се изпълни съгласно детайл приложен към Разрешението 

за строеж. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 14 

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

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

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



през имот общинска собственост, за обект: „Жилищна сграда в УПИ XXXVII-

6463,846 кв.100, гр. Правeц, община Правец, област Софийска”, част В и К. 

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

ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС - Правец 

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

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

РЕШИ: 

 

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

канализационно отклонение /СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ за обект 

„Жилищна сграда УПИ XXXVII-6463,846 кв.100, гр. Правeц, община Правец, област Софийска” 

от съществуваща канализация и съществуващ водопровод преминаващи през част от улица с 

о.т.803 – о.т 839 до достигане на улично регулационната линия на XXXVII-6463,846,  кв.100, гр. 

Правец 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на сградно канализационно 

отклонение /СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ за обект „Жилищна сграда УПИ 

XXXVII-6463,846 кв.100, гр. Правeц, община Правец, област Софийска”, в общ изкоп с дължина 

7,05 м. и ширина 1,10 м. в размер на 457,84лв. /четиристотин петдесет и седем лева и 

осемдесет и четири стотинки/  без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със 

Заповед на Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол. 

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

за устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение и сградно водопроводно отклонение за обект: „Жилищна сграда УПИ XXXVII-

6463,846, кв. 100, гр. Правeц, община Правец, област Софийска”,  през поземлен имот, 

собственост на община Правец- улица с о.т. 803- о.т. 839 по плана на гр. Правец. 

Възстановяването на изкопа да се изпълни съгласно детайл приложен към Разрешението за 

строеж. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 15 

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

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

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

през имот общинска собственост, за обект: „Жилищна сграда, УПИ II-634, кв.80 , 

гр. Правец-Промяна на трасето на СВО и подмяна на СКО” част ВиК. 

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

ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС - Правец 

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

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

РЕШИ: 

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

 1. сградно канализационно отклонение /СКО/ за  обект: „Жилищна сграда, УПИ II-634, 

кв.80, гр. Правец - Промяна на трасето на СВО и подмяна на СКО” от съществуваща канализация, 

като трасето премине през част от улица с о.т.596 – о.т 582- о.т.562 до достигане на улично 

регулационната линия на УПИ II-634, кв. 80, гр. Правец, по плана на гр. Правец. 

 2. сградно водопроводно отклонение за обект: „Жилищна сграда, УПИ II-634, кв.80, гр. 

Правец-Промяна на трасето на СВО и подмяна на СКО” от съществуващ водопровод, като 

трасето премине през част от улица с о.т.596 – о.т 582 - о.т.562 до достигане на улично 

регулационната линия на УПИ II-634, кв. 80, гр. Правец, по плана на гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1.  СКO за обект: „Жилищна сграда, УПИ II-634, кв.80 , гр. Правец-Промяна на трасето 

на СВО и подмяна на СКО”, в изкоп с дължина 5,00 м. и ширина 1,00 м. в размер на 295,00 лв./ 

двеста деветдесет и пет лева и деветдесет стотинки/  без ДДС (необлагаема), определена от 

комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол. 



2. СВО за  обект: Жилищна сграда, УПИ II-634, кв.80 , гр. Правец-Промяна на трасето на 

СВО и подмяна на СКО”,  в изкоп с дължина 3,30 м. и ширина 0,50 м. в размер на 97,35 лв./ 

деветдесет и седем лева и тридесет и пет стотинки/  без ДДС (необлагаема), определена от 

комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол. 

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение и сградно водопроводно отклонение за обект: обект: „Жилищна сграда, УПИ II-634, 

кв.80 , гр. Правец-Промяна на трасето на СВО и подмяна на СКО”,  през поземлен имот, 

собственост на община Правец- улица с о.т.596 – о.т 582- о.т.562 до достигане на улично 

регулационната линия на УПИ II-634, кв. 80, гр. Правец 

Възстановяването на изкопите да се изпълни съгласно детайл приложен към Разрешението 

за строеж. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 16 

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

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

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

през имот общинска собственост, за обект: „Жилищна сграда с търговски обект-

етапно изпълнение, УПИ III-635 кв.80, гр. Правец, СКО и СВО”. 

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

ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС - Правец 

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

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

РЕШИ: 

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

канализационно отклонение /СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ за обект 

„Жилищна сграда с търговски обект-етапно изпълнение” УПИ III-635 кв.80, гр. Правeц, - СКО и 

СВО” от съществуваща канализация и от съществуващ водопровод преминаващи през част от 

улица с о.т.596 - о.т 582 - о.т.565 до достигане на улично регулационната линия на III-635 кв.80,гр. 

Правец 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на сградно канализационно 

отклонение /СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ за обект Жилищна сграда с 

търговски обект-етапно изпълнение”-УПИ III-635 кв.80, гр. Правeц, - СКО и СВО, гр. Правeц, 

община Правец, област Софийска”, в общ изкоп с дължина 5,00 м. и ширина 1,10 м. в размер на 

324,50лв. /триста двадесет и четири лева и петдесет стотинки/ без ДДС (необлагаема), 

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

протокол. 

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение и сградно водопроводно отклонение за обект:„Жилищна сграда с търговски обект-

етапно изпълнение УПИ III-635 кв.80, гр. Правeц, - СКО и СВО”,  през поземлен имот, 

собственост на община Правец- улица с о.т.596 - о.т 582 - о.т.565 по плана на гр. Правец. 

Възстановяването на изкопа да се изпълни съгласно детайл приложен към Разрешението за 

строеж. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 17 

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

прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през  2021 година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.20, чл. 21, ал. 1, т. 23, и ал 

2, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА и във връзка с чл.7, ал.2 от ЗБППМН, 

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



РЕШИ: 

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

прояви на малолетни и непълнолетни – Правец през  2021 година 

Р Е Ш Е Н И Е   № 18 

ОТНОСНО: Приемане Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 

2022 година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.12 

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

администрация, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2022 

година. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 19 

ОТНОСНО: Годишен отчет за изпълнението на програмата за управление на Община Правец за 

2021 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.24 и ал.2, чл. 27, 

ал.3, чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

РЕШИ: 

1.Приема годишният отчет за изпълнение на програмата за управление на Община Правец 

за 2021 г. /Приложение№1/ 

Р Е Ш Е Н И Е   № 20 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-ро полугодие на 

2021 г. 

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

и ал.6 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

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

полугодие на 2021 година. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 21 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за II-ро 

полугодие на 2021 г. 

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

27, ал. 3 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

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

II-ро полугодие на 2021 г. (Приложение) 



Р Е Ш Е Н И Е   № 22 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно на общински нежилищен имот– частна общинска 

собственост, представляващ ОФИС 58, находящ се на II етаж в Административно- 

стопанска сграда, гр. Правец, по ЗОС и ЗПП. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 14, ал.1 и ал. 4, от Закона за общинската собственост, чл. 31 и чл.32 

от Закона за политическите партии, чл. 19, ал. 2 от Наредба № 5 на ОбС– Правец за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

 

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване за нуждите на Общинското 

ръководство на община Правец на парламентарно представената Политическа партия „ГЕРБ“, 

общински имот, представляващ Обособена част от Административно-стопанска сграда, ОФИС 

№ 58, частна общинска собственост, с площ от 48.91 (четиридесет и осем цяло и деветдесет и 

една стотни) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ 

ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл.„Тодор Живков” №2, актуван с АЧОС №125-II/ 04.12.2008 

г., вписан с вх. рег. №49 от 22.01.2009 г., под №31, том I, парт. 1010, в Служба по вписванията – 

гр. Ботевград. 

2. Срок на договора –до настъпване на промяна на обстоятелствата свързани с 

прекратяване на мандата на 47-мото Народно събрание и обявяване на изборните резултати от 

следващите парламентарни избори.  

3. Политическата партия да заплаща експлоатационните разходи включително както и 

всички консумативни разноски, свързани с ползването на помещението 

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

на договор за безвъзмездно ползване с ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ГЕРБ“, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, пл. България 1, НДК Административна сграда ет.17, с председател 

Бойко М. Борисов, чрез ръководител на Общинското ръководство на Политическа партия 

„ГЕРБ“- община Правец – Никола Г. Нитов. 
 

 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                             /Емилия ЦАЙКОВА/ 



ПЛАН - ГРАФИК

№ ПРЕПОРЪКИ СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕИЕ

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ 

КОНЦЕДЕНТА

1 При неизпълнение на задължениято за заплащане 

на концесионното възнаграждение, Концедентът 

да прилага санкционните разпоредби на 

концесиония договор

Постоянен 1. Да се извърши проверка на начислените санкции и се 

установи необходимостта от корекция до изравняване на 

дължимите суми.                                                                  2. При 

актуализиране на концесионните плащания да се ползва 

инфлационния индекс на НСИ за съответния период.   
2 Концедентът да извършва проверка на 

резултатите от изчисленията на софтуерната 

програма за изчиляване на лихвите за забава, 

определени в договора и при необходимост да се 

извършват корекции на програмата.

28.03.2022 год. Да се извърши обсъждане с разработилите софтуерната 

програма с възможност за удовлетворяване на предписанието.

3 При актуализиране на концесионните плащания 

да се ползва инфлационния индекс на НСИ за 

съответния период

Постоянен При актуализиране на концесионните плащания да се ползва 

инфлационния индекс на НСИ за съответния период.   

4 Концедентът да следи каква дейност се извършва 

на обекта предмет на концесия, както и дали има 

необходимите разрешителни за това и спазват ли 

се изискванията на действащото законодателство.

Постоянен Да се извършват проверки на място, съгласно плана за работа 

на Комисията по контрол и мониторинг на концесионните 

договори.

Приет с Решение №11 от 27.01.2022 г. на ОбС- Правец

 за изпълнение на препоръките от проверката на Агенцията за публичните мероприятия и контрол по 

изпълнение на Договор за предоставяне на концесия за услуга на яз. Осиковица, сключен на 28.03.2017 г. между 

община Правец и "Уейкборд България" ООД
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5 Концедентът да следи и да изисква от 

Концесионера обектът на концесия да е 

застрахован през целия срок на концесионния 

договор.

Постоянен Да се следи за спазване на сроковете за застраховане на обекта 

на концесия.

6 Концедентът да изисква от концесионера да 

представя документи по изпълнението на всички 

задължения по концесионния договор и да прави 

констатации относно изпълнението на всяко 

задължение по договора

Постоянен Да се следи за спазване на задълженията на концесионния 

договор.   Да се изготвят писма до Концесионера с изискване за 

отчет за изпълнение на задълженията по концесионния договор.                                                     

За резултатите да се изготви Доклад, който да се предоставя на 

Концедента.

7 Концедентът да изисква от Концесионера 

доплащане на гаранциите със сумите, съгласно 

извършените актуализации на годишните 

концесионни плащания.

28.03.2022 год. Да се направи проверка на стойността на гаранцията и да се 

актуализира,  при необходимост. 

8 Да се предприемат действия за усвояване на 

внесените гаранции за констатираното 

неизпълнение на инвестиционната програма.

15 работни дни след влизане в 

сила на Решението на ОбС-

Правец 

Да се предприемат действия относно усвояване на гаранцията, 

след влизане в сила на Решение от Концедента - Общински 

съвет на община Правец, относно Концесионния договор.
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9 Предвид неизпънението на инвестиционната 

програма по договора, неизпълнение на 

задължението за разкриване на работни места, 

неизпълнение на задължението за предоставяне 

на услугата "риболов" с 50% отстъпка от таксите 

за гражданите на община Правец, медицинско 

обслужване на посетителите на развлекателните и 

спортните съоръжение върху концеионната 

територия и др., Концедентът да прецени 

ефективността на изпълнението на концесионния 

договор и необходимостта от прилагане на 

санкционната разпоредба на чл. 29 от договора - 

писмена покана за доброволно изпълнение и 

прекратяване на договора.

15.05.2022 год. 1. Концесионерът да предостави Доклад за годишен отчет за 

изпълнение на концесионния договор за 2021 год.                                                                  

2. При констатиране на неизпълнение на концесионния договор 

в предоставения отчет, да се отправи покана за доброволно 

изпълнение и при неизпълнение, да се направи препоръка към 

Концедента за прилагане на санкциите посочени в чл. 29 от 

Договора. 

10 В договорите за концесия да бъдат включени 

(разписани) клаузи за санкционните разпоредби 

за неизпълнение на конкретните задължения, а не 

само за неизпълнение на задължението за 

плащане на концесионните възнаграждения от 

страна на Концесионера, като условие за 

адекватен и ефективен контрол на Договора.

При бъдещи Договори ще бъдат включени клаузи за 

осъществяване на адекватен и ефективен контрол на 

Договорите.
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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА) 

КОМИСИЯ 

1.  Съставът на МКБППМН - Правец е определен със Заповед №З-363 от 08.07.2020 г.  

на кмета на Община Правец. Поради настъпили кадрови промени, съставът на комисията е 

изменен със Заповед № 187/07.04.2021год., по предложение на Председателя на комисията.   

Комисията има 15 членен състав–юрист, педагогически съветници, директори на 

учебни заведения, представители на РУ-Правец и дирекция “Социално подпомагане”-отдел 

“Закрила на детето”, преподаватели, психолог. С цел качественото и целесъобразно 

изпълнение на дейностите, свързани с превантивната дейност на Комисията в състава са 

включени – директор или зам.-директор от всяко учебно заведение в общината.  

Председател на комисията през 2021 г., съгласно изискванията на чл.6, ал.2 от Закона 

за за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е заместник-

кмет на Община Правец, съответно тази длъжност се изпълява от г-н Деян Николов – 

Заместник-кмет на Община Правец.  

През месец ноември кадрови промени налагат отново да бъде изменен съставът на 

местната комисия. Новият състав е определен със заповед № З-645/10.11.2021г. на кмета на 

Община Правец, като е определен нов секретар.  

Комисията има определен нещатен секретар - г-жа Гълабинка Цветанова, която е 

главен експерт”Образование, здравеопазване, социални дейности и спорт” в ОбА, която 

изпълнява тази длъжност до напускането си. Със заповед № З-645/10.11.2021г. на кмета на 

Община Правец е определен нов секретар на комисията – г-жа Николина Борисова-Тодорова, 

която е юрисконсулт на Община Правец. При така формирания състав същата ще взема 

участие в заседанията на комисията в качеството си на юрист.  
 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с 

Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г.  

Във връзка с изпълнението на Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната 

училищна и предучилищна възраст във всички Екипи за обхват /общо 4 на брой/, сформирани 

на територията на Община Правец са включени членове на МКБППМН, като секретаря 

координира дейностите на територията на общината. Със заповед на Кмета на Община 

Правец секретарят на МКБППМН е определен за актосъставител по чл.347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование.  

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от 

МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):…………….……. 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители 

7 0 

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Таблица 2. 

Брой работни срещи за 

обсъждане на казуси на 

проблемни деца 

Теми 
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1 Влиянието на семейната среда 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни  
В обществените съвети на 3 училища са включени членове на МКБППМН, които участват 

във всички заседания на обществените съвети.  

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 1 Консултации 

Настойници 0 0 

Попечители 0 0 

 

 

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

Таблица 5. 

Проведени 

превантивни 

програми  

Брой Теми Брой 

участниц

и 

родители 

Брой 

участниц

и 

малолет-

ни 

Брой 

участници 

непълноле

тни 

Образователни  6 Умения за живот 

Връстници обучават 

връстници 

Да се усмихваме повече 

15 Ученици 

от 8-ми  - 

130 

ученици 

Ученици от 

9-ти и 10-

ти класове 

Работа в електронни 

платфорни, Монтесори и 

Jump math 

- 300 - 

Моята първа работа 

Устойчив начин на живот – 

мит или реалност; 

Поглед към бъдещето 

(среща с първия директор 

на гимназията) 

Пътуване в света на бизнес 

етикета 

4 25 149 

„Ден на земята“ 5 50  

„Моята отговорност като 

родител“ 

 

5 

 

 

25 

 

 

- 

„Моето училище“ 

„Моята любима книга“ 

5 10 10 
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„Права на детето- 

институции, които ги 

гарантират“ 

„Избирам професия“ 

„Отговорност и 

самостоятелност“ 

«Всеки ученик ще бъде 

отличник» 

 

14 32 - 

Асоциално 

поведение 

13  

Проведени 

интерактивтивни игри  с 

ученици от единадесети 

класове под надслов „Ние 

няма да тормозим другите“ 

и „Не харесвам това“ 

Обсъждания в десетите 

класове на тема „ Силата на 

човешкото общуване и 

силата на думите“  

Изработване на постери на 

стената„Да въведем правила 

на класа срещу тормоза“ 

Изготвен документален 

тематичен филм от 

ученици, членове на УУС 

на тема „Забелязваме ли 

тормоза?“ 

 

10 Ученици 

от 8-ми  - 

130 

ученици 

360 

ученици 

Какво е противообществена 

проява 

 

6 

40 0 

 

«Аз и другите» 

Превенция на проблемното 

поведение» 

«Какво добро направих 

днес?» 

6 15 15 

  Опазване на материалната 

база 

- 300 - 

  “Ден на толерантността “ 5 50  

  «Мога ли да казвам не». 12 28 0 

 

Насилие между 

деца 

18 „Заедно можем повече“ 

„Вербално Насилие“ 

„Безразличието като форма 

на насилие“ 

„Кибертормоз“ 

80 0 222 

«Всеки има лично 

пространство» 

«Насилието ражда насилие» 

- 280 - 



 

 

4 

Презентация „Сериозни 

последици, до които може 

да доведе агресията и 

насилието“ 

Дискусия с ученици от 

осмите класове на тема „ 

Актъори зрители в 

ситуации на тормоз“  

Плакат на тема: “Как да 

победим насилието”. 

Есе на тема: “Силни без 

насилие” 

 

 

21 130 

ученици 

450 

ученици 

 “Силни без насилие” 

 

7 50 0 

 Справяне с агресията – 

дискусия 

80 0 80 

„Ден на розовата 

фланелка”, „С песни и 

танци срещу насилието“, 

„Не на насилието“ 

6 50  

«Да общуваме без агресия» 

«Моето училище- място без 

насилие» 

 

12 50 20 

  «Проблеми с приятели» 

«Как да обувам с 

връсници?» 

«Класна стая без насилие» 

5 20 20 

4.Наркотични 

вещества,алкохол, 

тютюнопушене 

22 

Моето училище – място без 

цигарен дим“ /рисунка, 

карикатура 

Дискусия „Как да се 

противопоставим на 

зависимостите- цигари, 

алкохол и наркотици?“ 

Колаж , съдържащ 

информация за 

психоактивните вещества в 

алтернативи срещу дрогата. 

Разговори-дискусии за 

зависимостите, до които 

водят и последствията от 

употребата на наркотични 

вещества във всички осми и 

девети класове 

Презентации – „Заедно 

срещу дрогата!”, изготвени 

от УУС и представени в 

30 130 

ученици 

425 

ученици 



 

 

5 

часа на класа на ученици от 

девети и десети класове 

Ежедневни консултации, 

залегнали в план-

програмата на 

педагогисъветник Какви са 

рисковете и каква е вредата 

от използването на 

наркотични вещества? 

Програма „Активно 

спортуване“  

„Как влияят цигарите, 

алкохола и наркотиците на 

организма?“ 

Пушенето на наргиле – 

фактори и рискове за 

здравето 

Разучаване на песента 

„Спасение“ на БТР и 

разискване съдържанието и 

  

 «Вредни енергиини 

напитки» 

 

0 100 0 

- Превенцията на 

употребата на 

наркотици сред 

младежите 

 25 233 

„Вреда от 

тютюнопушенето“, 

„Последици от алкохола“ и 

«Не на наркотиците!» 

- 120 - 

„ Пушенето на наргиле – 

факти и рискове за 

здравето“ 

- 12 96 

  «Не на тютюнопушенето и 

алкохола» 

3 25 0 

  „Наркотици, опиати, 

алкохол и тютюнопушене – 

опасности и зависимости“, 

„Наркотиците“,  

„Не на алкохола и 

тютюнопушенето – да на 

спорта“, „ Вредата от 

алкохола  и цигарите“ 

 

12 45 0 

  „Наркотици, опиати, 

алкохол и тютюнопушене – 

опасности и зависимости“, 

„Наркотиците“, „Не на 

10 50  



 

 

6 

алкохола и 

тютюнопушенето – да на 

спорта“, „ Вредата от 

алкохола  и цигарите“ 

 

  «Не на дрогата в училище!» 

Вредата от цигарите и 

алкохола върху детския 

организъм» 

«Лято без цигарен дим» 

10  30 

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора 

10 

Разяснителна и 

образователна кампания на 

тема „Трафикът на хора – 

съвременна форма на 

робство“ 

Дискусия за по-голяма 

осведоменост и 

популяризиране на 

„Видовете трафик и 

основни характеристики“  

Презентация на  тема в час 

на класа “Как се става бяла 

робиня“ 

Изготвен тематичен колаж, 

посветен на 

Международния ден за 

борба с трафика на хора под 

надслов “Жертви на трафик 

и кой може да ни защити“ 

 

11 130 

ученици 

425 

ученици 

„Трафик на деца и 

младежи-как да се 

предпазим” 

10 40  

- борба срещу СПИН  25 88 

«Сексуална експлоатаця» 

«Трафик на хора» 

- 80 - 

«Не посягайте върху детето 

– отвори очи» 

«Опасният непознат чичко» 

 

6  12 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

 

- - - - - 

7.Здравни 

 
17 

Здравословен начин на 

хранене, лична хигиена. 

Вредата от употреба на 

наргиле. 

0 140 /8 

клас/ 

135 / 9 

клас/ 

  «Хигиена на храненето» 0 116 0 



 

 

7 

 “Хигиена и болести “  50  

  «Хигиена и здраве», 

«Предпазване от Ковид19» 

и «Хигиена на работното 

място» 

- 290 - 

  „Модели за здравословен 

начин на живот в 

свободното ни време“ 

Съвместно с училищния 

фелдшер «За мерките по 

време на пандемия» 

Информационно табло, 

относно дните, свързани със 

Световния ден за борба с 

тютюнопушенето 

Табло – „Дървото на 

живота” (Превенция на 

употребата и злоупотребата 

с наркотични вещества) 

Плакат, съдържащ 

информация за 

психоактивните вещества и 

алтернативи срещу дрогата 

„НЕ НА ДРОГАТА!“ 

Периодични срещи с 

родители, разговори и 

консултации за намиране 

подходящи алтернативи за 

здравословен живот 

 

15 130 

ученици 

425 

ученици 

  - Борба срещу СПИН  20 92 

   „Ползата и вредата от 

енергийните напитки“ 

 

20 50 35 

  «Изкуството да сме здрави» 

« Как да се предпазваме  от 

COVID-19“? 

„Лична хигиена“ 

„Храната- приятел или враг 

на детето“ 

„Режим на хранене“ 

10 20 15 

8.Културни 

17 

35 години УКТЦ, съвместно 

с УУС 

Коледна украса 

Пролетно хоро да извием и 

други 

53 130 

ученици 

425 

ученици 

- Подари ли усмивка днес - 23 164 

 Посещения на музей, 

Посещения на театър и 

кино, Отразяване на 

- 300 - 



 

 

8 

национални и официални 

празници  

Спектакъл и концерт по 

повед Деня на детето под 

наслов „Доброто в детето“ 

80 240 320 

България е моята родина»- 

урок по родолюбие 

«Каравелов- патрон на 

нашето училище» 

«Коледа- да подарим 

надежда на другарче в 

беда» 

«Две култури- един свят»- 

международен ден на 

ромите» 

«Кирил и Методий- двама 

братя буквите дарили» 

20 40 35 

“Ден на християнското 

семейство“, „Християнски 

празници – бъдни вечер“ 

 50  

Спортни                         

                    

10 

 

 

 

«Силни без насилие» - 

общински спортен празник  

10 105 - 

Спортни състезания и турнир 

по стрийтбол под мотото  

„Чрез спорт срещу 

тютюнопушене, дрога и 

агресия” 

- 230 160 

Посещения на конна база, 

Състезания и велосипеди, 

Туристически походи, 

Различни спортни 

състезания, Киноложка 

изложба 

- 300 - 

«Активни и здрави» 5 116 0 

,,Не не насилието,  да на 

спорта“, ''Mowe week,, 

„Състезание с велосипеди“, 

„Ден без асансьори“  

 

 50  

«Мама, татко и аз» 

Състезание по футбол и 

народна топка между 

класовете» 

Аз спортувам, не се бия» 

Спортен празник между 

учениците от ОУ»Христо 

Ботев» и ОУ»Васил 

Левски» 

Здрав дух в здраво тяло» 

10 25 25 



 

 

9 

10.Радикализъм1 0     

Общо 123  613 3872 1831 

 

 

Таблица 6. 

Проведени анкетни 

проучвания: 

Брой 

на 

темите 

Названия на 

темите 

Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 6 „Защо се гордея с 

моята родина?“ 

„Защо трябва да се 

учим“ 

„Свободно време и 

хоби“ 

 

Доброволческа 

кампания  

 

Избор на вариант 

за обучение 

Разрешение за 

снимане на 

ученици за 

училищни цели 

5 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

300 

10 10 

 

 

 

 

 

 

 

109 

Асоциално 

поведение 

5  
Проведена е анкета-

тест за нивото на 

тормоз и агресивност 

сред ученици от 

деветите класове 

Изготвяне на 

тематични табла под 

надслов „Свободата да 

бъдеш независим“ 

„Сериозни последици, 

до които може да 

доведе агресията и 

насилието“ 

Проведена анкета в 

общежитието на живо 

с анкетирани 

ученици(на случаен 

принцип) „Има ли 

изблик на гняв в 

общежитието? 

„Можем ли да се 

преборим и победим 

тормоза и начините?“ 

 

Въпросник за 

тормоза от 

връстниците в 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202 

                   
 



 

 

10 

училище 

Насилие между 

деца 

3 «Какво е да имаш 

приятел?» 

Насилето в 

училище» 

 
Проведен е тест за 

агресивност между 14-

16 годишна възраст 

 

2 

 

 

 

 

5 

10 

 

 

 

 

130 

5 

 

 

 

 

410 

Наркотични 

вещества, алкохол, 

тютюнопушене 

 

 

 

5 «Дрогата- 

изкушението 

което не трябва да 

опитваш» 

«Да бъдем здрави 

без дрога» 

 
Съвместна 

инициатива с 

училищния фелдшер 

«Свободата да бъдеш 

независим и 

последствията от 

зависимостите» 

Проучване на 

факторите, водещи до 

употребата на 

наркотици  /тестове, 

анкети, проведени в 

различни класове 

Анкета „Заедно срещу 

дрогата“ 

 

4 

 

 

 

 

 

 

25 

5 

 

 

 

 

 

 

130 

6 

 

 

 

 

 

 

450 

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

2 «Живот без риск» 

Какво е живот без 

риск» 

5 15 15 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

     

Здравни 4 «Пубертет- какво 

да знаем» 

«Болести на 

мръсните ръце» 

«Болести, 

предавани по 

полов път» 

 

Тестване на 

учениците  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 

10 10 

Културни 2 Какви опасности 

ни дебнат днес» 

Пристрастяване 

3 5 10 



 

 

11 

към интернет 

пространстовото» 

 

Спортни                         3 Анкета за учатие в 

конна езда 

 

«Как спортува 

моето семейство» 

Спортът е здраве» 

21 

 

 

 

5 

- 

 

 

 

5 

- 
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Радикализъм1 0  0 0 0 

Общо 30  775 470 1662 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с 

жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до 

председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на компютър):   

Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” -  

Брой разпространени материали -  

Брой на информационните кампании в училищата -  

Брой публикации в медиите -  

Брой съвместни мероприятия с НПО -  

 

1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

37 11 26 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

35 22 13 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

10 0 10 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

39 10 29 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

82 35 47 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

0 0 0 

Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

35 17 18 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 
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5 2 3 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

19 0 19 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

27 7 20 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

3 3 0 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

0 0 0 

 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

5 0 5 

 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

1 0 1 

 

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Няма установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи към радикални или 

екстремистки групи.  

 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на 

техните извършители. 

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Няма установени криминални деяния от футболни агитки.  

1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените 

в отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 

0 0 0 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали 

на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на 

Информационен архив. 
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2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

 

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. ( 

На територията на общината за 2021 година няма деца настанени в СПИ и ВУИ, няма 

малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и поправителни домове. Няма 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 

осъществени. 

Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 

 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито 

деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в 

тези заведения. – Неприложимо.  

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 

пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

Таблица 18. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ - - 

ВУИ - - 

ПД - - 

Приюти за безнадзорни деца - - 

Условно осъдени - - 
 

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни 

в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в 

съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, 

предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, 

професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати 

резултати.  

Създаден е поименен регистър на неучещи и неработещи непълнолетни в общината, 

освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени, в съответствие с Указание на 

ЦКБППМН  (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.), но той не е попълван поради факта че на 

територията на общината няма такива.  

Таблица 19. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

- - - - - 



 

 

14 

напуснали 

СПИ 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

- - - - - 

Условно 

осъдени 

- - - - - 

Осъдени на 

пробация 

- - - - - 

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни.  
МКБППМН поддържа връзка с Инспектор «Пробация». През 2021 г. няма случаи на 

условно осъдени непълнолетни, за който Комисията да предприеме действия за организиране 

на възпитателни грижи.  

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 0 

 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. През 2021 

г. в МКБППМН са образувани 6 възпитателни дела. Всичките 6 дела са образувани по 

предложение на Районна прокуратура – Ботевград. 

Възпитателните дела са образувани и разглеждани при спазване на ЗБППМН и 

указанията на ЦКБППМН.  

Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със Заповед на 

Председателя на МКБППМН. Състава по делото включва правоспособен юрист, двама 

членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН, който не е член по състава на 

възпитателното дело за изработване на доклада по чл.16, ал.4, т.2 от ЗБППМН, определен за 

всеки отделен случай. 

Комисията бе подпомагана от РУ-Правец и кметовете на населените места в общината 

при издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела. Своевременно се 

уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела. Създадена е организация за 

предоставяне на материалите по делата на доверени представители или адвокати, ангажирани 

от родителите като защитници по делото. Преди разглеждането на възпитателните дела, 

МКБППМН събира допълнителна информация относно семейна среда, здравословно 

състояние, семейни отношения, приятелски кръг и други данни за извършителя (от ОЗД, 

училище и др.) с цел мерките, налагани на детето да бъдат максимално ефективни.  

При проявите, извършени от малолетни и непълнолетни  през отчетния  период 

доминират възпитателни дела образувани за кражби (общо 3 бр.), от които 2 за кражба на 

дърва и  1 за кражби на техника. Две възпитателни дела са образуване за рязане на кабели за 
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видеонаблюдение и повреждане на чувал силаж, 1 дело е образувано за управление на 

моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред. 

Всички възпитателни дела са приключени в законоопределения срок. Не са възниквали 

проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела и при изпълнението на 

възпитателните мерки. Наложени са 10  възпитателни мерки по чл.13 ал.1 от ЗБППМН, както 

следва: 

 Предупреждение – 6;  

 Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със 

задължение за полагане на засилени грижи  – 2;    

 Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото – 2;  

Всички решения на комисията са изпращани в Районна прокуратура в 

законоустановения тридневен срок. Няма допуснати нарушения, констатирани от 

прокуратурата и съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните 

дела и налагането на възпитателни мерки по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН.  

През отчетния период няма предписания от съда и прокуратурата за допълване или 

коригиране на решения. 

През 2021 година няма постъпила информация в Комисията за деца, жертва на 

престъпление в семейството, както и за деца, привлечени към секти с криминогенен характер.  

През изтеклата година не са констатирани нарушения на правата на малолетните и 

непълнолетните извършители на противообществени прояви и престъпления и не са 

набелязани мерки в това отношение. 

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно 

извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в 

дейността на системата от МКБППМН  

През 2021г. МКБППМН-Правец разгледа поведението на 5 малолетни и непълнолетни. 

За 3 от тях противообществената проява е първа. В тези случаи бяха направените 3 оценки на 

риска по Методика за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от 

малолетни и непълнолетни лица, със следните степени: ниска (2 броя), средна (1 брой) 

 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

На територията на Община Правец няма разкрити консултативни кабинети и центрове 

за превенция. Наложените мерки по чл.13, ал.1 т.3 са изпълнявани с наличния ресурс на 

институциите на територията на община Правец – педагогически съветници в училищата и 

психолога работещ по проект „Правец – среда за активно социално приобщаване” по ОП 

НОИР. 

 
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 21. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, утвърдени 

от МФ по Закона за 

държавния бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2021 4 3 16860,00лв.  

2022 4 

Прогноза за 2023 4 

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 

на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на 
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обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар,            

м. юни, 2017 г.  
Дейността на обществените възпитате през годината бе организирана в съответствие 

със ЗБППМН, статута на обществения възпитател и програмата на МКБППМН и при 

непрекъснато взаимодействие с психолозите, класните ръководители на поверените им деца и 

отдел “Закрила на детето”. Възпитателите работеха основно по програми за превенция и с 

деца в риск. Няма малолетни или непълнолетни, които по време на възпитателния надзор да 

са извършили противообществени прояви или престъпления. 

Извън задачите по чл.13 и чл.41 от ЗБППМН обществените възпитатели работеха по 

отношение на превенция чрез организиране на различни спортни събития и занимания с деца, 

застрашени от извършване на противообществени прояви в свободното време, както и чрез 

изнасяне на множество беседи. Подпомагаха организирането и провеждането на 

мероприятията, заложени в Програмата на МКБППМН-Правец за 2021 г. 
 

През обществените възпитатели са работили по разработени програми за превенция 

със 15 ученика в риск от извършване на противообществени прояви и с близо 1100 ученика с 

цел превенция на агресията и употребата на наркотици. Децата, с които са работили 

обществените възпитатели през годината не са извършили противообществени прояви и 

престъпления. 

Контролът върху работата на обществените възпитатели се осъществяваше 

ежемесечно от секретаря на комисията, въз основа на ежемесечни писмени отчети за 

извършената работа  и постигнати резултати.  

МКБППМН при Община Правец няма проблеми при изразходването на средствата, 

определени за материалното стимулиране на обществените възпитатели. Възнагражденията 

им се определят на основание на Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Общината 

редовно изплаща месечните им възнаграждения.  

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого 

са организирани и по чия инициатива?  
Обществените възпитатели не са преминавали обучение през 2021 г.  

Във връзка с осъществяване на корекционно-възпитателната дейност на обществените 

възпитатели, секретарят на МКБППМН периодично осъществяваше ежемесечно работни 

срещи, на които се правеше анализ на поведението на децата и набелязване на конкретни 

мерки, решаване на практически казуси, споделяне на добри практики, запознаване с 

материали, свързани с корекционно-възпитателната работа на обществените възпитатели.  

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
В срещите през 2021 г. участваха всички обществени възпитатели.  

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията 

на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените 

възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.  
Контролът върху работата на обществените възпитатели се осъществяваше 

ежемесечно от секретаря на комисията въз основа на ежемесечни писмени отчети за 

извършената работа  и постигнатия резултат, удостоверения за действително установени 

срещи с класни ръководители, родители и пр. по образец и протоколи от тези срещи, както и 

доклади от директори на училища и изготвени информационни материали.  

4.1. Брой изготвени оценки. 3 годишни оценки.  

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението 

превишава очакванията). – 0;  

… 

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло 

отговаря на изискванията /очакванията/).  – 3ма;  
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4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги 

отговаря на изискванията /очакванията/). – 0;  

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 

значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 

подобрение). – 0; 

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 

отговаря на изискванията). – 0; 

 
VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  
1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 

общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 

Констатации и резултати.  

През 2021 г. Инспектор ДПС не е назначен в РУ-Правец. 

На територията на община Правец няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за  

безнадзорни деца над които комисията да осъществява контрол.  

 

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните 

(чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

През 2021 г. МКБППМН след разгледани и образувани възпитателни дела е наложила 

на 2 непълнолетни лица възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.10 от ЗБППМН (Задължаване на 

непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото).  

Комисията спазва трудовото законодателство и подбира труд съобразен с възрастта, 

здравословното и физическото състояние на непълнолетния. При налагане на възпитателната 

мярка се определя време за извършване на конкретната работа, която не надхвърля 40 часа. 

Изпълнението и се проследява от определеното от комисията лице, като дневно се отработват 

от 2 до 4 часа. След изпълнението на възпитателната мярка, МКБППМН получава обратна 

информация и отчетна форма за извършеното от лицето и резултатите от извършения 

общественополезен труд.  

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 

посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, 

барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната 

комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се 

посочат конкретните дейности.  
През 2021 г. са извършени 2 комплексни проверки за присъствие на малолетни и 

непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове 

с цел здравна защита и гарантиране основните права на децата и тяхното предпазване от 

алкохолни напитки и тютюневи изделия, както и недопускане на присъствието на деца без 

придружител на обществени места в законоустановения времеви диапазон /22.00ч.-06.00 ч./.  

 Извършените проверки целяха контрол по отношение спазването на Наредба №1 за 

обществения ред на територията на Община Правец и спазването на разпоредбите на чл.5б, 

ал.3 и чл.8, ал.3 и ал.4 от Закона за закрила на детето и чл.54, ал.1 от Закона за здравето. От 

проверките бяха обхванати град Правец и населените места в общината, като основно се 

наблегна на селата Осиковска Лъкавица, Осиковица, Джурово и Видраре. 

 През отчетния период са извършени 32 проверки в училищата и прилежащите площи с 

цел превантивна дейност и пресичане на разпространението и упротребата на наркотични 

вещества. 

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на 

скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.  
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Членове на МКБППМН са взели участие в 12 обхода на мобилни групи за 

установяване на скитащи и просещи деца. Няма установени такива.  

1. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  
Комисията не е срещала трудности по отношение на контрола.  

2. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за 

какви нарушения?  
През 2021год. не са били констатирани нарушения, които да наложат да бъдат сезирани 

компетентни органи.  

 

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 

ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  
Предложения до Кмета на Община Правец за: 

 определяне състава на МКБППМН 2021 г. 

 определяне на обществени възпитатели към МКБППМН 2021 г. 

 ежемесечни предложения за материалното стимулиране на обществените възпитатели 

на основание Наредба №2 на ЦКБППМН. 

 финансово обезпечаване превантивната дейност на комисията. 

 предложения за възнаграждения на членове на МКБППМН по Наредба №3 на 

ЦКБППМН. 
 

Предложение до Дирекция „Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето” за: 

 включване на членове на МКБППМН в работни групи 

 подпомагане на деца и семейства с нисък социален статус 

 съвместни действия при осъществяване на дейностите по превенция. 
  

Предложение до РУ-Правец за: 

 съвместни действия при осъществяване на дейностите по превенция. 

 

 

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  
Няма проведени мероприятия.   

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. 

Брой и теми.  
Няма проведени мероприятия.  

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване.  

Местната комисия за БППМН – община Правец работи в екип и в пълен синхрон с 

всички организации и институции, намиращи се на територията на Общината и работещи с и 

за деца: Дирекция «Социално подпомагане» - отдел « Закрила на детето», училища, 

Училищните комисии, Бюро по труда и др.  
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 
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1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия 

и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на 

МКБППМН.   
Комисията не е провеждала обучения през 2021год., които да изискват изразходване на 

средства.  

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. През 

2021г. членовете на комиията не са участвали в обучения.  

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове 

на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако 

няма такива, моля, посочете причините!  
Секретарят на Комисията през 2021 г. не е участвал в обучения поради създалата се 

епидемична обстановка в страната и разпространението на COVID 19 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 

12380,00лева. 

 

ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН 

за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
Извършените разходи за възнаграждения на членовете на МКБППМН-Правец през 2021 г. са 

в размер на  1475,00 лева. 

 

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 

комисии за БППМН през 2021 г., моля попълнете таблица 22: 

Таблица 22. 

 
ХІІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  

 Участие на членове на МКБППМН и обществени възпитатели в обучителни модули, 

организирани от Центъра за квалификация към ЦКБППМН; 

 Организиране обмяна на добри практики между МКБППМН по конкретни теми. 

 

 

 

ХІV.  КОНТАКТИ: 

Председател на МКБППМН – Деян Николов 

тел.07133 48-80, 0886611579, факс 07133 2433, 

e-mail: deyan.nikolov@pravets.bg 

 
 

Секретар на МКБППМН – Николина Борисова-Тодорова 

тел.07133 4893, 0876360837,  

e-mail: nikolinka.todorova@pravets.bg 
 

Инспектор ДПС – няма назначен 
 

Отдел”Закрила на детето” към ДСП-Правец  

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2021 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2021 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 

за 2023 г. – общо (в 

лева) 
28520,00лв.  32913лв., като е използван и 

преходния остатък от 2020год.  

34000,00лв.  



 

 

20 

тел.07133 2437, e-mail: ozd_pravec@abv.bg 

началник отдел: Лъчезар Болярски 

 

Отчета на МКБППМН – Правец за 2021 година е изготвен  по структура и показатели, 

регламентирани в  писмо № РД-30-И-24 от 15.11.2021г.  на Централната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ    НА  

МКБППМН-ПРАВЕЦ: 
        (Деян Николов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

Николина Борисова-Тодорова, секретар на МКБППМН 

 

 

 

 

mailto:ozd_pravec@abv.bg
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ПРОГРАМА  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 

 

  

1. Въведение 

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец се създава в 

изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 

читалищата в Общината насоки за развитието им през 2022 година. 

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец 

за 2022 г. цели обединяване усилията на всички страни, имащи отношение към по-нататъшното 

укрепване и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 

културната политика на общината, както и да подпомогне годишното планиране и финансиране на 

читалищните дейности.  

2. Структурна и финансово състояние на читалищата в Община Правец. 

 На територията на община Правец са регистрирани 10 (десет) броя читалища: Народно 

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

читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив; Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. 

Равнище; Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово; Народно читалище „Отец Паисий 

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

„Васил Левски 1925”, с. Своде; Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица; 

Народно читалище „Христо Ботев 1928“ с. Осиковска Лакавица. Всички те са вписани и в 

Регистъра на народните читалища към Министерство на културата. Управляват се от 

Настоятелства и набират средства от членски внос, културно-просветна дейност, субсидия от 

държавния бюджет, наеми, дарения и други приходи, съгласно разпоредбите на чл.21 от ЗНЧ. 

Общата численост на субсидираните читалищни бройки за Община Правец от 

Министерство на културата за 2022 година остава без промяна спрямо 2021 г. и е 22 бройки. В  

стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други 

възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, също и средства за 

здравословни и безопасни условия на труд и до приемането на Закона за Държавния бюджет на Р. 

България за 2022 г. запазва нивото си от 2021 година. 

Основни направления и приоритетни задачи в читалищната дейност в община 

Правец през 2022 година 

 Основните направления и приоритетни задачи в читалищната дейност са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана 

на основание на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Културния календар 

на Община Правец. Те са ориентирани към развитието и задоволяване потребностите на жителите 

на общината чрез: 

- Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 

населените места на община Правец;   

- Поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции; 

- Разширяване на знанията на населението и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 

- Възпитава младите хора в дух на родолюбие и утвърждаване на националното  им 

самосъзнание; 

- Осигуряване на достъп до информация и комуникации; 

- Разширяване знанията на населението; 

- Обмен между културите на различните етноси; 

- Насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи; 

- Партньорство с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на 

културните процеси и др. 
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 За по-добрата реализация на основните цели и приоритетни задачи на читалищата е 

необходимо да продължи диалогът за постигане добри взаимоотношения между читалищата, 

културните и образователни институции, местните власти, неправителствените организации и 

бизнеса по места за реализиране на съвместни програми и проекти.  

 

3. Основни дейности на народните читалища на територията на община Правец за 2022 

година  

Художествените колективи при читалищата се включват в местните културни прояви, 

участват в събори, прегледи и фестивали на регионално, национално и международно ниво. В 

организираните по селата на територията на Община Правец тържества читалищата вземат дейно 

участие съвместно с Клубовете за възрастни и хора с увреждания и учебните заведения. 

Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец, Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре 

и Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово продължават своята работа по Програма 

„Глобални библиотеки-България” за информационно обслужване на гражданите.   

 Към Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив, Народно читалище „Възраждане 

1927”, с. Джурово и Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица продължават да 

функционират Клубове за младите хора от населените места.  

 4.1 Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец  

  Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец организира и поддържа девет детски школи с 

образователна насоченост, шест състава с професионална насоченост, клубна и кръжочна дейност, 

както следва: 

4.1.1.Любителско художествено творчество. 

 С образователна насоченост: 

№ Вид школа Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. Народно пеене Весела Христова 16 

Два пъти седмично 

групово и 

индивидуално 

2. 
Народни танци-

напреднали 

Ивайло Димитров 

 
20 

Два пъти седмично 

по 45 минути 

3. Пиано Здравка Цонева 15 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

4. Балет Ангелина Сергеева 19 
Два пъти седмично 

по 1 час 

5. Акордеон Здравка Цонева 1 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

6. Гъдулка  Диан Пенков 3 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

7. Тамбура Диан Пенков 4 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

8. Кавал Димитър Панчев 4 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

9. 
Народни танци - 

начинаещи  
Ивайло Димитров 19 

Два пъти седмично 

по 45 минути 

  

 С професионална насоченост 
 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. Ансамбъл „ Заря “ Ивайло Димитров 36 Вторник и петък 

18.00-19.30ч. 

2. Детски танцов състав Ивайло Димитров 19 Вторник и петък 

16.00-18.00ч. 
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3. Детски народен оркестър Диан Пенков 14 Веднъж седмично 

по 45 минути 

4. Детска група за народно 

пеене 

Весела Христова 16 Веднъж седмично 

по 45 минути 

5. Народен оркестър „Заря“ Диан Пенков 3 Два пъти седмично 

по 45 минути 

6. Класически балет Ангелина Сергеева 19 Два пъти седмично 

по 45 минути 

 

 Клубна и кръжочна дейност  
 

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1.  Английски език Съвместно с 

училище „Европа” – 

Петя Анастасова  

10 Два пъти седмично 

според  утвърден 

график  

 

4.1.2. Библиотечна дейност:  
Библиотеката при НЧ”Заря1895” е с книжен фонд над 32 000 тома, с общо достъпна читалня и 

компютърна техника, с интернет услуги за своите читатели. Библиотеката полага усилия за 

удовлетворяване на културните и просветни потребности  на учениците в Професионална 

гимназия по компютърни технологии и системи, Гимназията с преподаване на чужди езици 

„Алеко Константинов” и ОУ ”Васил Левски”. Библиотеката обслужва и Защитеното жилище, 

клубовете на инвалидите и пенсионерите и всички жители от Правец и общината. Закупуването на 

нови книги става чрез събрани читателски такси и средства от бюджета на читалището.    

 Качеството на библиотечно-информационно обслужване  зависи от обогатяването, 

организацията  и управлението на библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е 

в пряка връзка с читателските запитвания и търсения. 

 Мисията на библиотеката е да създаваме връзка между хората и информацията в един бързо 

променящ се свят. 

 Библиотеката продължава да работи съвместно с Фондация ”Глобални библиотеки-

България”, която е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. 

В настоятелството влизат Министерството на културата, Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд ”13 века България”,  

Националното сдружение на общините в Република България, ББИА  и съюза на народните 

читалища. НЧ „Заря1895” сключи споразумение за съвместна дейност с фондацията и 

библиотеката продължава работата си с нея. 

 

4.1.3. Дейности през 2022 година. 

 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2022 „Йордановден“ Хвърляне на кръста, 

програма 

Секретар 

2. 03.01.2022 130 г. от рождението на 

Джон Роланд Руел 

Толкин 

Витрина от книги Библиотекар 

3. 05.01.2022 90 г. от рождението на 

Умберто Еко 

Витрина от книги Библиотекар 

4. 18.01.2022 140 г. от рождението на 

Алън Милн 

Витрина от книги Библиотекар 

5. 21.01.2022 Ден на родилната Програма – Секретар 
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помощ посдравление за 

лекарите в 

поликлиниката на гр. 

Правец , и ДЦВХУ гр. 

Правец,  

6. 27.01.2022 190 г. от рождението на 

Чарлс Латуидж 

Доджсън 

Витрина от книги Библиотекар 

7. 28.01.2022 100 г. от рождението на 

Цветан Ангелов 

Витрина от книги Библиотекар 

8. 07.02.2022 210 г. от рождението на 

Чарлс Дикенс 

Витрина от книги Библиотекар 

9. 25.02.2022 180 г. от рождението на 

Карл Май 

Витрина от книги Библиотекар 

10. 28.02.2022 115 г. от рождението на 

Емилиян Станев 

Витрина от книги Библиотекар 

11. 01.03.2022 Ден на самодееца Концерт от 

самодейните колективи 

при НЧ „ Заря 1895“ 

 

Художествените 

ръководители на 

съставите 

12. 03.03.2022 Националния празник 

на Република България, 

143 години от 

освобождението на 

България 

Участие на 

самодейните състави от 

НЧ „ Заря 1895 “ в 

общоградските 

чествания 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Секретар 

 

 

 

Библиотекар 

13. 11.03.2022 120 години от 

рождението на Борис 

Шивачев 

Витрина от книги Библиотекар 

14. 12.03.2022 „Тодоровден“ Музикална програма на 

самодейците по случай 

събора на град Правец 

Секретар 

15. 22.03.2022 Първа пролет Честване на пролетта  Худ. ръководители 

16. 27.03.2022 90 г. от рождението на 

Слав Хр. Караславов 

Витрина от книги Библиотекар 

17. 28.03.2022 135 г. от рождението на 

Димчо Дебелянов 

Витрина от книги Библиотекар 

18. 12.04.2022 75 г. от рождението на 

Том Кланси 

Витрина от книги Библиотекар 

19.  25.04.2022 60 години от 

рождението на Петя 

Дубарова 

Витрина от книги Библиотекар 

20. 05.2022 Традиционни майски 

празници 

Активно участие на 

художествените 

състави към НЧ „Заря 

1895“ в общоградските 

и общински 

мероприятия и 

чествания 

секретар 

21. 09.05.2022  Ден на Европа Витрина  „Обединена 

Европа“ 

Библиотекар 

22. 11.05.2022 Ден на библиотекаря Витрина за създателите 

на славянската азбука, 

Библиотекар 
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посещение на деца и 

запознаване с делото на 

двамата братя 

23. 11.05.2022 75 години от 

рождението на 

Маргарит Минков 

Витрина от книги Библиотекар 

24. 23.05.2022 110 години от 

рождението на Яна 

Язова 

Витрина от книги Библиотекар 

25. 24.05.2022 Ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост 

Участие в 

общоградските 

мероприятия 

Секретар и худ. 

ръководители 

26. 05.2022 22- ри общински събор 

на българското 

народно творчество 

Участие на 

самодейните колективи 

при читалището 

Секретар и худ.  

ръководители 

27. 24.05.2022 Ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост 

Участие в 

общоградските 

мероприятия 

Секретар и худ.  

ръководители 

28. 25.05.2022 95 години от 

рождението на Робърт 

Лидлъм 

Витрина от книги Библиотекар 

29. 31.05.2022 Годишна продукция- 

концерт на класовете 

от школата по изкуства 

към читалището 

Участие на всички 

класове в продукцията 

Преподавателите на 

школите: 

 

30. 01.06.2022 Ден на детето Витрина от детски 

книги 

Библиотекар 

31. 02.06.2022 Ден на Ботев и на 

загиналите за 

свободата и 

независимостта на 

България 

Тематичен кът Библиотекар 

32. 06.2022 Лято  

в библиотеката 

Организиране на 

летният отдих на 

децата, съвместно с 

доброволци 

Библиотекар 

33. 07.06.2022 115 години от 

рождението на Младен 

Исаев  

Витрина от книги Библиотекар 

34. 15.06.2022 150 години от 

рождението на Антон 

Страшимиров 

Витрина от книги Библиотекар 

35. 16.06.2022 75 години от 

рождението на Кирил 

Кадийски  

Витрина от книги Библиотекар 

36. 17.06.2022 90 години от 

рождението на Андрей 

Германов 

Витрина от книги Библиотекар 

37. 07.2022 Лято  

в библиотеката 

Организиране на 

летният отдих на 

децата, съвместно с 

доброволци 

Библиотекар 

38. 18.07.2022 185 г. от рождението на 

Васил Левски 

Тематичен кът Библиотекар 
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39. 18.07.2022 145 години от 

рождението на Елин 

Пелин  

Витрина от книги Библиотекар 

40. 24.07.2022 150 г. от рождението на 

Александър Дюма  

Витрина от книги Библиотекар 

41. 21.08.2022 120 години от 

рождението на Ангел 

Каралийчев  

Витрина от книги Библиотекар 

42. 24.08.2022 70 години от 

рождението на Паулу 

Куелю  

Витрина от книги Библиотекар 

43. 30.08.2022 95 години от 

рождението на Найден 

Станев Вълчев 

Витрина от книги Библиотекар 

44. 03.09.2022 „Моновец 2022 “-

спортно туристически 

празник 

 Изнасяне на фолклорна 

програма от съставите 

при читалището 

Секретар 

45. 05.09.2022   205  години от 

рождението на Алексей 

Толстой 

Витрина от книги Библиотекар 

46. 06.09.2022    Ден на Съединението 

на България 

Участие в програмата 

на община Правец за 

празника 

Тематичен кът 

Секретар 

 

 

Библиотекар 

47. 09.2022 200 години от 

рождението на Добри 

Чинтулов 

Витрина от книги Библиотекар 

48. 16.09.2022 120 години от 

рождението на Камен 

Зидаров 

Витрина от книги Библиотекар 

49. 15.09.2022 Първи учебен ден Съвместни концертни 

изяви на читалищни и 

училищни състави 

Секретар 

50. 21.09.2022 75 години от 

рождението на Стивън 

Кинг 

Витрина от книги Библиотекар 

51. 22.09.2022  Ден на 

Независимостта на 

България и  

 

Участие в програмата 

за празника.  

 

Секретар, 

 

 

 

52. 29.09.2022 475 години от 

рождението на Мигел 

де Сервантес 

Витрина от книги Библиотекар 

53. 16.10.2022 120 години от 

рождението на Фани 

Попова-Мутафова 

Витрина от книги Библиотекар 

54. 23.10.2022 80 години от 

рождението на Майкъл 

Крайтън 

Витрина от книги Библиотекар 

55. 16.10. 2022 41 години Правец- град Активно участие на 

читалището в 

цялостната програма на 

община Правец за 

честване на празника 

Секретар 
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56. 01.11.2022 Ден на народните 

будители.  

Тематичен кът 

Съвместен празничен 

концерт от всички 

културни и 

образователни 

институции 

Библиотекар 

 

Секретар 

57. 02.11.2022 125 от рождението на 

Асен Разцветников 

Витрина от книги Библиотекар 

58. 03.11.2022 100 г. от рождението на 

Георги Свежин 

Витрина от книги Библиотекар 

59. 11.11.2022 100 г .от рождението на 

Кърт Вонегът 

Витрина от книги Библиотекар 

60. 17.11.2022 195 г. от Рождението на 

Петко Р. Славейков 

Витрина от книги Библиотекар 

61. 25.11.2022 90 г .от рождението на 

Георги Струмски 

Витрина от книги Библиотекар 

62. 07.12.2022 200 г .от рождението на 

Георги Райчев 

Витрина от книги Библиотекар 

63. Декември 

2022 

Коледен концерт Организиран съвместно 

с община Правец 

Секретар и худ. 

ръководители на 

състави 

64. Декември 

2022 

Изложба  Тематична изложба на 

книги за Коледа и Нова 

година 

Библиотекар 

65. Декември 

2022 

Коледна продукция на 

школата по изкуства 

към читалището 

Участие на всички 

класове от школата 

Преподаватели в 

школите по 

изкуства- 

 

  

4.2.Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив 

 4.2.1.Любителско художествено творчество 

 

 С образователна насоченост: 

 

№ Вид школа Ръководител Брой на 

самодейците 

Време на 

репетиции 

 Фолклорна формация 

„Разливчанка” 

 Девет 1 час 

 Клуб „Хоро” Марина 

Джамбазова 

 1 час 

 

 Клубна и кръжочна дейност 

 

№ Вид школа Ръководител Брой на 

самодейците 

Време на 

репетиции 

 Компютърно 

ограмотяване 

Работник 

библиотека 

 1 час 

 Работилничка за 

картички, мартеници и 

др. актуални за сезона 

дейности 

Работник 

библиотека 

 1 час 
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 4.2.2.Библиотечна дейност: 

Библиотечна дейност/ опишете дейността на читалищната библиотека – планирани 

мероприятия, работа по проекти и др./: 

- Подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите на посетителите, чрез 

различна форма на културно-масова дейност; 

- Уреждане на кътове с литература свързана с бележити дати и личности и събития от 

местен характер; 

- Изготвяне на обяви, мотивационни писма и автобиографии. 

4.2.3. Дейности през 2022 година. 

 

№ 

По 

ред 

  Дата Мероприятие      Кратко описание на 

дейностите по реализация 

       на мероприятията 

Отговорно лице 

за организация 

намероприятието 

 От 01.2022г. 

до 12.2022г. 

При въвеждане на 

противоепидемични 

мерки 

Провеждане на мероприятия 

онлайн и участие в онлайн 

конкурси и фолклорни 

фестивали 

Секретар на 

читалището 

1. 06.01.2022г. 174 години от 

рождението на 

Христо Ботев 

Изготвяне на тематично табло Секретар на 

читалището 

2. 14.01.2022г. Традиционен обичай 

„Топене и наричане 

на пръстените” 

 

Провеждане на ритуала по 

наричанията на пръстените” 

Мероприятие на открито. 

Секретар на 

читалището, 

работник 

библиотека и 

КВХУ 

3. 21.01.2022г. Ден на родилната 

помощ 

„Бабин ден” 

Провеждани на ритуал: 

„Къпане на бебето” 

 

Секретар на 

читалището, 

работник 

библиотека и 

КВХУ 

4. м. февруари Конкурс –  Изработване на мартенички, 

обявяване и награждаване на 

победителите 

Читалищно 

настоятелство 

5. 14.02.2022г. Ден на лозаря 

 

Провеждане на ритуал 

Мероприятие на открито 

Секретар на 

читалището, 

работник 

библиотека и 

КВХУ 

6. 19.02.2022г. 149 год. от обесването 

на Васил Левски 

Презентация и тематично 

табло, поставено на видно 

място. Среща с режисьора 

Искрен Красимиров. 

Секретар на 

читалището 

7. 01.03.2022г. Ден на самодееца и 

„Баба Марта дойде” 

Подаряване на марнетички и 

благодарствено писмо на 

самодейците за приноса им в 

съхранение и популяризиране 

на местните традиции и 

Секретар на 

читалището, 

Работник 

библиотека 
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обичай. 

8. 03.03.2022г. Национален празник 

на България 

Тематична изложба във 

фоайето на читалището 

Секретар на 

читалище и 

училище 

9. м. април Великденски 

празници 

Конкурс за най красиво яйце, 

обявяване и награждаване на 

победителите 

Читалищно 

настоятелства 

10. 22.04.2022г. Международен ден на 

Земята 

Традиционно засаждане на 

цветя, дървета и храсти  

Кметство; 

Читалище 

 

11. 23.04.2022г. Световен ден  на 

книгата 

Поднасяне на Благодарствени 

писма на всички дарители на 

книги 

Секретар на 

читалището 

12. 24.05.2022г. Ден на славянската 

писменост и култура 

Тържество, съвместно с 

учениците от ОУ „Христо 

Ботев” с. Разлив 

Секретар на 

читалището и 

училище 

13. 01.06.2022 г. Ден на детето Рисунки на асфалт/в двора на 

училището/ с деца от селото 

Секретар на 

читалището, 

училище 

14. 02.06.2022г. 146год. от смъртта на 

Христо Ботев 

Тематична изложба във 

фоайето на читалището 

Секретар на 

читалището 

15. 24.06.2022г. Еньовден Провеждане на ритуал за 

празника 

Секретар на 

читалището и 

работник 

библиотека и 

КВХУ 

16. м. юли 

2022г. 

„Зажънване“ Провеждане на ритуал Секретар на 

читалището, 

работник 

библиотека и 

КВХУ 

17. м. 07 и м. 08. 

2022г. 

Ваканционна форма и 

инициатива през 

лятната ваканция 

Занимателна и изобретателна 

дейност. Разучаване на 

български народни хора, 

гостуване на куклен театър. 

Секретар и 

работник 

библиотека 

17. м. 07 и м. 08. 

2022г. 

Участие във 

фолклорен събор 

По дадена заявка Секретар на 

читалището 
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18. 06. 09. 2022г. 

и 

22.09.2022г. 

Ден на Съединението 

и 

Ден на независимост 

 

Подготвяне на презентации за 

двата национални празника 

Секретар на 

читалището 

19. 01.11.2022г. Ден на будителя Презентация по повод 

празника 

Секретар на 

читалището и 

училище 

20. м. 12.2022г. Коледно-

новогодишно 

тържество 

Конкурс за най-хубав коледен 

сувенир; 

Запалвани на светлините на 

коледната елха; 

Коледна седянка 

 

 

 

Секретар на 

читалището, 

работник 

библиотека, 

кметство 

  

4.3.Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре 

 

 4.3.1.Любителско художествено творчество 

№ Вид състав Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

1. Женска вокална група Веско Генчев 10 1 час 

  

 4.3.2.Библиотечна дейност: 

Библиотечна  дейност /опишете дейността на читалищната библиотека – планирани мероприятия, 

работа по проекти и др./:  

Като  неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на 

културния живот на селото. Дейността на библиотеката през 2022 г. ще включва:   

1. Актуализиране на библиотечния  фонд  на читалищната библиотека чрез   дарители и 

закупуване на нова литература; 

2. Организиране на индивидуална  и  културно – масова дейност с различни групи (деца, ученици, 

възрастни) – обособяване на тематични кътове по повод  празници и годишнини; 

3. Организиране на литературни четения, посещения на деца и ученици в библиотеката с  цел 

повишаване на читателския интерес към книгата; 

4. Продължаване  работата по Програма „Глобални библиотеки”. 

  

 

4.3.3. Дейности през 2022 година. 

 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. М. 02. 2022 г.  

 

115 г. от 

рождението на 

Емилиян Станев 

 

Витрина  от книги 

Секретар 

2. М.02. 2022 г. 149 г. от гибелта на 

В. Левски 

Изложба на библиотечни 

документи. Участие в 

селското тържество. 

Секретар 

3 М.03 2022 г. Национален 

празник на 

България 

Кратко слово и поднасяне на 

венци и цветя пред паметника 

в центъра на селото. 

Секретар 

4. М.03 2022 г Международен ден 

на жената 

Творчески конкурс, изложба и 

дегустация на ястия 

Секретар 
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5. 

 

М.04 2022 г Световен ден на 

книгата и 

авторското право 

 

Среща с деца от селото в 

библиотеката. 

Секретар 

6. 

 

М.04 2022 г Великденски 

празни 

 

Конкурс за най-шарено яйце. 

 

Секретар 

7. 

 

М.05 2022 г Ден на Победата и 

Ден на Европа 

 

 

Слово от секретаря на 

читалището и поднасяне на 

цветя пред паметника в 

селото. 

Секретар 

8. М.06 2022 г Ден на детето Рисуване  по асфалта на 

площада с деца от селото. 

Секретар 

9. М.07 2022 г 145 г. от 

рождението на Елин 

Пелин 

Витрина от  книги 

 

  

Секретар 

10. М.07 2022 г 220 г. от 

рождението на 

Александър Дюма 

Витрина от  книги 

 

Секретар 

11. М.08 2022 г 120 г. от 

рождението на 

Ангел Каралийчев 

Витрина от  книги 

 

Секретар 

12. М.08 2022 г 160 г. от 

рождението на 

Емилио Солгари 

Витрина от  книги 

 

Секретар 

13. М.08 2022 г Международни  

фестивали 

Участие на Женската вокална 

група към 

Секретар 

14. М.09 2022 г 200 г. от 

рождението на 

Добри Чинтулов 

Витрина от книги  

 

Секретар 

15. М.09 2022 г 205 г. от 

рождението на 

Алексей Толостой 

Витрина от книги  

 

Секретар 

16. М.11 2022 г 100 г. от 

обявяването на 

Деня на народните 

будители 

Отпразнуване със 

самодейците 

Секретар 

17. М.11 2022 г 125 г. от 

рождението на Асен 

Разцветников  

Витрина от книги  

 

Секретар 

18. М.12 2022 г Коледни и 

Новогодишни 

празници 

Организиране на тържества 

съвместно с Кметство и 

КВХУ 

Читалищно 

настоятелство 

 

4.4.Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище 

 4.4.1.Любителско художествено творчество 

 

№ Вид състав Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

11 

1. 

Смесена певческа група 

 

Секретаря на 

читалището 

9 бр. 

 

1 час 

 

2. Театрална  група Секретаря на  

читалището 

7 бр. 1 час 
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3. Група за художествено  

слово 

Секретаря на 

читалището 

8 бр. 1 час 

 

 Клубна и кръжочна дейност: 

 

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

  

1. 

Клуб занимания с деца Секретаря на 

читалището 

15 бр. 1 час 

2. Клуб сръчни ръце Секретаря на 

читалището 

12 бр. 1 час 

4.4.2.Библиотечна дейност: 

- Продължаване  на  работата  под  надслов „ Библиотеката  съвременен  образователен 

информационен  център”  в  село  Равнище. 

- Поддържане на свободен достъп за библиотечно обслужване на жителите и гостите на селото. 

- Обновяване на библиотечния фонд с нови заглавия (от новозакупени книги и такива от дарения). 

- Организиране на литературни четения  по повод годишнини на известни автори и исторически 

чествания. 

- Образователни срещи на детската аудитория на библиотеката с приказни герои и техните автори 

във вид на семинари и занимателни мероприятия. 

- Експониране на изложби от произведения на различни автори  по повод годишнини. 

- Извършване на технически услуги в помощ на гражданите от селото- ксерокопиране 

 

4.4.3. Дейности през 2022 година. 

№  

 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 01.01.2022 Отбелязване  на 

„Васильовден” 

Възстановка на  обичай  

„Сурвакане”- момчетата  

от клуб  

„Занимания с деца” с ръчно  

изработени сурвакници  

обикалят и благославят и  

наричат за  

здраве и берекет 

Секретаря на  

читалището 

2. 06.01.2022 Отбелязване  на 

годишнина от 

рождението на  

Христо Ботев 

-С информационен бюлетин изнесен  

пред читалищната сграда, 

гражданите и гостите на  

селото да се запознаят с  

малко известни факти от  

живота на поета –  

революционер Хр. 

Ботев; 

-Клуб „ Художествено  

слово” да подготви  

програма от стихове на  

поета и такива написани  

за него. 

Секретаря  на  

читалището 

3. 21.01.2022 Отбелязване  на 

„Бабинден”- ден  

на родилната 

помощ 

-Самодейците да подготвят  

ритуал 

„Къпане на новородено” 

-На жените станали баби 

Секретаря  на  

читалището 
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 през 2021 г. 

да им се връчи  

„Правилник на баба 

та” , за да знаят как да  

помагат при 

отглеждане и възпитание на 

внуците  

4. 28.01.2022 Отбелязване  на 

100 год. от рож- 

дението на Цве- 

тан Ангелов 

-Познавателна информация  

за живо- 

та и творческото дело на 

българският  

детски писател Цветан  

Ангелов да бъде  

представена в читалището. 

-Изложба от негови  

произведения да се подреди в 

библиотеката. 

Секретаря на 

читалището 

5. 14.02.2022 Отбелязване  на 

„Трифонзарезан” 

-Възстановка на ритуално 

зарязване 

на лоза , свиване на венец 

от лозови 

клонки за старея и 

дегустация на  

домашно вино. 

Секретаря на 

читалището 

6. 19.02.2022 Поклон Апостоле! 

149 г. от обесва-  

нето на В.Левски 

-Групата за художествено 

слово да подготви програма от 

материали за 

живота и дейността на 

Васил Левски 

-Да се поднесат цветя в знак на  

уважение пред портрета му   

Секретаря на 

читалището 

7. М. 02. 2022 Отбелязване на 

годишнини  на 

известни литера- 

турни творци 

Отбелязване с материали и  

Изложби от творби и 

произведения на юбилейни  

год. на Ч. Дикенз,  

Св. Минков, К. 

Май , Стайнбек и  

Ем. Станев  

Секретаря на  

читалището 

8. 01.03.2022 Посрещане на 

Баба Марта и от- 

белязване на Деня на 

самодееца. 

-Първомартенса  украса  с 

ръчноиз работени  мартеници от 

клуб Сръчни  ръце. 

-Поздрав към самодейците  

от читалището по повод  

„ Деня на любител- 

ската самодейност”. 

Секретаря  и  

Читалищното  

настоятелство. 

9. 03.03.2022 Трети март – 

свещена дата 

-Информационен бюлетин за праз- 

ника. 

-Кратка програма  

подготвена от групата за  

худ. Слово; 

-Поднасяне на цветя на  

паметната  

плоча на опълченеца Мико 

Нанов  

Секретаря и 

Председателя на  

Читалището. 

10. 08.03.2022 Отбелязване на -„Равнишката жена е Секретаря на  
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8-ми  Март трудолюбива,  

 сръчна и добра”- изложба от ръко- 

делия . 

читалището 

11. 22.03.2022 Посрещане на 

Първа пролет 

С  красиви цветя и стихове  

посветени на пролетта да 

отбележим  

нейното пристигане в с. 

Равнище. 

Секретаря на 

читалището 

12. М. 03.2022 Годишнини от 

рождението на: 

90 год .- Слав Хр.  

Караславов 

135 год.- Димчо Дебелянов 

Информация за живота и  

творчеството им 

Секретаря на 

читалището 

13. 01.04.2022 Весел първоап – 

рилски поздрав 

Жителите и гостите на село 

Равнище да бъдат  

развеселени с анекдоти, 

вицове 

и хумор от местни зевзеци. 

Секретаря на 

читалището. 

14. 02.04.2022 Международен  

Ден на детската 

Книга 

Клуб „Занимания с деца”  

да организира литературно  

четене на любими 

детски приказки. 

Секретаря на 

читалището 

15. 17.04.2022 Ой Лазаре ,  

Лазаре  

 Възстановка на обичай 

„Лазаруване“ 
Лазарки в национални  

костюми наричат за здраве  

и берекет 

Секретаря на 

читалището 

16. 20.04.2022 Кървавият април 

1876 год 

-Исторически данни за  

Априлското въстание. 

-Възпоменателни стихове за 

подвига  

на героите от кървавото въстание. 

Секретаря  на 

читалището. 

17. М. 04.2022 Годишнини през 

април 

165 г. от рождението на  

Ал.I Батенберг 

95 г. от рождението на  

Марсия Мак- 

Дермот 

75г. от рождението на Том  

Кланси 

570г. от рождението на  

Леонардо да Винчи 

Секретаря  на 

читалището 

18. 01.05.2022 Международен  

ден на трудещи- 

те се. 

Информационно табло пред 

 читалищната  сграда да  

бъде оформено  

с тематична визия –  

„Трудът краси 

човека” 

Секретаря  на 

читалището 

19. 24.05.2022 Ден на славян – 

славянската пис- 

меност и култура 

-Поздрав към учители и  

читалищни деятели по  

повод празника 

-Празнична украса на  

читалищната 

сграда и портрета на  

„Св. Св. Кирил 

Секретаря  на 

читалището 
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и Методий” с информация  

за провеждането на  

празника в с. Равнище през 

годините.  

20. М. 05 2022 Годишнини  през 

май 

-1595 год. от рождението на 

Платон 

- 130 год. от написването на 

„ Химн на св.св. Кирил и  

Методий” от Стоян 

Михайловски – 1892 г. 

-150 год. от рождението на  

Яне Сандански 

Секретаря  на 

читалището. 

21. 01.06.2022 Международен  

ден на детето 

„Децата на село Равнище 

рисуват”- 

изложба на детски рисунки- 

грамоти  

за най-добрите рисунки 

Секретаря на  

читалището 

22. 02.06.2022 Ден на Ботев и 

загиналите за  

народна свобода 

Под воя на сирената с  

едноминутно  

мълчание и падане на  

колене почитаме паметта  

на героите. 

Цветя на признателност  

пред портрета на Христо  

Ботев 

Самодейци  рецитират   

стихове за Ботев   

Секретаря на  

читалището 

23. 24.06.2022 Еньовден -Ритуално бране на билки и 

демонстрация на тяхното  

познаване и ползи- 

те от тях 

Секретаря на 

читалището 

24. М. 06. 2022 Годишнини през 

юни 

-115 год. от рождението на  

М. Исаев 

-150 год. от рождението на  

Антон 

Страшимиров  

Секретаря на 

читалището 

25. Смесената певческа група при читалището да вземе участие във Общинския събор 

на народното творчество. 

26. 18.07.2022 185 г. от рождението  

на Левски 

Интересни факти от живота  

на Левски изложени на 

инфотаблото 

Секретаря на  

читалището 

27. 20.07.2022 Илинденско- 

преображенско   

въстание 

С информационен бюлетин  

Изнесен на таблото пред 

читалищната сграда  за  

информация на гражданите. 

Секретаря на 

читалището 

28. М. 07. 2022 Годишнини през 

юли 

150 год. от рождението на  

полярния  

изследовател Амундсен 

145год. от рождението на  

Елин Пелин - „Певец на  

българското село” 

220 год. от рождението на  

Ал. Дюма - изложба от  

негови  произведения 

Секретаря на 

читалището 
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29. М. 08. 2022 Организиране и 

провеждане на 

традиционно 

„Градинско  

увеселение 2022” 

-Организация и  

разгласяване на 

мероприятието. 

-Подсигуряване на музика. 

-Подсигуряване на  

предмети за  

традиционната томбола  

Секретаря на 

читалището и 

читалищното  

настоятелство. 

30. М. 08. 2022 Годишнини през 

август 

С изложби и информация за живота 

и творчеството да се  

отбележат годишнини от 

рождението на следните  

автори – Ангел Каралийчев, 

Шели, Ж. Амаду, Ем. 

Салгари и П. Куелю 

Секретаря на 

читалището 

31. 06.09.2022 Отбелязване  на  

Нац. празник- 

„Съединението на 

България” 

С информационен  бюлетин  

за обявяването на  

съединението м/у Източна  

Румелия и България да се  

отбележи деня- интересни  

факти 

Секретаря на 

читалището 

32. 22.09.2022 Отбелязване  на 

Независимостта 

на България 

Исторически  данни  за  

обявяването на Независима 

България  

да се изнесат на  

информационното табло 

Секретаря на 

читалището 

33. М. 09. 2022 Годишнини през 

септември 

С информация да се  

отбележат юбилейните  

годишнини от рождението  

на българските автори –  

Добри Чинтулов и Камен  

Зидаров 

Изложба от произведения  

на Сервантес и Толстой за  

юбилеите им 

Секретаря на 

читалището 

34. 01.10. Ден на възрастните  

хора 

Участниците в кръжока  

„Сръчни ръце” да подготвят 

изненада-украса 

на Клуба на пенсионера в  

селото по  

повод празника. 

Секретаря на 

читалището 

35. М. 10. 2022 Годишнини през 

октомври 

-Информация за руския  

художник 

Василий Верешчагин. 

-Запознаване с живота и  

музиката на композиторите  

Имре Калман и Николо  

Паганини. 

-Изложба от произведения  

на българската писателка  

Фани Попова Мутафова  по  повод 

120 год.  от 

рождението ѝ.  

Секретаря на 

читалището 

36. 01.11.2022 Ден на народни- 

те будители 

-Поздравителни адреси за  

учители и читалищни  

деятели по случай Деня на 

Секретаря на 

читалището 
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на Будителите 

-Историческа информация  

за празника  

37. 21.11.2022 Ден на християнското 

семейство. 

Информация за деня на  

християнското семейство  

изнесена на 

 информационното табло  

пред читалището 

Секретаря на 

читалището 

38. М. 10. 2022 Годишнини през  

ноември 

Информация за год. от  

рождението на следните 

литературни творци: 

Асен Разцветников и Петко  

Р. Славейков  - български  

Автори Вилхелм Хауф и  

Астрид Линдгрен- 

Чужди автори 

Мария Кюри – физик и  

химик 

Секретаря на 

читалището 

39. 03.12. 2022 Ден на хората с 

увреждания 

С  информация за деня  

изнесена в Клуба на  

пенсионера и хората с  

увреждания  да се отбележи  

този специален ден. 

Секретаря на 

читалището 

40. 20.12.2022 Рождество Христово - 

Игнажден 

Изработване и украсяване 

на обществените сгради и 

читалището с  

коледна украса 

Секретаря на 

читалището 

41. 29 или 

30. 12. 2022 

Посрещане  на 

Дядо Коледа 

Традиционно детско парти  

на, което Дядо Коледа  

раздава подаръци 

Секретаря  на 

читалището 

42. М. 12. 2022 Годишнини през 

декември 

Информация за живота и  

делото на физиците Исак  

Нютон и А. А. Бекерел 

Химика Луи Пастьор 

Литературните творци-  

Хаинрих  

Хайне ,Мери Хигинс Кларк  

и българските творци  

Любен Дилов и  

Георги Райчев. 

Секретаря на  

читалището 

43.  Творческите колективи при читалището да се включат като участници в различни онлайн 

конкурси.  Да  вземат  участие  във  фестивали  и  събори  на  народното  творчество, 

които ще бъдат  уточнени  допълнително  през календарната 2022 год. след съобразяване  

с решенията на здравното министерство и МК свързани с вируса COVID  19. 

  

 

 

4.5.Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово 

 4.5.1.Любителско художествено творчество  

 

 с образователна насоченост 

№ вид школа ръководител брой 

участващи 

време за провеждане 

1. Лятно за училище за деца Стефка Матеева и  15 Един път  
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Павлина Николова седмично 

 

 с професионална насоченост  

№ Вид състав Ръководител Брой 

участници 

Време за провеждане 

1. Театрална формация 

„Светулка” 

Стефка Матеева 12 Един път седмично 

2. Женска певческа група Веселина Дилова 12 Два пъти месечно 

3. Група за художествено 

слово 

Павлина Николова 5 Два пъти месечно 

 

 Клубна и кръжочна дейност: 

№ Вид клуб Ръководител Брой 

участници 

Време за провеждане 

1. Арт- ателие „Сръчковците” Стефка Матеева 15 Два пъти месечно 

 

 4.5.2.Библиотечна дейност: 

Библиотеката при НЧ „ Възраждане 1927” е с книжен фонд на 13 000 тома, с 

общодостъпна читалня и компютърна техника, с интернет услуги за своите читатели. 

Независимо от епидемичната обстановка в страната и намалената посещаемост, се 

надяваме през 2022г.: 

 

- да превърнем библиотеката в съвременен информационен център  

- да поддържаме свободен достъп за библиотечно обслужване на жителите на селото 

(малки и големи) 

- да организираме срещи – разговори с децата от селото за любими приказки и герои от 

тях. 

- да се организират литературни четения по случай различни годишнини и събития 

- да се извършват технически услуги на населението – ксерокопиране и документи.  

4.5.3. Дейности през 2022 година. 

 

№ Дата Мероприятие Описание за реализация на 

мероприятието 

Отговорно лице 

за организацията 

1. 01.01. 2022 „Васильовден”- 

сурвакане 

Група деца, с ръчно направени 

сурвачки ,обикалят и наричат 

за здраве. 

Павлина Николова 

 

 

2. 06.01. 2022 „Йордановден”- 

хвърляне на кръста в 

реката 

Жени от певческата група и 

деца от „Светулка” да вземат 

участие в програмата с песни/ 

облечени в народна носия/ 

П. Николова и 

Стефка Матеева 

3. 14.01.2022 „Васильовден” на 

ромите 

Беседа / с деца от ромски 

произход/ за традициите в 

миналото и сега. 

П. Николова и  

Лидия Василева 

4. 15.01. 2022 400г. от рождението 

на Жан- Батист 

Молиер- френски 

драматург 

Сбирка с децата от театрална 

група „Светулка по повод 

живота на режисьора и актьор, 

майстор на комичната сатира- 

Молиер. 

П. Николова 

           и 

Ст. Матеева 

5. 21.01. 2022 „Бабинден”- ден на 

родилната помощ 

1.Поздравителни адреси до 

младите майки и баби. 

2.Пресъздаване на ритуала 

„къпане на бебе”. 

П. Николова 

и най-младата баба 
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6. 28.01. 2022 100 г. от рождението 

на Цветан Ангелов- 

„Тихо се сипе първият 

сняг” 

1.Направа на тематичен кът за 

детския писател. 

2.Разглеждане на негови 

творби с децата в читалнята. 

П. Николова 

 

7. 02.02. 2022 100 г. от рождението 

на Стоянка Мутафова 

Сбирка с децата от „Светулка 

за запознаване с живота на 

българската театрална 

актриса. 

П. Николова 

8. 14.02. 2022 „Трифон- Зарезан” Организирано участие с 

пенсионерите от клуба в 

подрязване на лозе и 

пресъздаване на ритуала за 

избор на нов „цар на виното”. 

П. Николова 

и 

Лидия Василева 

 

9. 19.02. 2022 149 г. от обесването 

на Васил Левски 

1.Направа на кът за живота и 

делото на Левски. 

2.Кратка програма от 

театрална група „Светулка”. 

3.Поднасяне на цветя пред 

паметната плоча в мах. 

Беляновец. 

П. Николова, 

Стефка Матеева 

и Стоян Стоянов 

10. 25.02. 2022 180г. от рождението 

на Карл Май- немски 

писател, автор на 

романи за деца и 

юноши.  

1.Направа на информационно 

табло за Карл Май. 

2.Прочит и разглеждане , с 

децата, на творчеството му. 

Павлина Николова 

 

11. 28.02. 2022 115г. от рождението 

на Емилиян Станев 

Направа на информационно 

табло за живота и 

творчеството на българския 

писател. 

Павлина Николова 

12. 01.03.2022 Ден на българското 

любителско 

художествено 

творчество и 

посрещане на „Баба 

Марта”. 

1.Поздравителен адрес към 

читалищните самодейци. 

2.Творческа среща със 

самодейците и подаряване на 

ръчно изработени мартенички 

от „Сръчковците”. 

Иванка Иванова, 

П. Николова 

и Стефка Матеева 

13. 03.03.2022 Национален празник 

за Освобождението на 

България. 

Празнична програма и 

поднасяне на цветя пред 

паметната плоча на братя 

Тутманикови в мах. 

Беляновец. 

П. Николова  

и  

Ст. Стоянов 

14. 08.03.2022 8-ми март- 

Международен ден на 

жената 

Изработване на поздравителни 

картички за жените-самодейки 

и подготвяне на празнична 

програма от децата. 

П.Николова 

и 

Ст.Матеева 

15. 22.03.2022 „Първа пролет” 1.Изложба на рисунки с 

пролетни пейзажи от 

„Сръчковците”. 

2.Разходка с децата, които да 

пеят песни и да четат стихове 

за пролетта и отечеството. 

П.Николова 

и  

Даниела Начева 

16. 28.03.2022 135г. от рождението 

на Димчо Дебелянов 

Информационно табло за 

творчеството на българския 

поет, автор на лирични и 

сатирични стихотворения. 

Павлина Николова 
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17. 01.04.2022 Ден на хумора и 

шегата 

Представяне на хумористични 

сценки от децата от театр. 

група „Светулка”. 

Стефка Матеева 

18. 17.04.2022 „Лазаровден” Организиране на група 

момиченца, които да 

пресъздадат обичая 

„Лазаруване”. 

Павлина Николова 

19. 23.04.2022 Международен ден на 

книгата и авторското 

право 

Сбирка, с редовни читатели- 

деца, с цел насърчаване на 

младите   хора да открият 

удоволствието от четенето на 

книги. 

Павлина Николова 

20. 22.-25.04. 

2022 

„Великденски 

празници” 

1.Поздравителни табла за 

„Цветница” и „Великден” 

2.Изложба на великденски 

рисунки и боядисани яйца-

изработени от „Сръчковците”. 

П. Николова 

 

Ст. Матеева 

21. 01.05.2022 Ден на труда Тематично табло – поздрав за 

трудещите се от селото 

Павлина Николова 

22. 09.05.2022 Ден на победата над 

хитлерофашизма и 

загиналите във 

войната 

Да се отбележи с 

информационен материал и 

поднасяне на цветя пред 

паметната плоча в центъра на 

селото. 

П. Николова 

23. 24.05. 2022 Ден на славянската 

писменост и култура 

1.Тематично табло-възхвала 

на делото на братята Кирил и 

Методий 

2.Поздравителни адреси към 

бивши и настоящи учители. 

Павлина Николова 

24. 01.06. 2022 Ден на детето 1.Направа на табло-поздрав 

към децата от селото. 

2.Подредба на тематични 

детски рисунки в определен 

кът. 

П. Николова 

 

 

Ст. Матеева 

25. 02.06. 2022 Ден на Ботев и 

падналите за свобода 

1.Рецитал, от Ботеви стихове, 

в изпълнение на групата за 

художествено слово. 

2.С едноминутно мълчание на 

площада, да се почете паметта 

на героите, по време на воя на 

сирените в 12,00ч. 

П. Николова 

 

 

 

Ст. Стоянов 

26. 07.06.2022 115г. от рождението 

на Младен Исаев 

Четене и обсъждане 

творчеството на Младен 

Исаев-автор на текста на 

песента „Родина” („Високи 

сини планини”) 

П. Николова 

 

и 

Петър Петров 

27. 01.07-

30.08. 2022 

Лятно училище за 

деца” 

Организиране и  разпределяне 

на заниманията за децата  

П. Николова 

и 

Ст. Матеева 

28. 18.07.2022 1.185г. от рождението 

на Васил Левски 

2.145г. от рождението 

на Елин Пелин 

Направа на тематични 

информационни кътове за: 

1.Васил Левски-национален 

герой, идеолог и 

революционер. 

 

П. Николова  

 

 

и 
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2.Елин Пелин-български 

писател, наричан” певец на 

българското село”. 

 

Петър Петров 

29. 21.08. 2022 120г. от рождението 

на Ангел Каралийчев 

С информационно табло и 

прочит на откъси от 

произведенията му , да се 

отбележи този ден за автора 

на разкази и книги за деца. 

 

 

П. Николова 

30. 01.09. 2022 200г. от рождението 

на Добри Чинтулов 

Направа на информационно 

табло за живота, творчеството  

и приноса в просветната 

дейност на поета. 

 

П. Николова 

31. 06.09. 2022 Национален празник- 

Съединението на 

Княжество България и 

Източна Румелия 

С информация изнесена на 

табло, да се отбележи този 

важен исторически ден. 

 

П. Николова 

32. 01.10. 2022 Ден на възрастните 

хора 

1.Поздравителен адрес до  

Пенсионерския клуб в селото. 

2.Участие, с кратка програма 

от „Светулките” и групата за 

худ. слово, в тържеството на 

клуба по този повод. 

 

П. Николова, 

 

Ст. Матеева  

и 

Л. Василева 

33. 16.10. 2022 120г. от рождението 

на Фани Попова-

Мутафова-автор на 

книги с истор. 

сюжети 

Подредба на изложбен кът от 

творби на писателката. 

 

 

П. Николова 

34. 26.10. 2022 Храмов празник на с. 

Джурово в църквата 

„Св. Димитър” 

Участие в организацията и 

посрещане на гостите с 

приветствие. 

П. Николова  

и 

Ивайло Стоянов 

35. 01.11. 2022 100г. от обявяването 

Деня на народните 

будители 

1.Направа на информационно 

табло и поздравителни адреси 

към заслужили учители и 

читалищни деятели. 

2.Сбирка с децата от групите 

„Светулка” и „Сръчковци” и 

организиране на интересни 

занимания с писмена и 

граматична насоченост. 

 

 

 

П. Николова, 

 

Ст. Матеева 

и 

Ив. Иванова 

36. 01.11. 2022 300г. от рождението 

на Паисий  

Хилендарски- 

български народен 

будител и 

260г. от написването 

на „История 

Славянобългарска” от 

него. 

Направа на тематичен кът за 

живота и делото на Паисий 

Хилендарски и приноса му за 

пробуждане на просветата и 

книжовността в България. 

 

 

П. Николова 

37. М. 10. 2022 95г.Читалище 

„Възраждане1927” с. 

Джурово 

Организиране на тържествена 

програма с участието на 

всички читалищни самодейци. 

Читалищното 

настоятелство 

и 

Ст. Матеева 

38. 01.12. 2022 Коледна украса на 

Читалищната сграда. 

С помощта на секретаря и с 

ръчно изработени украси от 

П. Николова 

и 
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„Сръчковците” да се украси 

Читалището. 

Ст Матеева 

39. 09.12.2022 80г. от рождението на 

Стефан Данаилов-

известен български 

актьор. 

„Актьорите” от театрална 

група „Светулка” да подготвят 

свое представление пред 

публика. 

П. Николова 

 

и 

 

Ст. Матеева 

40. М. 12.2022 Коледни и 

Новогодишни 

празници 

1.Изложба на коледни 

украшения и картички, 

изработени от „Сръчковците”. 

2.Коледно тържество за 

посрещане на Дядо Коледа от 

групата на „Светулките”. 

П. Николова 

 

и 

 

Ст. Матеева 

 

 

 4.6. Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с. Калугерово 

 4.6.1.Любителско художествено творчество  

 Вид клуб Ръководител Брой самодейци Време  за  

репетиции 

1 Група за 

автентичен 

фолклор „Горска 

китка„ 

Марина Джамбазова 7 - 

2 Театрално трио Нина Христова 3 - 

  

4.6.2.Библиотечна дейност   

- Литературно четене от любими автори. 

- Отбелязване деня на самодееца. 

- Обогатяване на книжния фонд чрез дарения и закупуване на нови книги. 

- Нов абонамент на седмичник. 

 

 4.6.3. Дейности през 2022 година. 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията  на 

мероприятието  

Отговорно 

лице за организиране 

на мероприятието  

06.012022 Традиционно хвърляне 

на кръста в река Малък 

Искър 

На Йордановден  

При моста на реката се 

събират жители и гости на 

селото. 

Свещеникът  на селото хвърля 

кръста в реката и прави 

водосвет. 

Секретарят на читалището 

коментира  

местните традиции, черпи 

присъстващите с питка и сол. 

Часът на мероприятието се 

определя от читалищното 

настоятелство. 

Секретар 

21.012022 Бабин ден В салона на читалището по 

покана на секретаря се 

събират жители на селото, а 

самодейците към читалището 

пресъздават обичаи свързани 

Секретар 
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с празника. Часът и мястото 

на мероприятието се определя 

от ЧН. 

19.022022 Отдаване почит на 

Апостола на свободата 

Васил Левски 

Представя се кратка 

литературно-музикална 

програма от самодейците към 

читалището в селото ,и се 

поднасят  цветя и венци на 

паметната плоча. Часът на 

мероприятието се определя от 

ЧН и се обявява в покана. 

 

Секретар 

01.032022 Ден на любителското 

творчество-Баба Марта  

Самодейците към читалището 

подаряват на присъстващите 

ръчно изработени от тях 

мартеници, като победителят 

получава грамота за най-

добре изработена мартеница. 

По покана на секретаря 

присъстващите се събират в 

салона на читалището в 

предварително уточнен час  

от ЧН. 

Секретар 

03.032022 Тържествена заря-

проверка по случай 

националния празник 

Мероприятието се провежда 

на т.н. „Руски паметник„ по 

покана на ЧН, винаги от 

10:00ч. След кратък рецитал 

от самодейците към 

читалището се поднасят 

венци и цветя от институции 

и граждани. 

Секретар 

23.042022 Ден на книгата  Организират се срещи с 

автори на книги, и гости от 

различни литературни 

клубове. Часът и мястото се 

определят от ЧН. 

Секретар 

24.042022 Великденско хоро Мероприятието се организира 

от ЧН. В програмата участват 

както самодейци при 

читалището с. Калугерово  

така и самодейци от други 

населени места. 

Организира се конкурс за най-

красиво боядисано яйце, като 

най-добрия участник е 

отличен с грамота. В 

мероприятието са включени 

много детски игри песни и 

забавления. 

Секретар 

02.062022  По стъпките на 

Ботевата чета. 

 Чрез  

Предварително изготвен  

доклад, 

секретарят на читалището 

„повежда 

присъстващите по стъпките 

Секретар 
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на Ботевата чета„. 

19.062022 Денят на Паисий 

Хилендарски- 

300години от 

рождението на 

будителя. 

Секретаря на читалището 

представя факти на 

присъстващите, свързани със 

живота и делото му. 

Провежда се  беседа свързана 

с написването на „История 

славянобългарска„. Часът и 

мястото се определят  от НЧ. 

 

Секретар 

24.062022 Еньовден-бране на 

билки и наричане за 

здраве. 

Желаещите от селото, 

поканени от секретаря на 

читалището събират билки и 

наблюдават „танца на 

слънцето„ ,феномен 

характерен за този ден. 

Секретар 

01.112022 Ден на народните 

будители 

В читалищния салон на деня в 

предварително уточнен час 

самодейци представят 

възрожденски песни и 

стихотворения. Провежда се 

викторина с въпроси касаещи 

живота и делото на 

будителите.    

Секретар 

31.122022 Новогодишно 

тържество 

Програмата на тържеството 

изцяло се представя от 

самодейците към читалището. 

Секретар 

 

 4.7. Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица 

4.7.1.Любителско художествено творчество. 

 

 С професионална насоченост 

 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. Театрална студио „Шарен 

свят” 

Стефка Матеева 16 Вторник и петък 

2. Женска певческа група 

„Осиковице свидна” 

Веска Цочева 8 Два пъти месечно 

3. Клуб за народни танци Ваня Ковачева 10 Два пъти седмично 

4. Детски танцов състав 

„Хорце” 

Ваня Ковачева 10 Юни, юли, август -

5 пъти седмично 

 

 

 Клубна и кръжочна дейност 

 

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. Корпус за Смешно 

реагиране 

Стефка Матеева 

Марийка Цолова 

10 Вторник и 

четвъртък 

2. „От нашите ръчички“ Ваня Ковачева 10 Юни, юли, август -

2 пъти седмично 
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 4.7.2. Библиотечна дейност 

Библиотечна  дейност /опишете дейността на читалищната библиотека – планирани 

мероприятия, работа по проекти и др./:  

„Четенето ме вълнува”, „На приказка за приказките”, „Отворени врати” (по проекта „Животът 

заедно”) 

  

4.7.3. Дейности през 2022 година. 

 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице 

за организацията 

на мероприятието 

1. 06.01.2022 173 г. от 

рождението на 

Христо Ботев 

Беседа в малкия салон на 

читалището 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

3. 21.01.2022 Да полеем за здраве 

Да попеем от сърце 

По повод Бабин ден – 

посещение на домовете на 

баби и поднасяне на музикален 

поздрав и ритуално измиване 

на ръцете 

Марийка Цолова 

Клубен 

отговорник 

 

4. 29.01.2022 С веселите 

приключения на 

Мечо Пух 

Колективно четене на Мечо 

Пух от А. Милн във връзка със 

140 годишнината му 

Марийка Цолова и  

Началните учители 

5. 30.01.2022 Весело зимно 

състезание 

Съвместно с училището Марийка Цолова и 

учители 

6. 01.02.2022 Петльовден Съвместно с клуб „Здравец” Марийка Цолова 

Васил Петров 

7. 14.02.2022 „Трифон Зарезан”  Съвместно честване на Деня 

на лозаря и винаря с 

възрастните хора от клуб 

„Здравец 

Марийка Цолова 

Радка Тодорова 

Васил Петров 

8. 19.02.2022 149 г. от обесването 

на Васил Левски 

Литературно-музикален 

спектакъл 

Марийка Цолова 

Радка Тодорова 

Мариета Павлова 

9. 26.02.2022 В приказния свят на 

животни с Емилиян 

Станев –115 г.  от 

рождението му  

Занимание с учениците от 

прогимназиалната степен в 

рамките на проекта „Животът 

заедно„ 

Марийка Цолова и 

учителя по 

литература 

 

10 22.02.-

26.02.22г. 

Мартенска 

работилница 

Изработване на мартеници и 

поднасяне на ръководството 

на селото и пенсионерския 

клуб 

Марийка Цолова 

Ваня Ковачева 

 

11. 01.03.2022 „Баба Марта води 

пролетта” 

Съвместно честване на 

празника с ОДЗ „Слънце” 

Марийка Цолова  

Мая Илиева 

12. 02.03.2022 „Осиковица ви 

благодари” 

Празнична среща на 

Настоятелството със 

самодейците от селото по 

повод Деня на самодееца  

Марийка Цолова 

Настоятелството  

 

13. 03.03.2022 „Ден свещен на 

свободата” 

Поетичен  рецитал от децата и 

младежите от театрално 

студио „Шарен свят” посветен 

на  143 г. – 3 март ,изработване 

Марийка Цолова  

Радка Тодорова 

Ваня Ковачева 
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на постер за празника 

14. 08.03.2022 „От ръцете на 

българката” 

Битова изложба по повод 

Международния ден на жената    

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

Настоятелството 

15. 20.03.2022 „Вълшебния свят на 

книгите” 

Среща с деца в читалищната 

библиотека по повод Деня на 

библиотекаря, изработване на 

постер с любими книги 

Марийка Цолова 

Ваня Ковачева 

 

16. 01.04.2022 Международен ден 

на хумора 

Хумора в българската 

литература 

Среща на  зевзеците от селото 

Марийка Цолова 

Васил Петров 

17. 07.04.2022 Среща с личния 

лекар 

„Движението  е 

здраве” 

Беседа в читалищната 

библиотека по повод 

Световния ден на здравето 

Марийка Цолова 

 

 

18. 15.04.2022 „Нашето пъстро 

село” 

Фотоизложба   Марийка Цолова  

  Радка Тодорова 

 

19. 25.04.2022 60 г. от рождението 

на Петя Дубарова 

Литературно четене  Марийка Цолова 

20. 05.2022 Открито занимание 

на клуб „От нашите 

ръчички” – 

Великденски базар 

Деца и сръчни баби от клуб 

„Здравец” за обмяна на опит и 

добри практики 

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

 

21. 23.05.2022 „Върви народе 

възродени”- 130 

години от 

написването 

С участието на деца от 

училището, детската градина и 

възрастни от клуб „Здравец”-

литературно четене  

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

22. 24.05.2022 Събор на село 

Осиковица 

„Ха, да тропнем” -

мероприятия на площада 

Марийка Цолова 

 

23. м. юни 

2022 

„Чудното цвете”  Драматичен спектакъл Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

24. м. юни 

2022 

Седмица на 

детската книга 

Посещение в читалищната 

библиотека, изработване на 

проекти за любима книга 

Марийка Цолова 

Ваня Ковачева 

25. м. юни 

2022 

Общински събор на 

народното 

творчество 

Участие на Театрално студио 

”Шарен свят”, Корпуса за 

смешно реагиране и женската 

певческа група и танцов  

състав „Хорце” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

Веска Цочева 

Радка Тодорова 

Ваня Ковачева 

26. 06.22 „Обменяме добри 

практики” 

Среща с учители и читалищни 

дейци, работещи с деца от 

ромски произход – инициатива 

в рамките на проекта 

„Животът заедно” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

27. 16.06-

30.06.22 

„Лятно училище” Съвместна инициатива с 

училището в рамките на 

проекта „Животът заедно” 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

28. м.. юли, 

август 

2022 

Занимания по 

народни танци 

Занимания с деца и възрастни Ваня Ковачева 

 

29. м. юли, 

август 

2022г. 

„От нашите 

ръчички“ 

Занимания с деца и 

изработване на изделия от 

хартия, плат, прежда 

Ваня Ковачева 
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30. 15.08.2022 Откриване на 

изложба „От 

нашите ръчички“” 

Изложба в читалището/площад Ваня Ковачева 

31. 15.08.2022  Изява на 

читалищните 

състави 

Празнична програма от 

читалищните състави 

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

Настоятелството 

32. 01.09.2022 Открити врати Посещение в читалищната 

библиотека по случай 

Международния ден на 

знанието 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

33. 06.10.2022 „Ние сме партньори 

за доброто на 

децата” 

Среща на читалищното 

настоятелство с колектива на 

училището по повод 

Международния ден на 

учителите 

Марийка Цолова 

Настоятелството 

 

34. 14.10.2022 „Българските 

владетели” 

Занимание с учениците от 

прогимназиалния курс и клуба 

на пенсионера посветено на 

Фани Попова Мутафова автор 

на исторически роман и 120 

години  от рождението  

Марийка Цолова  

Учител по 

български език 

35. 1.11.2022 Ден на народните 

будители 

Изработване на табла и 

постери 

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

36. 08.11.2022 Събор и честване на 

храмовия празник 

на църквата „Св. 

Арх. Михаил” 

Участие в подготовката и 

провеждането 

Марийка Цолова 

37. 21.11.2022 

 

„Християнските 

ценности днес” 

Среща-разговор с богослов по 

повод Деня на християнското 

семейство 

Марийка Цолова  

 

38. 03.12.2022 „Да би мирно 

седяло, не би чудо 

видяло” 

Международен ден на 

инвалидите - среща-разговор 

на Младежкия клуб и 

възрастни хора от Клуб 

„Здравец” 

Марийка Цолова  

Васил Петров 

 

39. 20.12.2022 „Весела Коледа”  „Коледарски танци и напеви „ 

Изява на танцовия състав 

Марийка Цолова  

  Радка Тодорова 

 

40. м. 

декември 

2022 

Коледари, 

сурвакари 

Изработване на сурвачки Марийка Цолова  

Радка Тодорова 

41. 20.12.2022 „В очакване на 

Коледа” 

Коледен  спектакъл на 

читалищните състави 

Марийка Цолова 

Стефка Матеева 

 

42. 24.12.2022 „Бъдни вечер”-  Честване на празника 

съвместно с клуб „Здраве” 

Марийка Цолова 

Васил  Петров  

 

43. 31.12.2022 „Да е жива! Да е 

здрава!” 

Честване на Нова година на 

площада в селото 

Марийка Цолова  

 Настоятелството 

 

 

 

4.8. Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде 

4.8.1.Любителско художествено творчество. 
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№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Певческа група Илиана Тодорова 7 1 час седмично 

 

 4.8.2. Библиотечна дейност: 

- Закупуване на нови книги и попълване на библиотечния фонд 

- Привличане на нови читатели и спонсори 

- Организиране на литературни четения по повод годишнини на известни автори 

 

 4.8.3. Дейности през 2022 година. 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 21.01.2022 Бабинден Ритуално къпане на бебе Секретар на 

читалището 

2. 14.02.2022 Трифонзарезан Избират се цар и царица на 

виното. 

Дегустация на вино. 

Секретар на 

читалището 

3. 

 

 

19.02.2022 

 

 

Обесването на 

Апостола на 

свободата Васил 

Левски 

Поднасяне на цветя пред 

портрета на Васил Левски 

Секретаря на 

читалището   

                 

4. 01.03.2022 Ден на 

любителското 

народно 

творчество 

Връзване на саморъчно 

изработени мартеници 

Секретаря на 

читалището 

5. 03.03.2022 Трети март Поднасяне на цветя на 

паметника на загиналите 

войни 

Секретар и кмет 

6. 08.03.2022 Международен ден 

на жената 

Поздравяват се всички жени 

с букет цветя 

Секретаря 

на 

читалището 

 

7. 22.03.2022 Първа пролет С букетчета пролетни цветя 

се даряват хората от селото 

Секретар на 

читалището 

8. 24.05.2022 Ден на българската 

просвета и култура 

Празнична програма Секретар на 

читалището 

9. М. 07. 2022 Участие в 

Общинския 

преглед 

Самодейците се включват в 

прегледа 

Секретар на 

читалището 

10. Май 2022  Фестивал във В. 

Търново 

Участие на певческата 

група във фестивала 

Секретаря на 

читалището 

11. 02.06.2022 Ден на загиналите 

за народна свобода 

Поднасяне на цветя пред 

паметника 

Секретаря на 

читалището и кмет 

12. 12. 2022 Общоселско 

тържество 

Дядо Коледа  и томбола Секретар и кмет 

 

4.9. Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица 

4.9.1.Любителско художествено творчество. 
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 Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. „Седянка“ Ралица Цветанова 6 бр. 1/месец 

 

4.9.2. Библиотечна дейност: 

 - обогатяване на библиотечни фонд; 

 - популяризиране на нови книги; 

 - привличане на нови читатели; 

 - организиране на художествени изложби.  

 

 4.9.3. Дейности през 2022 година. 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице 

за организацията 

на 

мероприятието 

1. 01.01.2022 

 

Сурва или 

Васильовден. 

Деца обикалят къщите с 

дрянови сурвачки, наричат за 

здраве и благоденствие  на 

стопаните на къщата. 

Ралица Цветанова 

2. 06.01.2022  Отбелязване на 173 

г. от рождението на 

Христо Ботев. 

Деца четат разкази и 

стихотворения за Христо 

Ботев. 

Галина 

Александрова. 

3. 21.01.2022 

 

Бабинден - ден на 

родилната помощ. 

Сценка с възпроизвеждане на 

обреда „миене” и „даряване” 

на бабата. 

Галина 

Александрова – 

секретар на НЧ 

„Светлина – 2012“  

и Милка Ангелова 

- член на 

Настоятелството 

4. 14.02.2022 Трифон Зарезан – 

Денят на виното, 

лозарите, 

кръчмарите и 

градинарите. 

Зарязване на лозата от 

Никола Колев – член на НЧ 

„Светлина – 2012“ и 

окичване с венец от здравец, 

чимшир и млади лозови 

филизи на присъстващите 

мъже. Кулинарна изложба на 

обредните пити и конкурс за 

„Най-добро вино”. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар на НЧ 

„Светлина – 2012“ 

и Никола Цветков. 

Място на 

събитието – 

салона на НЧ 

„Светлина –2012“ 

5. 19.02.2022 

   

Отбелязване на 148 

г. от обесването на 

Васил Левски. 

Прожекция на филма 

„Тайната вечеря на Дякона 

Левски” по романа на 

Стефан Цанев. 

Главен 

организатор 

Галина 

Александрова – 

секретар на 

читалището. 

Място на 

събитието – 

салона на „Клубна 

възрастни  и хора 

с увреждания“  с. 
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Правешка 

лакавица. 

 

6. 01.03.2022

 -

  

Баба Марта Даряване на ръчно 

изработени мартеници от 

членовете на читалището на 

децата от детските градини в 

гр. Правец. Изработени  в 

Клуб „Седянка“. 

Художествен 

ръководител 

Ралица Цветанова 

 03.03.2022г. 

-  

Отбелязване на 

143г. от 

Освобождението на 

България. 

Прожекция на филма „Под 

игото“ - български 

исторически игрален филм 

от 1952 година на режисьора 

Дако Даковски. Сценарият е 

на Георги Кранзов и Павел 

Спасов и се основава на 

романа „Под игото“ на Иван 

Вазов. Главните роли се 

изпълняват от Мирослав 

Миндов, Лили Попиванова, 

Петко Карлуковски, Васил 

Кирков. Оператор е Бончо 

Карастоянов, а музиката във 

филма е композирана от 

Филип Кутев. Филмът е 

първата мащабна продукция 

на държавната Българска 

кинематография, а 

режисьорът получава за него 

Димитровска награда. 

Главен 

организатор 

Галина 

Александрова 

 06.03.2022г.   Сирни Заговезни   Вечерта на поляната пред  

Даскаловата къща кладене на 

огньове и прескачане за 

здраве. Мъже показват и 

обясняват на децата как да 

подготвят и запалят огъня 

безопасно. Възпроизвеждане 

на обичая „хамкане“. 

Споделяне на стари домашни 

рецепти на халва. Хвърляне  

на горящи стрелички от 

момци  по двора на момите, 

които са си харесали. 

Стрелите са изработени 

предварително в НЧ 

„Светлина – 2012“ в клуб 

„Седянка“ 

Ръководител 

Ралица Цветанова 

 08.03.2022г.-

  

Международен ден 

на жената. 

Празничен обед. Събират се 

жените от селото и подготвят 

почерпка по повод 

събитието. 

Главен 

организатор 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 01.04.2022г. Ден на хумора и Изложба на рисунки на Ръководител на 
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шегата карикатури. Организация на 

празничен обед. Децата 

познават стари български 

гатанки зададени от по-

старите жители на селото. 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 20.04.2022г.  Отбелязване на 

годишнината от 

обявяването на 

Априлското 

въстание. 

Изработване на тематично 

табло със снимки на 

организаторите му. 

Литературно четене на 

„Записки по Българските 

въстания” на Захари 

Стоянов. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 24.04.2022г. Великден Боядисване на яйца по стари 

технологии. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 06.05.2022. -

 -

   

Гергьовден Участие в организацията на 

храмовия празник на 

параклис  „Св. Георги 

Победоносец”. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 2012“ 

Иванка Николова, 

Христо Цаков, 

Андрей Мицулов 

– членове на НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 

 09.05.2022г.

 -  

Ден на Европа- Ден 

на победата над 

фашизма 

Бране на цветя, правене на 

венец и поднасянето му пред 

паметника на „Незнайния 

войн“  в центъра на селото. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 

 21.05.2022г.-

 -     

Св. Константин и 

Елена 

Отбелязване на  прехода от 

пролет към лято. 

Демонстрация на обреди 

свързани с този празник. 

Място на събитието - 

Лачовска махала 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“, Милка 

Ангелова, Пешо 

Симеонов Иванов, 

Иван Симеонов 
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Иванов– членове 

на НЧ „Светлина – 

2012“ и Христо 

Цаков – член на 

Читалищното 

Настоятелство и 

кметски 

наместник на с. 

Правешка 

Лакавица. 

 

 24.05.2022г.  Ден на Българската 

просвета и култура 

- Празник на 

НЧ „Светлина 

2012”. 

Празничен обед организиран 

от НЧ „Светлина – 2012“. 

Организиране на курс по 

калиграфия. Лекция за 

делото на Светите братя 

Кирил и Методий. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 26.05.2022г.  Спасовден Демонстрация на обреди 

свързани с този празник. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“сем. 

Александрови, 

сем. Стойна и 

Никола Цветкови 

и Христо Цаков – 

членове на НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 

 02.06.2022г. Ден на Ботев и 

загиналите за 

свобода 

Рецитация на Ботеви стихове 

от децата в Правешка 

Лакавица. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 2012“  

 14.06.2022г. Ден на качамака Организиране на колективно 

готвене на качамак. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 2012“ 

и Христо Иванов - 

Ханса - главен 

готвач и член на 

читалището. 

 24.06.2022г.  Еньовден Пресъздаване обредите на 

събиране и наричане на 

билки. Направа на мехлеми 

за рани от децата с прясно 

набрани билки 

ръководител 

Ралица Цветанова 

член на 

Настоятелството 

при НЧ „Светлина 

– 2012“. 
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 29.06.2022г.-

 -  

 

Петровден Демонстрация на обреди 

свързани с този празник. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“, Данаил 

Дачев Иванов, 

Чавдар Петров 

Стоянов, Христо 

Цаков – членове 

на НЧ „Светлина – 

2012“. Място на 

събитието – 

Чичеревска 

махала 

 02.08.2022г.  

 

Илинден Демонстрация на обреди 

свързани с този празник. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 2012“ 

Емилия 

Костакиева, Адам 

Новоселски, 

Христинка и Иван 

Нанови. – членове 

на НЧ „Светлина – 

2012“. Място на 

събитието – 

Удавнишка 

махала. 

 23-26. 

08.2022г.  

144 години от 

Шипченската 

епопея   

Изработване на табло със 

снимки и картини от 

известни художници за 

боевете. Литературно четене 

на разкази за събитията. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина –-

2012“.  

 06.09.2022г. Отбелязване на 

съединението на 

Княжество 

България и Източна 

Румелия 

Беседа за събитието и 

значението на този акт.  

Ръководител на 

събитието– 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 22.09.2022г.  Ден на 

Независимостта 

Изработване на табло с текст 

на Манифеста и снимки от 

събитието. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 01.10.2022г.  Ден на възрастните 

хора 

Участие в организацията на 

празничен обед на 

Ръководител на 

събитието – 
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възрастните жители на 

селото. 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 06.10.2022г.  Ден на усмивката - Тематично табло. 

Изработване на таблото и 

беседа за важността на 

усмивката и доброто 

настроение. Възрастни хора 

показват на децата от селото 

игри от миналото. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 14.10.2022г. 

 

Петковден Демонстрация на обреди 

свързани с този празник 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 2012“ 

и членове на 

читалището. 

 01.11.2022г.-

 -.-

 

  

 

Ден на народните 

будители  

Изработване на табло и 

беседа за известните 

личности допринесли за 

духовното и културно 

развитие на България. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 24.12.2022г Бъдни вечер- Коледуване с обредни песни 

за здраве и благоденствие. 

Посещение на къщите на 

жителите на с. Правешка 

лакавица от млади Коледари. 

Ръководител на 

събитието – 

Ралица Цветанова 

 

4.10. Народно читалище „Христо Ботев 1928”, с. Осиковска Лакавица 

4.10.1.Любителско художествено творчество. 

 

 Любителско художествено творчество 

№ Вид  Ръководител  Брой на 

участниците 

Време на дейност 

1. Поддържане на блог  „В 

Осиковска Лакавица“ 

Звездалина Христова 2 По време на всяко 

общоселско, читалищно 

и клубно мероприятие 

2. Развитие на програмите   

за: 

-Бит и историческо 

развитие;  

-Просветно и културно 

развитие 

Секретар, 

Настоятелство, Васил 

Цацов, Николай Цанов 

4 

 

През цялата година 

3. Подобряване на 

театралната самодейност 

съвместно с клуба на 

възрастните и хората с 

увреждания 

Секретар на НЧ 

Миленка Пейчева 

7 Целогодишно 

4. Развитие на дейността на Красимир от ансамбъл 10 + 10 Целогодишно 



 35 

двете  групи за народни 

танци – деца, юноши и 

младежи 

„Еремия“ 

Секретар на НЧ 

5. Продължаване на работа-

та по преиздаване на 

краеведската книга от 

1984г. за Осиковска 

Лакавица 

Маргарита Григорова 

Цветан Марков 

2 14.11.2022 г. 

 

 

4.10.2. Библиотечна дейност: 

 - Подобряване на компютърното оборудване за читалищната библиотека ;  

 - Обогатяване на библиотечния фонд, търсене на форми за осигуряване на нови интересни 

заглавия; 

 - Обучения - компютърна грамотност, Интернет; 

 - Привличане на повече читатели с цел засилване интереса към четенето на книги. 

 

 

 4.10.3. Дейности през 2022 година. 

 

 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 6.01.2022 Йорданов ден Хвърляне на кръста в с. Ос. 

Лакавица 

Секретар 

Г. Лазаров 

2. 21.01.2022   Бабин ден Възстановка на обичая 

съвместно с Клуба на 

възрастните и хората с 

увреждания 

 

Секретар на НЧ, 

Председател на Клуба на 

пенсионера 

3. 22.01.2022 Спортен 

празник 

Зимен спортен празник – на 

Параклиса в махала 

Отешанска с участие на 

деца, младежи и възрастни 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство, Васил 

Цацов 

4. 01.03.2022  Честита  баба 

Марта  

Подаряване на мартеници на 

възрастните хора – 

съвместно с клуба на 

пенсионера  

Секретар на НЧ, 

Председател на клуба 

 

5. 03.03.2022  Национален 

празник на 

Република 

България 

Поднасяне на цветя пред 

паметника на диарбекирския 

заточеник Недко Даков и 

паметника на загиналите в 

Балканската война жители 

на с. Ос. Лакавица 

Секретар на НЧ ,  Г. 

Лазаров 

6. 08.03.2022   

Международен 

ден на жената 

Организиране на 

общоселско тържество с 

литературно-музикална 

програма и изложба на 

ръчно изработени предмети 

и кулинарни изделия 

съвместно с клуба на 

възрастните хора от с. Ос. 

Лакавица  

Секретар на НЧ, 

Председател на клуба ,     

Г. Лазаров 

7. м. 04.2022  Великденски Тържествено отбелязване на Секретар на НЧ, 
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празници празника Г. Лазаров 

8.  9.05.2022  Ден на Европа 

и отбелязване 

края на 

Втората 

световна война 

Отбелязване на събитията и 

поднасяне на цветя 

съвместно с представители 

на руското посолство на 

гроба на загиналия руски 

воин през войната в с. Ос. 

Лакавица 

Секретар на НЧ,   Г. 

Лазаров 

9.  11.05.2022 24 май - Ден 

на  писменост- 

та и културата 

и празник на 

читалището 

Тържествено събрание с 

литературно-музикална 

програма 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на НЧ 

10. 1.10.2022 Международен 

ден на 

възрастните 

хора 

Поздравления и тържествен 

обяд съвместно с клуба на 

възрастните и хората с 

увреждания 

Секретар на НЧ, 

Председател на клуба на 

възрастните хора 

11. 14.11.2022 Събор на с. 

Ос. Лакавица 

Общоселско тържество с 

тържествен обяд и 

музикална програма 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на НЧ, 

Председател на клуба на 

възрастните хора 

12. 3.12.2022 Международен 

ден на хората с 

увреждания 

Поздравления и тържествен 

обяд съвместно с клуба на 

възрастните и хората с 

увреждания 

Секретар на НЧ, 

 Г. Лазаров, Председател 

на клуба на възрастните 

13. 22.12.2022 Коледно 

тържество 

Общоселско тържество с 

музикална програма и обяд 

Секретар на НЧ, 

 Г. Лазаров, Председател 

на клуба на възрастните 

           

4. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата 

Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища 

трябва да представят до 31 март 2022 г. пред кмета на общината и общинския съвет доклади за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на настоящата Програмата и за изразходваните 

от бюджета средства. 
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Приложение№1 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 

2021 ГОДИНА 

Период на отчета 

Отчетът обхваща периода 1 януари - 31 декември 2021 година. 

Институционална рамка 

Настоящият отчет представя работата на кмета на община Правец и ръководената от 

него изпълнителна дейност на общинската администрация, извършени в съответствие с: 

 Програмата за управление на кмета (2019 – 2023 г.); 

 Планът за интегрирано развитие на община Правец (ПИРО) за периода 2021-2027; 

 Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи, 

попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период; 

 Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2021 г., свързани с 

гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за подобряване на 

социално – икономическото развитие на общината. 

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите 

последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените 

приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Правец: 

За постигане приоритетите, а именно: 

1. Качество на административното обслужване - подобряване и усъвършенстване на 

системата за услуги за граждани и бизнес, ефективност на работата, ориентирана 

към резултати; 

2. Бюджет и финанси; 

3. Събираемост на местните приходи; 

4. Създаване на привлекателна и безопасна градска среда, балансирано развитие на 

централна градска част, квартали, райони и махали в града, както и селата в 

общината; 

5. Инвестиции, кандидатстване по европейски и национални фондове; 

6. Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на 

алтернативни социални услуги и възможности за социално включване; 

7. Образование, младежки дейности и спорт; 

8. Култура и туризъм. 
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Годината 2021 г. бе белязана под знака на безпрецедентна пандемия от смъртоносния 

вирус „COVID-19“. Общественият живот бе подчинен изцяло на въвежданите в страната и в 

частност в Софийска област противоепидемични мерки. Това доведе до последствия във 

всички сектори в дейността на Общинска администрация Правец и в работата на Общината 

въобще. Обявеното извънредно положение за цялата тeритoрия на Република България и 

впоследствие - извънредна епидемична обстановка за страната, наложи и в община Правец 

да бъдат взети редица мерки, като:  

 Наематели на обекти и терени - общинска собственост бяха освободени от 

заплащане на дължимата наемна цена за периода на противоепидемичните мерки и 

въведеното извънредно положение. 

 Провеждаха се регулярни кампании за ваксинация в Поликлиника Правец, 

благодарение на добрата комуникация с МБАЛ „Проф. Д-р Ал. Герчев” гр. 

Етрополе. 

 Община Правец осигури лични предпазни средства – маски, ръкавици, предпазни 

костюми, шлемове и дезинфектанти за нуждите на всички кметства, детски 

градини и социални центрове. 

 Защитни паравани, машини за дезинфектант, пречистватели за въздух и др. вид 

организация в пандемията се организираха в сградата на Община Правец, в 

кметствата и други обществени сгради; 

 Голяма част от планираните в Културния календар събития, включително и 40 

годишнината на град Правец бяха отложени или се провеждаха при строго 

съблюдаване на противоепидемичните мерки. 

 Провеждаха се дезинфекционни камании в сградите за обществено ползване 

/Автогара Правец, Поликиника Правец и др./, на обществени места, паркове и др. 

 Редовно се дезинфекцираха улици, съдовете за смет, спирки за градски транспорт, 

пешеходни зони, детски площадки и др. 

 Община Правец кандидатства и бе одобрена по проект, с който бе сформиран екип 

за доставка на храна и лекарства по домовете на самотно живеещи, трудно 

подвижни и болни възрастни хора. Психолог безплатно консултираше хора, които 

се нуждаеха от подкрепа. 

 Общинският Оперативен щаб за ограничаване разпространението на COVID-19 

проведе три заседания, сформирана бе и мобилна екипна група за съвместни 

проверки с РУП Правец. 

Макар в по - различни от обичайните условия, през 2021 година Община Правец 

разработи и актуализира секторни стратегии и планове за изпълнението на основните си 
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функции - за управление на общинското имущество, устройствено планиране, дейности по 

опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси. За всеки от 

долуизброените документи е събирана и систематизирана информация, провеждани са 

процедури по обществена достъпност, изпълнени са изискванията за публичност и 

обществени обсъждания. За 2021 са приети: 

 План за интегрирано развитие на Община Правец 2021-2027 г.; 

 Общинска програма за закрила на детето за 2021 г.; 

 Програма за Енергийна ефективност на Община Правец 2021-2025 г.; 

 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в община Правец за 2021 година; 

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Правец за периода 2021 – 2023 година; 

 Програма за опазване на околната среда на община Правец 2021-2027 г.“ с неразделни 

нейни части: Приложение „Доклад с резултати от проведено анкетно проучване за 

разработването на ПООС Правец 2021-2027 г.“; Приложение „Раздел „Лечебни 

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

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

управление на отпадъците на община Правец 2021-2028 г.“; 

 План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община 

Правец; 

 Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите – 

общинска собственост през 2022 год; 

Община Правец за поредна година инвестира в създаването на основните планови 

документи на общината, изготвяне и актуализиране на картен материал за населените места, 

изпълнявайки изискванията на българското законодателство в областта на местното 

самоуправление и с оглед актуална документация, респективно качество на 

административното обслужване. 

През втората половина на 2020 година бе изготвен Общ устройствен план на Община 

Правец, който през 2021 година бе основа за по- добра и качествена работа на 

администрацията. Успешно бе изготвен, съгласуван и приет с Решение № 56/29 март 2021г. 

Планът за интегрирано развитие на община Правец (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Той е 

основен инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано 

развитие на общинско ниво, както и за ефективното управление на общината. Основание за 

разработването на плана са изискванията на Закона за регионално развитие, съгласно които 

Планът за интегрирано развитие на община Правец определя целите и приоритетите на 

развитие, както и финансовите ресурси за реализацията му. Съгласно изискванията на 

Закона, общинските планове са средносрочни планови документи, като сроковете за тяхното 
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разработване се обвързват с циклите на държавното планиране. Основното предназначение 

на  ПИРО Правец е да се поставят на планова основа местните инициативи и да се създаде 

конкретна алтернативна политика, включваща цели, приоритети и мерки за ефективно и 

целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи.  

Във връзка с открита процедура за „Създаване на кадастрална карта и кадастрални 

регистри на урбанизираните територии, попадащи в землището на град Правец“, със Заповед 

№ РД-16-52/11.11.2020г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър през 2021 година, съвместно с Агенцията по геодезия,  картография и кадастър и 

фирмата изпълнител, бе направена организация за събиране на данни за собственост и 

анкетиране на собствениците. Осъществиха се многобройни срещи с фирмата изпълнител, на 

които се разгледа и коригира предварителния проект на кадастралната карта. Тук в 

Общинска администрация екип от служители в продължение на месеци събираше и 

актуализираше информация от фирмата-изпълнител и от граждани, за да се изчистват 

несъответствия и в крайна сметка да се получи качествена и вярна кадастрална карта на 

Правец.  

С Договор № Д-238 от 20.08.2021г. беше възложено изработването на „Подробен 

устройствен план – план за регулация на улици и поземлени имоти, за обекти на публична 

общинска собственост на територията на вилна зона „Драганска“ гр. Правец. Общински 

експертен съвет по устройство на територията разгледа и провери изработеният 

предварителен проект. Предстои представяне на окончателен проект и одобряване на същия. 

Продължава процесът по картиране, нанасяне на имоти и актуализиране на 

графичната информация, ползвана и съхранявана в община Правец. Процес, който години 

наред бе неглижиран, сега е поставен като приоритет. Това обосновава стремежът и усилията 

на ръководството на Община Правец да използва съвременните методи и възможности, 

наличните ресурси и природни дадености по ефективен начин, за да осигури по-висок 

просперитет и условия за реализация на жителите на общината и качество на работа на 

администрацията. 

КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

През 2021 година Община Правец разработи и електронизира  120 броя заявления за 

административни услуги във формат удобен за попълване от граждани. Тези заявления за 

предоставяне на административни услуги са достъпни на сайта на общината. В тях подробно 

и разбираемо ползвателя на съответната административна услуга разбира какви документи 

трябва да приложи, варианти на заплащане на услугата, нейната цена и начин на подаване и 

получаване, както и съответните срокове. Координирането се извършва при необходимост и 

по телефон и по този начин-дистанционно, услугата става достъпна и без електронен подпис. 

Получаването на услугата се свежда до минимум време и усилия на гражданите. Това е  
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доказателство за напредващия процес за дигитализиране работата на администрацията и 

стремежът да бъде в услуга на хората, като улесни максимално ползвателите на 

административни услуги.  Гражданите и юридическите лица имат вариативна възможност за 

подаване на заявления и получаване на услуги по имейл, чрез лицензиран пощенски 

оператор или чрез Системата за сигурно електронно връчване. Различни опции са осигурени 

и за заплащане на такси за административни услуги и данъчни задължения. В комуникацията 

си с граждани и институции през 2021: 

 В деловодството е входена кореспонденция – 8811 броя преписки. За същия период 

януари- декември 2021 г. изходящата кореспонденция на общинска администрация 

е 6439 броя преписки.  

 Приети, регистрирани услуги по плащане /в брой или с карта/, разпределяне на 

исканията /заявления, запитвания, жалби, сигнали/, взаимодействие на различните 

отдели за постигане максимално ниво на изпълнение на задачите свързани с 

административното обслужване и сигурно връчване на преписките – това са само 

част от стъпките за качествено обслужване.     

 Използвана е ежедневно Системата за Електронен Обмен на Документи, чрез която 

бързо, сигурно и лесно се обменят документи между институциите, получава се 

входящ номер и се проследява преписката.  

 Чрез Системата за Електронен Обмен на Документи тече една не малка част от 

комуникацията на Община Правец и то в електронна среда. За 2021г. по този начин 

са входирани 731 бр. уведомления и искания. А на граждани и институции са 

изпратени 555 бр.  Това е новият навлизащ все повече и предпочитан в днешното 

време начин за комуникация и обмен на документация. 

През 2021 година Община Правец отново допълни електронния си архив, 

обработвайки и систематизирайки по хронология и дейности, документи за периода 2015-

2020 година. Оптимизацията на архива в общинска администрация  доведе до спестяване на 

ресурси, освобождаване на пространство в архивните помещения, подобряване и ускоряване 

процеса на събиране на архивна документация по преписки и увеличаване ефективността на 

работа в администрацията. Електронната база данни на общинския архив е допълнена с 

документи, систематизирани в нови 3000 архивни единици. Общинският архивен фонд вече 

съдържа повече от 18 000 индекса (Общо - 18 557 а.е.), обработвани по години както следва: 

 2010 г. – 8571 архивни единици 

 2011 г. – 4448 а.е. 

 2016 г. – 2613 а.е. 

 2021 г. – 2925 а.е. 
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През 2021 година Експертната комисия по унищожаване на документи с изтекъл срок 

за съхранение заседава 2 пъти, в резултат на което са унищожени набори с ненужно 

съхранявана документация и по този начин се освободи пространство и се оптимизира 

документо хранилището в общинска администрация.  

В сектора – общинска собственост, основният принцип при управлението и 

разпореждане с имоти общинска собственост е съобразен с чл.11 ал.1 от Закона за 

общинската собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното 

управление. Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти 

– собственост на общината е извършено под контрола на Общински съвет, съобразно 

разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет – Правец. За 2021 г. са извършени следните разпоредителни 

сделки и услуги, които са отразени в табличен вид по- долу: 

Видове сделки, дейности и услуги броя 

Процедирани търгове/конкурси за продажба на общинско недвижимо и 

движимо имущество и за отдаване под наем 

37 

Издадени настанителни заповеди в общински жилища 3 

Сключени договори за наем на обекти – общинска собственост 16 

Сключени договори за наем на земеделска земя – общинска собственост 20 

Сключени споразумения за прекратяване договори за наем, право на ползване 2 

Сключени договори за концесия 0 

Сключени договори за продажба на общински имоти и движими вещи 23 

Сключени договори за отстъпено право на строеж върху общински имоти 0 

Сключени договори за право на ползване, право на управление на общински 

имоти 

0 

Актуване на имоти общинска собственост 608 

Заповеди за отписване на имотите от актовите книги за общинска собственост 35 

Удостоверения от отдел „ОСТУП” във връзка с издаване удостоверения за 

търпимост 

84 

Заверка на скици 835 

Заверка на молби-декларации 38 

Попълване на данъчни декларации и искания /за издаване на данъчна оценка 52 

Издаване на дубликати и заверени копия на документи, съхранявани в звеното 38 
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Ако някоя година може да бъде наречена изборна и статистическа, то това е 2021 г. 

Общинската администрация на Община Правец беше изключително натоварена и отговорна 

в произведените три национални изборни кампании: 

 Избори за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г.; 

 Избори за народни представители за народно събрание на 11 юли 2021 г.; 

 Избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за  народни представители 

за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.; 

 Избор за президент и вицепрезидент на Републиката на 21 ноември 2021 година. 

Общинска администрация и за четирите пъти организира и произвежда изборите, 

изпълнявайки всички указания на РИК, ЦИК и Областната администрация на Софийска 

област. Спазени бяха всички срокове съгласно приетите хронограми на ЦИК за 

организацията и произвеждането на изборите. Проведени бяха консултации с политическите  

партии и коалиции в много добър конструктивен диалог. Секционните избирателни комисии 

бяха съставени от хора с опит и отговорност в изборния процес и изборните дни преминаха 

без нарушения, жалби, оплаквания или нарушения на обществения ред. Въпреки 

усложнената епидемична обстановка във всички избирателни секции на Общината бяха 

осигурени много добри и безопасни условия за работа на избирателните комисии, 

включително и на подвижните секции в изборните дни. При отчитането на протоколите в 

РИК от Секционните избирателни комисии бяха отчитани несъществени пропуски, които се 

отстраняваха на място и протоколите бяха предадени на РИК в срок. По инициатива на 

Кмета на Общината на всички членове на секционните избирателни комисии и охраната, 

беше осигурена храна в изборния ден. Ръководството на общината изказваме благодарност 

на всички членове на СИК за отговорната работа при произвеждането на всички видове 

избори през 2021 година. 

През отчетната година Община Правец бе партнъор на НСИ в провеждането на 

Преброяването на населението и жилищния фонд в община Правец през 2021 г. Целта на 

преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, респективно в 

Община Правец през 2021 година бе да осигури информация за броя, структурата и състава 

на населението, както и за броя и вида на домакинствата в страната, и за сграден и жилищен 

фонд.  

Общинската преброителна комисия - Правец организира обучение на регистраторите и 

предварителния обход се осъществи в срок. Създадена бе необходимата организация за 

набиране на преброители и контрольори. Бяха набрани достатъчен брой преброители, 

контрольори и придружители за осъществяването на нормалното преброяване на 

населението. Доставени бяха маски и дезинфектанти за преброителите  и контрольорите. 
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Със започване на преброителната кампания преброителите ежедневно информираха 

контрольорите за работата на терен и отчитаха преброените лица, жилища и домакинства. 

Контрольорите извършваха проверка на точността и обхвата на записаната информация в 

преброителните карти и даваха допълнителни указания. Преброители и контрольори 

приключиха работа в указания срок. 

В община Правец са преброени 4809 сгради и 5719 жилища, но официалната 

информация за населението, броя и вида на домакинствата, сградния и жилищен фонд  в 

община Правец ще бъде публикувана от НСИ, след като бъдат обработени картите 

попълнени от преброителите и електронно преброени лица. 

Към настоящият момент, статистическата информация, потвърдено достоверна е само 

за броя на жилищния фонд в общината, както следва;  

Населено място 
Преброени 

Сгради Жилища 

гр. Правец 1186 2156 

с. Видраре 388 388 

с. Джурово 573 567 

с. Калугерово 411 418 

с. Манаселска река 146 149 

с. Осиковица 676 633 

с. Осиковска Лакавица 255 259 

с. Правешка Лакавица 161 156 

с. Равнище 420 417 

с. Разлив 403 386 

с. Своде 190 190 

Общо 4809 5719 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ - ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ /ФПУЧ/ 

Дирекция ФПУЧ осъществява дейността си в съответствие с Устройствения 

правилник за организацията и дейността на общинската администрация в Община Правец.  

 Бюджетен процес. 

Бюджетът на Община Правец за 2021 г. беше разработен при спазване на законовите 

процедури. Проектобюджетът беше внесен за разглеждане от Общинския съвет и приет с 

решение № 20 от 25.02.2021г. 

Бюджетът беше разбит по пълна бюджетна класификация и бюджетни разпоредители 

в срокове, които позволиха изпълнението му без съществени затруднения. В тази връзка 
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беше оказвана необходимата методическа помощ на второстепенните разпоредители с 

бюджети. 

Бе извършена актуализация във връзка с прието решение на Общинския съвет за 

разкриване на звено „Спортна база“. Извършени бяха в срок всички необходими служебни 

актуализации във връзка с промяна на бюджета на Общината. 

Изготвени и предадени в срок бяха бюджетните прогнози за 2022, 2023 и 2024 г., 

съгласно бюджетния календар на Община Правец и изискванията на свързаните с това 

нормативни актове. 

 Финансиране на разходите. 

Финансирането на разходите на разпоредителите с бюджети се извършваше при 

условията на неравномерно постъпление на планираните собствени приходи. По тази 

причина ежедневно се наблюдаваха наличностите и се оценяваше необходимостта от 

средства, с цел насочването им по разпоредители и по време, в съответствие с утвърдените 

приоритети. 

Постъпването на събраните собствени средства на второстепенните разпоредители с 

бюджети в банковата бюджетна сметка на Общината се извършваше в съответствие с 

утвърдения график.  

 Финансово-счетоводна дейност. 

През 2021 г. бе използван счетоводен програмен продукт „АЖУР“ и програмен 

продукт за трудови и извънтрудови възнаграждения „Омекс“. Беше извършена 

инвентаризация на амортизируемите нефинансови дълготрайни активи и негодните морално 

остарели активи бяха предложени за брак и отписване от баланса на Община Правец.  

В счетоводната база от данни бяха включени новите проекти по оперативните 

програми на Европейския съюз и други международни програми.  

Прилагаха се процедурите за текущ и последващ контрол върху счетоводните записи. 

Някои от тях бяха доразработени. 

В началото на годината беше изготвен финансовият отчет за 2020г., при спазване на 

утвърдените форми и в поставените от Министерството на финансите срокове. Отчетът беше 

заверен от Сметната палата. Същият е публикуван в електронния сайт на община Правец в 

указания срок. 

Собствените периодични финансови отчети бяха изготвяни в срокове, позволяващи 

навременното съставяне на сборните периодични финансови отчети. Съставени бяха 

графици за приемане на индивидуалните финансови отчети на поделенията. Оказвана им бе 

необходимата методическа помощ за осъществяване на счетоводната дейност и за изготвяне 

на съответните документи. 

Всички периодични финансови отчети за отчетния период на 2021 г. бяха изготвени по 

утвърдените форми. Предадени са на Министерство на финансите и Сметната палата и 

публикувани в указаните срокове. 
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Съставени са всички задължителни отчетни форми, статистически отчети и друга 

информация, извлечена от счетоводните записи и отчети и са предадени в срок на 

потребителите им.   

Организирано е и текущо се отчита изпълнението на проектите по Оперативни 

програми на Европейския съюз и други международни програми, бенефициент по които е 

Община Правец.  

Окончателно приключени и отчетени са два проекта по ОП НОИР № BG05M9OP001-

2.018-0023-2014BG05M2OP001-C01 „Правец – среда за активно социално приобщаване и по 

ОП РЧР № „№ BG05M9OP001-2.101-0163-С01, „Създаване на Център за патронажна грижа“. 

Счетоводната документация се съхранява в съответствие със законовите изисквания.  

Служителите от дирекция ФПУЧ съблюдаваха работата си съгласно сроковете и 

рамките на законодателните нормативни документи.  

През отчетния период се прилагаха въведените процедури за оперативно наблюдение 

на вземанията и задълженията. Информация за просрочените вземания се предоставяше на 

дирекция „Местни приходи” ежемесечно, за съдействие при събирането им. Информация за 

постъпилите приходи, изпълнението на приходите по бюджета и неплатените задължения се 

представяше на ръководството на Общината ежедневно.  

Изпратени бяха покани до закъснелите длъжници по частни общински вземания да 

погасят задълженията си. Предадена беше на юристите необходимата информация за 

принудително събиране на просрочените вземания от някои длъжници. Целта на тези мерки 

е да се ускори събираемостта на вземанията и да се подобри оперативното управление на 

наличните финансови средства. 

Обществените поръчки се възлагаха в съответствие със закона, като за целта се 

изготвяше и предоставяше счетоводна информация, необходима за определяне на вида на 

процедурите. Дирекция ФПУЧ изпълняваше задълженията си във връзка със ЗОП и плана за 

обществени поръчки за 2021г. При необходимост, по заповед на кмета на Общината, 

служители от дирекцията участваха в комисии за провеждане на обществените поръчки. За 

2021 година проведените процедури по Закона за обществени поръчки за 26 бр.  

В предвидените срокове се изготвяха ведомостите за заплати и платежните документи 

за заплати, осигуровки и удръжки. Книгата за извънредния труд се водеше и отчиташе в 

съответствие с нормативните изисквания. 

Изготвена беше в срок план-сметка за приходите и разходите на дейностите по 

чистотата за 2022г., която беше приета от Общинския съвет. Разчетите бяха направени така, 

че да не бъде увеличена данъчната тежест за жителите и собственици на имоти в Община 

Правец, с оглед пандемичната ситуация и икономическата криза. 

  

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ“ 

 Основната задача на  Отдел „Местни приходи“ към Община Правец е 

администрирането и събирането на определените данъци и такси по Закона за местните 
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данъци и такси /ЗМДТ/ и Закона за туризма /ЗТ/. Основен приоритет в работата ни е 

коректно, бързо и компетентно обслужване на гражданите и фирмите. 

            Във връзка с приетите изменения в ЗМДТ в сила от 2020г. и задължението на 

Агенцията по вписванията да предоставя информация за всички сделки с недвижими имоти 

на територията на общината, служителите от отдел „Местни приходи” и през 2021г. 

генерират ежемесечно партида на новия собственик въз основа на данните от Агенцията и 

тези по партидата на стария собственик. По този начин не се допуска недеклариране на 

имоти и укриване на данъци. Създадена е и възможност за служебно образуване на партиди 

за получени по наследство и непредекларирани превозни средства и недвижими имоти. 

Промените в закона значително улесняват контрола и подобряват събираемостта на 

задълженията от една страна, а от друга страна гражданите и фирмите са освободени от 

задължението им да декларират новопридобитите си имоти.  

      За подобряване на обслужването и за улеснение на гражданите и фирмите е въведен 

непрекъснат режим на работа на служителите в отдел „Местни приходи”.  

През календарната година отдел „Местни приходи“ отчита събираемост по видове 

данъци, по физически и юридически лица и по населени места към 31.12.2021г. както следва: 

Събираемост към 31.12.2021г., по компоненти и населени места 

№  
Населено място ДАНЪК НЕДВИЖИМ 

ИМОТ  

ТАКСА 

БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ 

ДАНЪК МПС 

1. КАЛУГЕРОВО 66% 64% 47% 

2. СВОДЕ 80% 77% 80% 

3. ПР. ЛАКАВИЦА 80% 76% 85% 

4. ОС. ЛАКАВИЦА 61% 61% 34% 

5. ОСИКОВИЦА 87% 85% 50% 

6. ДЖУРОВО 74% 79% 66% 

7. ВИДРАРЕ 81% 85% 66% 

8. РАВНИЩЕ 73% 74% 58% 

9. МАНАСЕЛСКА РЕКА 70% 69% 66% 

10. РАЗЛИВ 92% 90% 71% 

11. ПРАВЕЦ 84% 82% 83% 

Общо за Община Правец 83% 82% 75% 
 

      Събраните средства от стари задължения от минали години /недобори/ са в общ размер 

на  494787 лева, като по видове данъци са както следва: 

 от данък недвижим имот   - 141183 лева или 45% от общия размер на недобора 

 от такса битови отпадъци – 282098 лева или 36% от общия размер на недобора 
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 от данък моторни превозни средства- 71506 лева или 29% от общия размер на 

недобора. 

За отчетния период:  

Обработени от служителите в отдел „Местни приходи” декларации са 2580 броя 

декларации по видове както следва: 

 декларации по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти – 2057 

броя;                                                  

 декларации по чл. 54 от ЗМДТ за облагане с данък върху превозните средства – 235 

броя; 

 декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък – 46 броя; 

 декларации по чл.71 от ЗМДТ за освобождаване от такса сметосъбиране и 

сметоизвозване – 232 броя; 

 декларации по чл. 61р, ал.5 за облагане с туристически данък – 10 броя. 

 

Предоставени са 2338 услуги на граждани, фирми и институции в т.ч.: 

 издадени удостоверение за данъчни оценки на недвижими имоти  - 2178 броя. 

 издадени удостоверения за декларирани данни -  57 броя. 

 издадени удостоверения за наличие или липса на задължения – 67 броя. 

 издадени служебни бележки за ПИН код – 15 броя. 

 издадени служебни бележки за МПС – 21 броя.  

В отговор на искания от Частни съдебни изпълнители, ДСИ и НАП за предоставяне на 

информация за движимото и недвижимо имущество на длъжници по изпълнителни дела са 

изготвени 84 броя писма, окомплектовани с исканите документи.  

През годината бяха предприети няколко кампании с цел увеличаване на приходите и 

събирането на неплатени в срок задължения по ЗМДТ. В тази връзка са издадени 75 броя 

актове за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК. Комплектовани и предадени 

за принудително събиране на ЧСИ са 17 броя преписки. Изпратени са 356 броя съобщения до 

физически и юридически лица за просрочени задължения. 

В резултат на екипната работата на служителите в отдел „Местни приходи” и 

обмяната на информация с другите отдели в общината са открити и преобложени с данък 

недвижим имот и такса битови отпадъци 86 броя партиди на недвижими имоти поради 

несъответствия, като общия размер на доначислените данъци и такси е 27495 лева.  

При поискване от страна на ръководството на Община Правец са изготвяни и 

представяни в срок необходимите справки и доклади.  
 



 

13 

 

СЪЗДАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА И БЕЗОПАСНА ГРАДСКА СРЕДА, 

БАЛАНСИРАНО РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ, КВАРТАЛИ, 

РАЙОНИ И МАХАЛИ В ГРАДА, КАКТО И СЕЛАТА В ОБЩИНАТА  

Сметосъбиране и сметоизвозване: 

Дейностите сметосъбиране и сметоизвозване са свързани с битови отпадъци, 

генерирани на територията на Община Правец. „Битови отпадъци” – тези, които се 

получават в резултат на жизнената дейност на хората по домове, в администрации, социални 

и обществени сгради. След проведена обществена поръчка, базирана на гласуваната от ОбС 

Правец план-сметка, бе избрана фирма „СКДУ” ЕООД да извършва дейността 

„Сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Правец”. На основание 

сключен договор № Д-248/12.11.2020 год. и с разрешително за извършване на тази дейност 

№ 12-РД 736-00/10.01.2012 год., издадено от РИОСВ – София област, фирмата извършваше 

по утвърден градик дейността по сметосъбиране и сметоизвозване за около 98 % от 

населението на община Правец. През изтеклата година са подадени 213 декларации за 

освободжаване от такса сметосъбиране и сметоизвоване и след проверка от комисия, 207 

собственика бяха освободени, поради неизползване на имота.  

Районите за извършване на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване на територията на Община Правец са 

както следва: 

Зимен сезон – от 01 ноември до 31март: 

 Град Правец и с. Разлив - кофи 110л. и 240л.  един път в седмицата, а Контейнери 

„Бобър” 1.1куб.м. два пъти в седмицата. 

 Село Разлив - кофи 110л. и 240л. един път в седмицата, а Контейнери „Бобър” 

1.1куб.м. два пъти в седмицата.   

 Селата в Община Правец: с.Правешка Лакавица; с.Калугерово; с.Своде; с.Осиковска 

Лакавица; с.Осиковица; с.Джурово; с.Равнище; с.Видраре; с.Манаселска река -  два  

пъти в месеца за всички съдове.   

Летен сезон  - от 01 април до 31октомври: 

 Град Правец  - кофи 110л. и 240л.  един път в седмицата, а Контейнери „Бобър” 

1.1куб.м. два пъти в седмицата.   

 Село Разлив - кофи 110л. и 240л.  един път в седмицата, а Контейнери „Бобър” 

1.1куб.м. два пъти в седмицата.   

 Селата в Община Правец:с.Правешка Лакавица; с.Калугерово; с.Своде; с.Осиковска 

Лакавица; с.Осиковица;  с.Джурово; с.Равнище; с.Видраре; с.Манаселска река – един 

път седмично за всички съдове.   

Видовете съдове за битови отпадъци  на територията на Община Правец са: 
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 Контейнери „Бобър” 1.1куб.м.    - 360 бр. 

 Кофи  110л. – 1360 бр. 

 Кофи 240л. – 1295 бр. 

 Контейнери  4куб.м. - за град Правец  - 20 бр. Община Правец депонира 

генерираните твърди битови отпадъци на РДНО-Ботевград. Депонираните 

битови отпадъци през 2021 год. са 2680 тона. 

Измиване и дезинфекция на съдовете за смет и специализираната техника  се 

извършваше 2 пъти годишно. Регулярно с възлагателни писма се миеха улици, почистваха се 

шахти и линейни решетки. 

Община Правец има сключени договори с организации за разделно събиране на 

непотребни за използване батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба 

електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).  

На територията на града са разположение 5 броя контейнери за негодни за употреба 

батерии и един контейнер за ИУЕЕО. 

Събирането на излезли от употреба електрическо и електронно оборудване се 

осъществява на две кампании в годината. През 2021 год. община Правец предаде общо 1550 

кг. отпадъци от топлообменно оборудване, отпадъци от малки уреди, отпадъци от малко 

ИТТ оборудване, отпадъци от екрани, монитори и телевизори и 50 кг. батерии. 

Община Правец има сключен договор №Д-153/19.06.2019 год. с фирма „Балбок 

инженеринг“ АД за събиране на опасни отпадъци и лекарства с изтекъл срок на годност, като 

събирането се извършва два пъти годишно. През месец ноември 2021 год. беше направена 

ежегодната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.  

По отношение разделното събиране на отпадъци от опаковки, през 2020 год. „Еко пак 

България“ АД прекрати десет годишното сътрудничество с община Правец. Това бе 

продиктувано от свиване дейността на фирмата в целия регион - Правец, Етрополе, 

Ябланица и Тетевен. Брожението в града бе сериозно, затова общинското ръководство 

закупи през 2021 год. 30 бр. контейнери за разделно събиране със собствени средства, на 

стойност 19104 лв. Те са разположени на 10 (десет) точки в гр. Правец и 1 (една) точка в 

с.Разлив, като всяка точка включва три броя контейнери (жълт, зелен и син). Община Правец 

има сключен договор с ф-ма „РОЗМАРИ КОНСУЛТ 2015“ ЕООД за извозване на 

отпадъците. 
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Mестата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на 

отпадъци, се определят след като се установяват нуждите от съдове за разделно събиране и 

се синхронизира честотата им на извозване. Разположението им е както следва: 

 за гр. Правец – Автогара, Църква „Св. Атанасий Велики“, Парк „Тодор Живков“, Парк 

„Людмила Живкова“, при Бл. 107, при Бл. 210 (между бл. 212 и бл. 209), кв. Езерото 

(до бензиностацията Ликойл), при Бл. 202, точка Център (общежитие „Подкрепа“), и 

на Паркинг (Спортна зала);  

 с. Разлив – център (до спирката посока Правец). 

На всяко едно от посочените местоположения са разположени по един брой жълт, син 

и зелен контейнер тип „Модул S“ с обем 1,5 куб.м., като сините и жълтите контейнери се 

извозват 2 (два) пъти месечно, а зелените контейнер – 1 (един) път месечно. 

Община Правец има сключен меморандум с фирма „Кроношпан България“ ЕООД за 

съдрудничество в областта на оползотворяване на дървесните отпадъци, образувани на 

територията на община Правец. Поставен е контейнер за дървесни отпадъци на площадка за 

изхвърляне на отпадъци, намираща се зад базата на фирма СКДУ. 

Регулярно общината полагаше и необходимите грижи за красива, подредена и 

безопасна градска среда. През 2021 г. два пъти се извършва Дезакаризация на зелени площи 

от оторизирана за това фирма. Общата площ на третираните зони е 37 400 м2. Такава 

дейност се извършваше и за сградите общинска собственост, детските градини и дворните 

им пространства. 

 

За безопасността на детските съоръжения също бяха полагани регулярни грижи. 

Подменени са съоръжения на детски и спортни площадки – ул. „Бърдо“ – люлка; площадка 

Пешеходна зона – люлка и пързалка; парк „Людмила Живкова“ – люлка. За градската среда 

и селата в общината регулярно по график се подменят дефектирали осветителни тела. Над 

350бр. са подменени през 2021г.  

Общината се включи и в кампанията „Кампания капачки за бъдеще“. През през 2021 г. 

са проведени 2 кампании: 30 май 1140 кг. и на 17 октомври  - 1120кг. 
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С грижа за безопасността и естетиката в града ни тази година са премаркирани улици 

ул. „Димитър Грънчаров“, ул. „Елаша“, ул. „ Витомерица“, ул. „Червена вода“, ул. „Страшка 

могила“, ул. „Маняков камък“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Опълченска“, ул. „Христо Ботев“, ул. 

„Васил Левски“, и кръстовището при о.т. 39л. Маркирани са и пешеходни пътеки тип 

„Зебра“ в гр. Правец – 26 бр. 

По отношение снегопочистването - Община Правец има сключен договор №Д-

248/12.11.2020 год. със СКДУ ЕООД. Зимната поддръжка и снегопочистването на 

общинската пътна мрежа и улиците в населените места на територията на община Правец за 

зимните сезони 2020-2022 год. – общо 49554 м. Дейността по снегопочистване включва и 

есенното прочистване на общинската пътна мрежа от клони и храсти в участъците на 

пътните трасета, с което община Правец от години може да се отличи като полагаща 

изключителни усилия за това.  

 

ИНВЕСТИЦИИ, КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ 

ФОНДОВЕ 

От гледна точка дейността на Община Правец в началото на 2021 г., с Решение № 20 

от 25.02.2021г.бе гласуван Общинския бюджет и в изпълнение на Програмата за управление 

за мандата, бе приета и Строителната програма на Община Правец за 2021 година. Както 

всяка година в нея са включени ремонтни дейности, отговарящи на приоритетите за 

поддържане на общинския сграден фонд, общинските пътища и улици в града, необходимите 

дълготрайни материални активи, хардуер и др, свързани с качеството на работа и дейност на 

общината. 

Община Правец успешно реализира ангажиментите, свързани с изпълнение на 

мащабни инвестиции с европейско финансиране, насочени към решаване на сериозни 

проблеми на базисната и екологичната инфраструктура, с подобряване качеството на 

градската среда, с туризма, инфраструктурата, културния и историческия потенциал на 

общината. Община Правец има своят имидж от предишен програмен период и сега 

затвърждава позицията си на активен и мотивиран бенефициент по оперативните програми. 

През 2021 г. акцентите, свързани с привличане на външен финансов ресурс, са следните: 

 Проекти, свързани с подобряване инфраструктурата и жизнената среда; 

 Проекти със социална насоченост; 

 Проекти, свързани с неотложни аварийни нужди и превенция от бедствени 

ситуации; 

 Качество на предлагания културен и туристически продукт. 
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Одобрени 2021 година, в процедура на възлагане по ЗОП и предстоящо изпълнение са 

три проекта, кандидатствани по мерките на Държавен фонд „Земеделие“, чрез МИГ 

Ябланица - Правец. 

 „Доставка на професионална, сглобяема мобилна сцена и оборудване“. 

 „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез ремонт и 

възстановяване на гробищен парк –ограда и паркинг”.  

 „Изграждане на Информационен център в УПИ IX за „информационен център и 

озеленяване” в кв.10 , гр. Правец, Община Правец”. 

Подаден през 2021 и очакващ одобрение в ДФ” Земеделие” е проекта - “Запазване и 

популяризиране на местната културна идентичност и традиции.” Той е за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 

поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

селата”, по Процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP 001- 19.182 МИГ 

Ябланица Правец. 

Чрез Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет през 2021 г. в Община Правец по дейности, свързани с непредвидени 

и/или неотложни разходи в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на 

последиците от бедствия са получени целеви средства, както следва: 

 С Постановление на Министерски съвет №207/29.06.2021 г. са отпуснати 

средства за обект „Ремонтно-възстановителни работи по предпазни диги по 

левия бряг на р. Малък Искър, покрай и над с. Видраре“; 

 С Постановление на Министерски съвет №471/22.12.2021 г. са отпуснати 

средства за обекти: 

- „Възстановяване на общински път SFO 3497/I-3 с.Осиковица, мах. Войновци, 

с.Осиковица; 

- „Възстановяване на общински път SFO 3491/SFO1471, с. Калугерово – с. Видраре, 

мах.“Стайковци“, с.Калугерово; 

- „Възстановяване на общински пътища – с.Своде, с. Манаселска река, с. Джурово. 

 По споразумение №РД 02-30-27/17.03.2021г./17.03.2021г. за обект „Укрепване 

свлачищен участък на път Калугерово –Видраре - Джурово, населени места в 

община Правец“; 

 По споразумения  №РД 02-30-45/11.12.2020г. и №РД 02-30-14/11.03.2021г.са 

отпуснати средства за обект „Реконструкция на част от водопроводна мрежа на 

гр. Правец, Община Правец“; 
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 С Постановление на Министерски съвет № 337/15.10.2021 г. са отпуснати 

целеви средства за обект  „Реконструкция и промяна предназначението на 

общежитие в ДГ „Индира Ганди“ гр. Правец, филиал с. Разлив; 

 С Постановление на Министерски съвет №376/05.11.2021 Г. са отпуснати 

целеви средства за обект „Изграждане на нова техническа инфраструктура в кв. 

168, 169 и 170 както и към кв. 9 , град Правец. 

Основните дейности по реконструкция и изграждане на инфраструктура са включени в 

Строителната програма на Община Правец за 2021 г. Ето и част от акцентите, а пълният 

списък с обекти е заложен в Поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство, основни, неотложни и текущи ремонти - 2021 г. 

 Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА 

МРЕЖА НА ПРАВЕЦ”. През 2021г. се извърши подмяната на водопреносната мрежа 

на няколко улици в Правец. Проектът обхваща Реконструкция на част от водопроводи 

и по осови точки на ул.“Градешница“, 

ул.“Поп Марко“, ул.“Св. Атанасий“, 

ул.“Чавдар войвода“, по бул.“Трети 

март“/при училището/, както и водопроводи 

по ул.“Филип Тотю“, ул.“Червена вода“, 

ул.“Страшка могила“, ул.“Елаша“ и в 

махала Боянска. Общата дължина на 

доизградените и реконструирани улични 

водопроводи в гр. Правец, включително 

връзки и превключвания е 2668 м. 

 „Изграждане на Физкултурен салон, включително оборудване и обзавеждане в 

Основно училище „Любен Каравелов”, УПИ IX – училище, кв. 11 по плана на с. 

Осиковица Д-16/27.01.2020г. Проектът се финансира от ДФ „Земеделие“ и СМР 

дейностите все още не са завършени. 

 Въведен в експлоатация е Проектът 

„Доставка и монтаж на изкуствена 

настилка за съоръжение на баскетболно и 

волейболно игрище”. Той е финансиран от 

Държавен фонд „Земеделие”, чрез 

Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020, подмярка 7.2 „Подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка 
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по мащаби инфраструктура“. Изпълнител на дейностите е ДЗЗД „Джеразимут”. В 

резултат на проекта 2те игрища – за баскетбол с размери 17x30м. и за волейбол с 

размери 13x30м. са съвременни и модерни.  С реализирането на този проект 

продължават концентрираните усилия на общината в посока Правец да има най- 

добрата и модерна спортна инфраструктура за свободен спорт и то именно в дворното 

пространство на училището. Така децата и младежите могат да използват 

съоръженията и игрищата в училищните часове по спорт и в същото време за свободен 

достъп в останалото време. В двора вече е изградено футболно игрище с изкуствена 

трева, станало любимо на малки и големи възпитаници на двете училища - ОУ „Васил 

Левски” и ПГПЧЕ „ Алеко Константинов“.   

 Ремонт на Целодневна детска градина „Индира Ганди“ – гр.Правец, изпълняван по 

договор № Д-85/ 18.03.2019г.,подписан с ДФ „Земеделие“ продължава и в момента. 

ЦЯЛОСТНИЯТ РЕМОНТ НА ДГ „ИНДИРА ГАНДИ“ е проект на Община Правец, 

одобрен за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 

година на Държавен фонд Земеделие, Мярка 7, подмярка 7.2 „ Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ включва – проектиране, авторски надзор, строително - монтажни 

работи, доставка на оборудване, строителен надзор и управление на проекта. 

Строително – монтажните работи на проекта включват ремонта и реконструкцията на 

сградата и дворното пространство, а именно: 

Сграда: 

- Цялостен ремонт на партерния етаж- кухня, перално, гладачно и складови помещения; 

- Ново оборудване за гореизброените помещения; 

- Монтаж на нова асансьорна платформа за доставка на храна до различните помещения 

на горните етажи; 

- Подмяна на ВиК, ОВК и Електрическа инсталация на цялата сграда. 

- Облицовки, престенни обшивки на ограждащите стени, топлоизолация и нови подови 

настилки; 

- Подмяна на интериорните врати; 

- Подмяна на осветителните тела в сградата; 

- Подмяна изцяло на отоплителната система; 

- Ново оборудване за занимални и спални помещения; 

- Обособява се нов физкултурен салон, включително с доставка на оборудване за него; 

- Полагане на топло и хидроизолация на покрива на детската градина, като се монтира 

ново оборудване от слънчеви колектори; 
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По изисквания за достъпна среда на сградата се монтира платформа- откъм дворното 

пространство. 

Дворно пространство и вертикална планировка: 

- Реконструкция на оградата на детската градина 

- Ново парково осветление 

- Изграждане на Поливна система 

- Ново озеленяване 

- Обособяване на шест самостоятелни детски площадки с нови детски съоръжения за 

игра и занимания на открито, съобразени с изисквания за различните възрастови 

групи; 

- Изграждане на сцена за мероприятия, включително с оборудване към нея. 

 

 Основен ремонт на обособена част от втори етаж на тяло „Б“  на сградата на 

общинска администрация Правец. В момента се изпълняват СМР дейностите, като в 

проекта се предвижда именно в тази част на сградата да се намира и ново модерно и 

климатизирано сървърно помещение за техниката на общинската администрация. 

 Община Правец изпълни и одобреният проект за ремонт на покрива на ЦНСТ 

Правец. Община Правец кандидатства и получи одобрение за финансиране на 

строително-ремонтни дейности в Центъра за настаняване от семеен тип в града, които 

имат за цел да подобрят енергийната ефективност на сградата чрез ремонт на 

компрометираната покривна изолация и отвеждащата дъждовни води система, както и 

поставяне на енергоспестяващо осветление. Договорът за финансиране бе подписан с 

Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика, а 

дейностите завършиха през 

ляторо на 2021г.  Изпълнението 

на този проект ще донесе 

значително намаляване на 

разходите за осветление и 

отопление на институцията, ще 

повиши нейната енергийна 

ефективност, както и комфортът 

на потребителите, които са част 

от нея. ЦНСТ е дом за 14 души 

с увреждания, които получават 

ежедневни професионални грижи и рехабилитация, чрез които водят пълноценен 

живот. Общинското ръководство е превърнало инвестицията в повишаване на 

качеството на предоставяните социални услуги на територията на Община Правец в 
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своя кауза. С настоящият проект е в изпълнение и на Програмата за енергийна 

ефективност на общинските сгради. 

 Със средства, осигурени от ПУДОС в 

град Правец започна изграждането на 

канализационна мрежа в новия район над 

Спортен комплекс Правец. С това Община 

Правец стартира изграждането на новата 

инфраструктура в квартали 168, 169 и 170 

на гр. Правец, както и към квартал 9 по 

действащите подробни устройствени 

планове на града. 130бр. сградни 

отклонения за частните имоти са 

изградени тук. Проектът получи одобрение и се класира по –добре от други общини, 

благодарение на това, че град Правец вече има изградена и работеща Пречиствателна 

станция за отпадни води.   

 През 2021г. общината пренасочи средства от собствени приходи за да извърши 

дейностите по изграждане и на ВОДОПРОВОД за квартали 168, 169 и 170, както и 

към кв.9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община 

Правец, област Софийска“. Това даде възможност да бъдат изпълнени основните 

инфраструктурни ангажименти на Общината с оглед обособяване на новия квартал. 

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

пространство, гр. Правец” – трети етап бе завършен през 2021г. и е въведен в 

експлоатация. Рехабилитацията и на последната част от пешеходната зона в центъра 

на Правец придаде на централната градска част съвсем нова цялостна визия. През 

2021 година ремонтните дейности бяха в частта от сградата на бившата поща до 

заведениято „ Рибката“.  И в този участък както и в ремонтираните вече, изцяло е 

подменена настилката и отводнителните решетки. Запазиха се досегашните зелени 

площи и дървесни видове. Осветителните тела са ремонтирани, със сменени 

декоративни елементи и крушки. Визията се промени и с новото парково оборудване - 

пейки, кошове за отпадъци, кашпи с цветя и ново озеленяване. С днешна дата площад 

„Т. Живков“ и пешеходната зона на бул „3-ти март“ са визитната картичка на града, 
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перфектно съчетание от съществуващо и ново, запазена и доразвита ландшафтна 

архитектура. 

 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА УЛИЧНА МРЕЖА В гр. ПРАВЕЦ”, 

ВКЛЮЧВАЩА СЛЕДНИТЕ ПОДОБЕКТИ:  

- подобект 17: ул."Трети март" - от пътно кръстовище с път I-3 до о.т.377 

- включително изграждане на ново кръгово кръстовище при о.т.326”11  

Рехабилитацията на основния път /входа на Правец откъм езерото/ и изграждането на 

кръгово кръстовище при Спортна зала Правец бе ключов проект в тазгодишната строителна 

програма, СМР дейностите са по проект на Община Правец с Държавен фонд „Земеделие“. 

Ремонтът обхвана пътя от началото на язовирната стена до пешеходната пътека, свързваща 

парк „Тодор Живков“ и пешеходната зона в центъра на града. Участъкът от разклона за 

махала „Скърнава“ до Спортна зала Правец. На кръстовището на улица „Трети март“ и 

улица „Опълченска“ бе изградено кръгово движение, на няколко места – отводнителни 

съоръжения, озеленяване, нова хоризонтална и вертикална сигнализация. В участъкът от 

пътя на язовирната стена е подменена мантинелата ограждаща трасето от изток.       

                             

                                                                    

 

 

 

 

                                                                

 

Рехабилитация на улици и общински пътища част от Строителната програма обващаха 

тротоари, настилки, отводнителни съоръжения, повдигане на шахти и др., не само в града а и 

селата на Общината. Ремонтира се покрива на Автогара Правец, ремонтиран бе и покрива на 

сграда- Кметство с. Осиковица, текущ ремонт се извърши и в общинска сграда - Кметство с. 

Разлив, административна сграда с. Правешка Лъкавица, административна сграда и 

НЧиталище "Развитие 1898" в с. Видраре. Текущ ремонт бе направен и на обществена сграда 

/магазин за електроуреди/ в УПИ II, кв.20, гр. Правец, община Правец, област Софийска. Тук 

общината изгради мултифункционална сграда за срещи, конференции и събития.  
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 

Социалната политика на Община Правец е насочена към подобряване качеството на 

живот и създаване на благоприятни условия за по-пълноценен живот на хората. И през 

изминала година Община Правец показа, че е ангажирана и последователна в действията си 

по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с уврежданията, пенсионерите, 

уязвимите етнически групи и хората в риск.  

В тази връзка Община Правец предлага огромен набор от социални дейности и сме 

една от малкото общини в страната, която има подобно разнообразие и качество на социални 

услуги. 

Подкрепата е организирана в няколко програми /европейски и национални/, по които 

за 81 потребители се полагат грижи от 76 наети лица- лични и социални асистенти, домашни 

помощници и хигиенисти. Наетите лица извършват дейности като: дневна грижа, помощ при 

обслужване, грижа за личната хигиена, помощ в дома, приготвяне на храна и хранене, 

пазаруване, заплащане на сметки, придружаване и посредничество и др. Към момента все 

още има възможност за включване на нови потребители и набиране на асистенти, в 

зависимост от потребностите и социалния статус на нуждаещите се. За да достигнем до 

всеки в нужда, Общинска администрация Правец провежда периодични кампании, 

запознавайки населението с критериите за кандидатстване. 

На 20.12.2020 г. Общината сключи договор с Фонд „Социална закрила“ по проект 

„Обществена трапезария“, в който считано от 4 януари до 31 декември 2021 г. започна 

предоставянето на безплатен топъл обяд за 150 потребители. Периодичните кампании по 

разгласяване  довеждаха до постъпването на нови заявления, прекласирания с цел обхващане 

на най-крайно нуждаещите се. Услугата се предоставя в населените места Правец, с. Разлив, 

с. Осиковска Лакавица, с. Осиковица, с. Джурово, с. Равнище и с. Видраре. Ползватели са 

самотно живеещи, трудноподвижни поради възраст или с тежко заболяване, лица с доказана 

липса на доходи и близки, които да полагат грижи за тях, лица изпаднали в тежка битова 

ситуация, особено в следствие на епидемичната обстановка. 
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Предоставянето на услугата продължава да се осъществява при спазване на всички 

необходими хигиенни и противоепидемични мерки, с цел ограничаване и предотвратяване 

на евентуални рискове за потребителите.   

По социални проекти, свързани с дневна грижа, по програми към Агенцията по 

заетостта и др., през 2021 година община Правец  осигури заетост на 121 лица. 

По Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания в 

община Правец работят 8 лица, назначени в различни периоди, с осигурена 2 годишна 

заетост. Това са лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, за които подходящите 

работни места са предпоставка за преодоляване на социалната изолация и пълноценното им 

интегриране в обществото. 

Няколко са наетите служители по Националната програма "Помощ за пенсиониране". 

Критерий за назначаване бе безработни лица над 58 г., които активно търсят работа, с цел 

достигане прага за пенсиониране. Лицата бяха регистрирани на Бюро по труда и с тях бе 

проведено интервю и насочване от Агенцията по заетостта. 

Кандидатстването на Община Правец по Национална програма „Активиране на 

неактивни лица“ и Регионалната програма по заетост осигури още 9 работни позиции за 

безработни, търсещи активно работа. 

Община Правец както и други общини в страната предлага услугата приемна грижа. В 

Софийска област последните 5 години услугата „ Приемна грижа“ се предоставя с все по - 

добри показатели и ако през 2017 година Софийска област е била в дъното на класацията с 

едва 21 бр. приемни семейства, през 2021 година броят им вече е 34,  в седем общини 

Ботевград /8/, Етрополе /4/, Правец /8/, Пирдоп /3/, Своге /2/, Костинброд /3/ и Елин Пелин 

/6/.  

В целия свят приемната грижа е белег за социално зряло и развито общество. Да си 

родител на дете в риск е повече от добро дело, това е благородство и одухотвореност. 

Приемните семейства са по-добрата алтернатива от живеенето в институции. Макар и малка 

по брой жители, в Община Правец приемните семейства са развита и утвърдена социална 

услуга. За това говори и статистиката, че 25% от приемните семейства за цялата Софийска 

област са именно в Община Правец. Тези родители полагат грижи и отглеждат децата на 

възраст от 5 години до 19 години, а три от семействата отглеждат деца с увреждания.  

Наред с гореспоменатите  услуги в Община Правец се предоставят социални услуги с 

разнообразие и качество, съотвтетстващи на европейските директиви и развито социално 

общество. 

 Дневен център за пълнолетни лица  

с увреждания е социална услуга, 

предоставяна в общността, 

включваща комплекс от социални 

услуги, които създават условия за 

цялостно обслужване  на 

възрастните през деня, свързани с 

предоставянето на храна, 

задоволяване на ежедневните, 
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здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация 

на свободното време, личните контакти и социално включване. Капацитететът е 35 

места, като заетостта е от 60 възрастни хора с трайни увреждания, тъй като има 

полудневно ползване на услугата. 

 

 Социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип  за стари хора“ (ЦНСТСХ) 

дава възможност на своите ползватели да водят самостоятелен и независим живот в 

условия най-близки до семейната среда, с възможност за подкрепа и изява. Осигурена 

е включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, уют, удобство и 

спокойствие. Това са важни предпоставки за здравето, психическото спокойствие и 

нетревожното ежедневие на възрастния човек. Предлага се високо качество на живот и 

грижа, психологическа подкрепа на възрастния човек и здравословна среда. 

Капацитетът на услугата е 14 човека. През 2021 са заети 11 от тях. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/  е 

социална услуга от  резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно 

израстване и развитие на децата и младежите. В центъра се създава среда близка до 

семейната, при която децата/ младежите получават индивидуализирана грижа, 

подкрепа за развитие и за изграждане на умения. Капацитетът на центъра е 14броя 

деца /младежи на различна възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност/. 

През 2021 са заети 13 места.  

 Център за социална рехабилитация и интеграция е социална услуга, предоставяна в 

общността, съгласно чл.36, ал.2, т.6 от ППЗСП. СУ ЦСРИ цели подкрепа на 

индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и 

самостоятелност на деца и лица с различен вид и степен на увреждане, чрез 

целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. 

Капацитет - 30 потребители. През 2021 г. от услугата са се ползвали 27 потребители. 

 Защитено жилище  е социална услуга, предоставяна в общността,съгласно чл.36, ал.2, 

т.7 от ППЗСП. Социалната услуга предоставя комплекс от услуги целящи да осигурят 

условия за пълноценен и достоен живот, медицинско и рехабилитационно обслужване 

в среда, близка до семейната. ЗЖ осигурява включваща, преодоляваща изолацията и 

стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на 

потребителите. Капацитет- 8 места, като е с пълна заетост през 2021г.  

 Социалната услуга, която се изпълнява по Проект  „Център за семейно консултиране и 

подкрепа” по процедура „Ранно детско развитие” по ОПРЧР е насочена към деца и 

семейства, в които е налице високо ниво на риск. Целта е подобряване грижата за 

децата на възраст 0 - 7 г. от рискови семейства. Родителите имат възможност за 

комплексна подкрепа - от изцяло свързана с полагане на грижи за малките деца до 

консултиране относно възможностите за подобряване образование и шансове за 

заетост. Предоставят се и услуги по здравно консултиране, формиране на здравна 

култура за правилно отглеждане на децата като средство за  превенция на здравните 

рискове. 
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За поредна година Община Правец уважи най-

възрастните жители в общината, като раздадена на всички, 

навършили 65 години, без значение социалния статус, 

общо 1643 пакета продукти, по повод великденските 

празници.   

Като социален ефект за семействата с деца  през 

2021 год. Общината е покривала процент от таксата и 

оклада в детските градини. В тази връзка за 3 и 4 

годишните  Общината е покривала 45% от месечните им 

такси, а за 5 и 6 годишните 50%. 

С всички тези дейности  са показател за 

ангажираността и лоялността на Общината към своите  

жители.   

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дейностите в сферата на образованието са регламентирани в нормативната уредба на 

Министерството на образованието и науката и действащата нормативна уредба на Община 

Правец. 

 Регулярни са срещите с директорите на училищата и детските градини от община 

Правец във връзка с разпределение на средствата от Държавния бюджет за издръжка на 

дейностите за предучилищно и училищно образование. Те са свързани с подобряване 

възможностите на материалната среда, с цел по - качествен учебен процес и удовлетвореност 

на обществеността. Предизвикателство в отчетния период бе епидемиологична обстановка, 

но с реална и методическа помощ от страна на администрацията, бяха изпълнени 

изискванията за  осигуряване на качествен и безопасен учебен процес.  

 С цел пълно обхващане на всички подлежащи на образование деца и ученици и 

предотвратяване на отпадането от образователната система е създаден и функционира 

Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. На територията на община Правец по 

Механизма работеше екип за обхват, в който се включиха представители на РУП Правец, 

РУО София област и др.  

През м. ноември 2021 г., след актуализация на данните в Информационната система за 

реализация на Механизма /ИСРМ/, екипите за обхват, поради усложнената епидемиологична 

обстановка не извършваха физически посещения на адреси, а съсредоточиха работата си в 

непреки контакти /напр. чрез тел. разговор, социални мрежи и др./ с родители, настойници, 

попечители на децата/учениците, които подлежат на задължително предучилищно и 

училищно образование.  

 През 2021 година училищата са взели участие в следните Национални програми: 
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 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“; 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“; 

 Национална програма „Без свободен час“; 

 Национална програма „Иновации в действие“ ; 

 Национална програма за предоставяне на средства за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта на учениците и др. 

Освен по националните програми училищата и детските градини участват активно в 

подготовката и навременното офериране, съгласно нормативната уредба на МОН по 

въпросите на: 

- Безплатен превоз на децата и ученици, съгласно норнативите в законодателството;  

- Безплатен превоз на педагогически специалисти; 

- Осигуряване на системата на училищното образование с учебници, учебни комплекти 

и учебни помагала за подпомагане на обучението.  

 За постигането на целите заложени в сферата на образованието и достигането на 

заложените национални и европейски стандарти е необходима база и условия за провеждане 

на нормален образователен процес. В тази насока Община Правец неотклонно следва 

заложените стратегически цели по обновяването на материалната база. Тук е момента да 

благодаря на ръководствата на двете детски градини в гр. Правец, които се наложи да 

съвместяват учебния и възпитателен процец в една сграда и дворно пространство, поради 

ремонта на ДГ „ Индира Ганди“. Добрата екипна работа на двата колектива реално доведе до 

липса на проблеми с обхвата на децата и осигуряване на безопасен и качествен 

образователен процес. 

През 2021 г.  се въведоха картови плащания на таксите в детските градини в Правец -  

„Здравец” и „Индира Ганди”. Така родителите на децата, които се обучават в тях получиха 

възможност да заплащат своите такси, посредством картово плащане, чрез POS терминал. 

 Освен важна стъпка към улесняването на плащанията, възможността за плащане чрез 

банкова карта е една от основните препоръки на Световната здравна организация(СЗО) с 

оглед пандемията и намаляване работата с банкноти. 

 По ПМС №337/15.10.2021 Г. са отпуснати целеви средства за обект „Реконструкция и 

промяна предназначението на МС-общежитие в детска градина „Индира Ганди“ – филиал 

с.Разлив, община Правец. Повече от 25 години в селото няма детска градина и 

ръководството на общината предприе постъпки да се открие такава, с цел приемственост към 

училището в селото и облекчаване на родителите. Финансирането е осигурено от 

Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, 

детски градини и училища 2020-2022г., одобрена с решение №543 от 03.08.2020г. на 

Министерски съвет. Процедурата за избор на изпълнител е проведена и в момета се 

извършват СМР дейности. 

 

https://www.mon.bg/upload/22571/3NP_SavremenaObrSreda-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22575/7NP_IKT-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22575/7NP_IKT-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22581/13NP_Bez-svoboden-chas-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22584/16NP_Inovacii-dejstvie-20.pdf
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КУЛТУРА, СПОРТ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, ТУРИЗЪМ 

 Новогодишен пробег на Правец с международно участие и посрещане на Новата 2021 

година.  

 

 Орисване на първото бебе за 2021 година в Община Правец. По традиция на Бабинден 

(21.01.2021г.) първата рожба на годината, малката 

Анастасия, получи златно кръстче, грамота и 

подаръци от кмета на общината г-н Румен 

Гунински.  

  

 

 

 

 

 

 Поводи за празнично настроение даваха кътовете за снимки по различни поводи 

от Културния календар на Община Правец.  
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 Отбелязване на Националния празник 3ти март.  Ритуал по издигане на 

националното знаме и кратка програма на площада в Правец. Поднасяне на 

венци и цветя на руския паметник в местността „Бърдо“  на загиналите за 

свободата на България в гр. Правец. 

 40 години от откриването на Исторически музей-Правец и 50 години музейно 

дело в общината. Плакет и Поздравителен адрес за институцията, съхраняваща 

родовата памет в Общината. 

 На 29 април 2021 г. на площада в Правец се състоя традиционния великденски 

базар, от който жители и гости си купуваха сувенири и лакомства за здраве, а и 

за да подкрепят детските градини и основното училище в благотворителните им 

каузи.  

 Тържествено честване на 24 май и награждавания на отличници, изявени 

ученици и първокласници от ОУ „Васил Левски“ град Правец. 
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 По повод 1 юни – международния ден на детето, Общината организира тържество под 

мотото „Неделно детско утро!“ с любимите герои на децата от „Замръзналото 

кралство, „Пес патрул“ и „Костенурките нинджа“. За по - големите имаше специално 

издание на песенния конкурс “На крилете на песента” АLL Starsм, със специалния 

гост популярния рапър ТоТо 

    

 XVII издание на MozArt фестивал в Правец. В периода от 19 до 22 август 2021 г., 

Правец бе сцена на изявени таланти от оперното, музикалното и балетното изкуство. 

   

 Община Правец се включи в Националната кампания „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ 

АКТИВНО!“,  имаща за цел насърчаване на здравословния начин на живот. Бяха 

определени пет маршрута, които да се преминават, направи се мащабна 

информационна кампания за популяризиране на десетдневното събитие и се раздаваха 

рекламни материали и тениски на участващите. 
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 Кметът Румен Гунински получи наградата за принос в развитието на местното 

самоуправление и утвърждаване авторитета на Националното сдружение на 

общините, на Годишната среща на местните власти, по повод 25 годишнината на 

сдружението на общините в РБългария.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 В навечерието на 40-годишнината от обявяването на Правец за град се проведе 

традиционния турнир по Стрийтбол 3х3 за купата на Правец. 

  

 Годишнината от обявяването на Правец за град бе отбелязана с неприсъствени изяви и 

мероприятия, като своеобразната галерия на открито с ретро изложба, разказваща в 

снимки историята на града. Изложбата бе ситуирана на булевард „3-ти март“ 

пешеходна зона. В последствие тя прерастна и във виртуална изложба с 

публикуването на 100 снимки от Правец и визията му през 70-те и 80-те години на XX 

век. Публикацията им на официалната ни страница във Фейсбук стана много 

популярна.  
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 Ръководството на Общинска администрация – Правец организира множество конкурси 

посветени на годишнината, като онлайн конкурс за детска рисунка и снимка, за есе и 

рекламен видео клип. Много добре приет бе и юбилейния вестник, издаден от Община 

Правец.  

 

 По традиция в началото на месец декември Правец бе Коледно украсен, а децата бяха 

зарадвани от Дядо Коледа с лакомства. Кметът Румен Гунински запали светлините на 

коледното дърво. 

През 2021 година Община Правец приключи работата си по проект за заснемане на 30 

кратки туристически филмчета за представяне на красивата природа, културно-историческо 

наследство и популяризиране на Правец като туристическа дестинация.  Договор  с № Д-271-

12.11.2019 г е сключен между Община Правец и фирма ЕЙЧ ДИ ЧЕНЪЛ ЕООД, 

представляваща медийна група Глобус Медия Груп /телевизия Travel TV и телевизия This is 

Bulgaria HD/. Екипът от професионалисти – видеооператори и фотографи приключиха 

снимките на терен, а монтажистите и озвучителите оформиха крайните аудио-визуални 
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елементи, които ще популяризират общината в медийна среда. Освен че клиповете ще 

популяризират Правец в медийните канали, Община Правец разполага и с авторските права 

върху клиповете и би могла в бъдеще да ги използва при различни маркетингови кампании 

за популяризиране на дестинацията. 

По друг договор със същата фирма, Община Правец финализира и одобри предложения 

проект за албум на Правец, който вече в предаден за печат. Текстовете,  поместени в 

двуезичното печатно издание са дело на екип от Община Правец и Исторически музей – 

Правец. Те са илюстрирани с авторските фотографии на няколко фотографи, а 

художественото им виждане показва Правец в пълния му блясък. Луксозният албум е 

посветен на 40-годишнината от обявяването на Правец за град и е своеобразно продължение 

на албума на Правец издаден в далечната 1988 година. 

  

Въпреки рестрикциите, които налагаше пандемичната ситуация почти през цялата 2021г. 

Община Правец изпълняваше ангажиментите си спрямо обществеността, подобряваше 

дейността си, кандидатстваше за европейско финансиране, следеше програмите и ставаше 

бенефициент по различни такива със социална насоченост, следвайки приоритетите, 

заложени в Праграмата за управление, гласувана в началото на мандата.  

 

С уважение, 

РУМЕН ГУНИНСКИ  

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 



 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОТЧЕТ 

за работата на Общинския съвет на Община Правец  

за второто полугодие на 2021 година 

 

 

 
1. Дейност на Общинския съвет  

 Заседанията на Общинския съвет за периода 01 юли - 31 декември 2021 година са 

проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с Общинската администрация, Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за 

преодоляване на последиците,  Заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с 

усложнената епидемична обстановка в страната и опасността от разпространение на 

коронавирус.  

 Най-малко пет дни преди провеждане на заседанието обществеността е информирана за 

Дневния ред. На общинските съветници е предоставена поканата, както и по-голямата част от 

материалите за разглеждане на предстоящото заседание. Останалите материали се раздават на 

общинските съветници в сроковете, определени в ЗМСМА и Правилника на Общинския съвет 

на Община Правец. Всички материали се изпращат по електронен път. 

1.1. Заседания на Общинския съвет 

През периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 година Общинският съвет на Община Правец е 

провел 6 /шест/ заседания – 4 редовни и 2 извънредни. Всички заседания на Общинският 

съвет на Община Правец са проведени при спазване указанията на Министерството на 

здравеопазването и кризисния щаб на Министерски съвет и предписанията на здравните органи. 

1.2. Постоянни комисии към Общинския съвет  

Постоянните комисии към Общинския съвет са провели заседания, както следва: 

 -Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба – 7 броя; 

  -Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда 

и благоустрояване, селско и горско стопанство – 7 броя; 

 -Постоянна комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, 

вероизповедания – 6 броя; 

 -Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 

нямат проведено заседание. 

 

 2.  Решения на Общинския съвет 

 Общият брой на приетите решения e 99. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Решения по видове са както следва: 

 

Решения, отнасящи се до: Брой 

 

Определяне на дневния ред 6 

Бюджет и финанси 

 
8 

Приемане на Правилници, Наредби, Програми, Планове и инструкции  4 

Управление и разпореждане с общинско имущество 
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Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ. 
7 

Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2021 година. 
3 

Устройство на територията, пътна и селищна мрежа 20 

В това число: 

Приемане на определеният с Протокол на комисия по чл.210 от ЗУТ 7 

Процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове и наименование на 

улици в Община Правец; 
11 

Участие на представител от Община Правец в заседания на Дружества и сдружения с 

общинско участие; 
2 

Социални дейности, финансова помощ от бюджета на Община Правец по Наредба №20 4 

Приети отчети, доклади, календари и декларации 6 

Кандидатстване на Община Правец и други институции на територията на общината по 

програми и проекти 
3 

Организационни 3 

Отменени решения - 

Върнати решения - 

Обжалвани решения - 

 

 Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и 

начин на гласуване. 

 Всички протоколи, решения и материали от проведените заседания са изпратени на 

Областния управител в законоустановения срок. Всички протоколи от проведените заседания са 

изпратени на Районна прокуратура – Ботевград. 

 През периода са разгледани 5 молби за еднократна финансова помощ от бюджета на 

Община Правец по Наредба №20. От тях са удовлетворени 4 броя, като общата стойност на 

изплатената финансова помощ е в размер на 1 400 лева. 

 Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез Интернет страницата на 

Общината и поставен на хартиен носител на информационното табло в сградата на 

администрацията.  

 

Разгледана е дейността и са приети: 

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

полугодие на 2021 г.; 

- Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото полугодие на 

2021г.; 

- Анализа на дейността на РУ „Полиция”- Правец за периода 01.01.2021г. – 30.06.2021 г.; 

- Отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г.; 



- Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания 

финансов отчет на община Правец за 2019 г. 
 

Приети са също: 

- Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Правец за периода 2021 – 2023 г.; 

- „Програма за опазване на околната среда на община Правец 2021-2027 г.“ с неразделни 

нейни части: Приложение „Доклад с резултати от проведено анкетно проучване за 

разработването на ПООС Правец 2021-2027 г.“; Приложение „Раздел „Лечебни растения“ 

(РЛР); Приложение „Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на 

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

община Правец 2021-2028 г.“; 

- План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Правец; 

- Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите – общинска 

собственост през 2022 г. 

 

3.Дейност на общинските съветници 

 Редовно присъстват на мероприятия, организирани от Общинска администрация и от 

институциите на територията на общината. 

 

 

 

 

 

 
Изготвил: 

Калинка Асенова 

мл. експерт „ЗОА и АООбС” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Решения, отнасящи се до: Решение № Общ 

брой 

Определяне на дневния ред 118,139,141,173,176,199 6 

Бюджет и финанси 127,140,145,158,160,189,190,195 8 

Приемане на Правилници, 

Наредби, Програми, Планове и 

инструкции  

128,129,161,202 

4 

Управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 

 

120,121,122,123,124,125,138,147,148,149, 

150,151,152,153,154,155,156,179,180,181, 

182,183,184,185,188,198,203,204,205,206, 

207,208,209 
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Предоставяне на земи от 

Общинския поземлен фонд по реда 

на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ. 

126,157,186,187,210,211,212 

7 

Допълнение към Програмата за 

управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост за 

2021 година. 

119,146,178 

3 

Устройство на територията, пътна и 

селищна мрежа 

130,131,132,133,134,162,163,164,165,166, 

167,168,169,170,191,192,193,194,213,216 
20 

В това число: 

Приемане на определеният с 

Протокол на комисия по чл.210 от 

ЗУТ 

130,131,132,133,134, 169,170 

7 

Процедиране и одобряване на 

Подробни устройствени планове и 

наименование на улици в Община 

Правец; 

162,163,164,165,166,167,168,191,192,193, 

213 
11 

Участие на представител от 

Община Правец в заседания на 

Дружества и сдружения с общинско 

участие; 

171,172 

2 

Социални дейности, финансова 

помощ от бюджета на Община 

Правец по Наредба №20; 

143,177,197,201 

4 

Приети отчети, доклади, 

календари и декларации 

135,136,137,142,144,215 
6 

Кандидатстване на Община Правец 

и други институции на територията 

на общината по програми и проекти 

159,174,214 

3 

Организационни 175,196,200 3 

                                                                                                                         ОБЩО: 99 броя 

Върнати решения    - 

Обжалвани решения  - 

 



ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г. 

 

 

Решение № 118/23.07.2021 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение №119/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 

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

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

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

№  

по ред 

АОС № /дата Описание на имота 

113. АЧОС №1038-

II/ 28.11.2013 г. 

Едноетажна масивна обществена сграда със застроена площ (ЗП) от 83,40 

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

разположена на калкан на сграда трафопост, построена в УПИ I-Детско 

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

Правец; 

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № /дата Описание на имота 

50. АЧОС №4152-

II/02.07.2021 г. 

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

точка две шест едно) с неурегулирана площ от 127 (сто двадесет и седем) кв. м. по 

Плана на новообразуваните имоти на мах. „Скърнава“, гр. Правец, община 

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

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

Правец, област Софийска. 

51. АЧОС №4153-

II/02.07.2021 г. 

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

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

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

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

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

Правец, област Софийска. 

52. АЧОС №4154-

II/02.07.2021 г. 

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

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

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

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

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

Правец, община Правец, област Софийска 

53. АЧОС №4155-

II/02.07.2021 г. 

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

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

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

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

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

Правец, област Софийска. 

54. АЧОС №4160-

II/13.07.2021 г. 

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

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

урегулирана площ от 826 (осемстотин двадесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 61 



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

Софийска. 

55. АЧОС №4161-

II/13.07.2021 г. 

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

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

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

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

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

56. АЧОС №4162-

II/13.07.2021 г. 

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

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

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

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

57. АЧОС №4163-

II/14.07.2021 г. 

Поземлен имот с идентификатор 54170.164.29 (пет четири едно седем нула точка 

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

деветдесет и осем кв. м.) в местността „Събенец” с начин на трайно ползване – 

нива, категория – 6 (шеста), план за земеразделяне, находящ се в землището на с. 

Осиковица, община Правец, област Софийска. Предишен идентификатор: няма. 

Номер по предходен план: 164029. 

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

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

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

ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

26. АЧОС 

№4151-II/ 

01.07.2021 г. 

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

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

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

площ от 5770 кв.м. (пет хиляди седемстотин и седемдесет квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 345 (триста четиридесет и пет) кв.м., от които 

39 (тридесет и девет) кв.м., придаваеми от улица и 315 (триста и петнадесет) кв.м., 

придаваеми от Поземлен имот (ПИ) №8 (осми), находящ се в кв. 150 (сто и петдесет) 

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

27. АЧОС 

№4137-II/ 

14.06.2021 г. 

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

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

планоснимачен номер осемстотин осемдесет и едно), целият с урегулирана площ от 

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

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

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

Решение №120/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 

нежилищен имот, Гараж с площ от 24.00 (двадесет и четири) кв.м., намиращ се в поземлен имот № 1291 

по плана на гр.Правец, община Правец, област Софийска с акт за частна общинска собственост №1016-II/ 

19.09.2013 г, вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. 

№ 1721 от 24.09.2013 г., под № 134 том VI, парт. 20680;  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

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

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

2.3. Предназначение на имота – за гараж; 

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

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

годишна наемна цена; 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2, да 

утвърди тръжната документация и да сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и 



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

разпореждане с общинско имущество. 

Решение №121/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 

нежилищен имот – частна общинска собственост, Помещения, представляващи ОФИС № 8 и ОФИС № 9, 

частна общинска собственост, с обща площ от 51.69 (петдесет и едно цяло шестдесет и девет стотни) кв.м, 

находящо се на IIІ (третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2, с акт за частна общинска собственост № 0123 -II / 15.05.2000 г, вписан в 

Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 198 от 19.02.2004  г., 

под № 113  том I, н. д. № 138, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

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

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

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

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

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

годишната наемна цена; 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2, да 

утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

Решение №122/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим 

имот – Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със светла площ от 157.00 (сто петдесет 

и седем) кв.м., представляваща ученически бюфет, находяща се в масивна сграда –Училище, построена в 

(УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. Правец, актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 720 – I/12.06.2018 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към 

Агенция по вписвания с вх. рег. № 2063/13.06.2018 г., под № 179, том VIII, парт. 56517, 56545. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

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

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

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

2.3. Предназначение на имота – ученически бюфет. 

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

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

наемна цена. 

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

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

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

цигари, кофеин съдържащи напитки, електронни и хазартни игри; 

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

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

следва да са съобразени със: 

 - Закона за храните;  

- Наредба № 1 от 22.01.2018 год. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр.11 

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

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

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

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

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

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

на здравеопазването 

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

столове и бюфети».  



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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2 и т. 3, 

да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и 

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

разпореждане с общинско имущество. 

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

Решение №123/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.112.253 (пет осем нула три 

нула точка едно едно две точка две пет три) с площ от 153 кв. м. (сто петдесет и три квадратни метра), по 

плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт 

за частна общинска собственост (АЧОС) №3984-II/25.02.2021 г., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 526 от 09.03.2021 год., Акт № 190, том II, при съседи: 

Северизток: ПИ №58030.112.24 по ПНИ на мах. „Скърнава”, гр. Правец; югизток: ПИ №58030.112.254 по 

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

Правец; северозапад: ПИ №58030.112.25 по ПНИ на мах. „Скърнава”, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

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

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

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Решение №124/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на С. Ц. М., в качеството му на собственик на построена 

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

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 

1499 (трети отреден за имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин деветдесет и девет), целият с 

урегулирана площ от 959 (деветстотин петдесет и девет) кв.м., находящ се в кв. 97 (деветдесет и седем) по 

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

собственост № 4073 - ІІ/10.06.2021 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция 

по вписванията с вх. Рег. № 1416 от 15.06.2021 год., под № 21 том VI, парт. 52071. 

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

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

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

по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение №125/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на В. Г. П. с постоянен адрес: с. Осиковица, ....., 

недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 45/805 (четиридесет и пет към осемстотин 

и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 77 (втори отреден за имот планоснимачен 

номер седемдесет и седем), целият с урегулирана площ от 805 кв.м. (осемстотин и пет квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 45 (четиридесет и пет) кв.м., от които 30 (тридесет) кв.м. придаваеми 

от улица с о. т. 44 до о. т. 52 и 15 (петнадесет) кв.м придаваеми от улица с о. т. 44 до о. т. 45, находящ се в 

кв. 16 (шестнадесет) по плана за регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с 

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

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

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

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

2.  Определя цена в размер на 675.00 лв. (шестстотин седемдесет и пет лева) без ДДС (необлагаема) 

на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 



Решение №126/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците П. В. Г., следния земеделски 

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

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

област Софийска, с площ от 553 кв.м (петстотин  петдесет и три кв. м), съгласно скица- проект 

№15-400052-14.04.2021 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 58030.40.37 по 

КККР, целият с площ от 892 кв.м., НТП – овощна градина, категория осма, за който е съставен Акт 

за частна общинска собственост №4159 – II/13.07.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

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

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

Решение №127/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за финансово участие на Община Правец със сума в размер до 15 000 /петнадесет 

хиляди/ лева за реализиране на Музикалния фестивал „Моцартови празници-Правец 2021” от  § 10-20 от 

бюджета на Община Правец за 2021 г. 

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

настоящото решение. 

Решение №128/23.07.2021 г. – ПРИЕТА 
1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 

източници и биогорива на Община Правец за периода 2021 – 2023 година, неразделна част от настоящото 

решение. 

Решение №129/23.07.2021 г. – ПРИЕТА 
1. Общински съвет Правец приема „Програма за опазване на околната среда на община Правец 2021-

2027 г.“ с неразделни нейни части: Приложение „Доклад с резултати от проведено анкетно проучване за 

разработването на ПООС Правец 2021-2027 г.“; Приложение „Раздел „Лечебни растения“ (РЛР); 

Приложение „Програмата за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите на община 

Правец“ и Приложение „Програма за управление на отпадъците на община Правец 2021-2028 г.“, 

неразделна част от настоящото решение. 

Решение №130/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на: 

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

гр. Правец, Община Правец, Област Софийска”, като трасето премине в свободен изкоп през поземлени 

имоти, собственост на Община Правец-част от улица с о.т. 1009 до о.т. 1052б-о.т.1052a-о.т.1052, по план 

за регулация на гр. Правец до достигане на регулационната линия  на УПИ XXXVI-881, кв.59, гр. Правец. 

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

гр. Правец, Община Правец, област Софийска”, като трасето премине в свободен изкоп през поземлени 

имоти, собственост на Община Правец- част от улица с о.т. 1009 до о.т. 1052б-о.т.1052a- о.т.1052, по план 

за регулация на  гр. Правец до достигане на регулационната линия  на УПИ XXXVI-881, кв.59, гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

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

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

122,00 лв. ( сто двадесет и два лева) без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед 

на Кмета на Община Правец съгласно приложения протокол .  

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

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

230,40 лв. (двеста и тридесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от комисия, 

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

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

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

канализационно отклонение за  обект: „Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ XXXVI-881, кв.59 

по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска”,  през поземлени имоти (ПИ), общинска 

собственост - част от улица с о.т. 1009 до о.т. 1052б-о.т.1052a- о.т.1052,, по план за регулация на  гр. Правец 

Решение №131/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на сградно канализационно 

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

Правец, община Правец, област Софийска”, като трасето на отклонението премине в свободен изкоп през 



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

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

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

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

с дължина 4,00 м. и ширина 0,96 м. в размер на 153,60 лв. /сто петдесет и три лева и шестдесет стотинки/ 

без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец, 

съгласно приложения протокол. 

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

на територията за учредяване право на прокарване на сградно канализационно отклонение за обект: 

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

област Софийска”, през поземлен имот, собственост на община Правец- улица с о.т. 1198- о.т. 1215 по 

плана на гр. Правец. 

Решение №132/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова въздушна 

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

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

премине през поземлен имоти, собственост на Община Правец –част от улица с о.т. 519 - о.т. 446 – о.т.437 

- о.т.427 - о.т.419 - о.т.410 - о.т. 402 по плана на гр. Правец до достигане нов стоманобетонов стълб   

монтиран срещу УПИ V-6527, кв.170, по плана на гр. Правец – с дължина на трасето 182 м.  

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

за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ V-6527, кв. 

170, ул. „Златан Чорбанов” № 3, гр. Правец, Община Правец”, с дължина 182 м. и сервитутна ивица 2.10 

м. в размер на 14 905,80 лв. (четиринадесет хиляди деветстотин и пет лева  и осемдесет стотинки) без ДДС 

(необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на Община 

Правец съгласно приложения протокол.  

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

на територията за учредяване право на прокарване на нова въздушна електропроводна линия за обект 

„Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на жилищна сграда в УПИ V-6527, кв. 170, ул. 

„Златан Чорбанов”№ 3, гр. Правец, Община Правец”, през имоти публична общинска собственост част от 

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

Решение №133/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова подземна кабелна линия в 

полза на: ЧЕЗ  Разпределение България АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление гр. 

София, бул. „Цариградско шосе”№159 за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV 

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

Софийска”, като трасето премине през имоти, собственост на Община Правец – част от улица с о.т.204-

о.т.208 по плана на гр. Правец с дължина на трасето 50,00 м.  

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

„ЧЕЗ Разпределение България” за обект: „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на 

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

Софийска” с дължина 50,00 м. и сервитутна ивица 2.10 м. в размер на 4095,00лв. /четири хиляди деветдесет 

и пет лева/без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на 

Кмета на Община Правец, съгласно приложения протокол.  

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

на територията за учредяване право на прокарване за „Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 

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

област Софийска”,  като трасето премине през имоти, собственост на община Правец – част от улица с о.т. 

204 - о.т. 208 по плана на гр. Правец 

Решение №134/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова въздушна електропроводна 

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

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

Софийска”, като трасето премине през поземлен имот 58030.100.300 по плана на новообразуваните имоти 

на мах. Драганска, представляваш, местен път до достигане нов стоманобетонов стълб  №4, монтиран 

срещу ПИ 110.227, зона за отдих Драганска, гр. Правец – с дължина на трасето 102 м.  

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

обект„Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на еднофамилна жилищна сграда и гараж в 



ПИ 110.227, зона за отдих Драганска, гр. Правец ЕКАТТЕ58030, Община Правец, област Софийска”,  с 

дължина 102 м. и севитутна ивица 2.10 м. в размер на 7711,20 лв. (седем хиляди седемстотин и единадесетт 

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

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

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

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

обект„Външно ел захранване с въздушна кабелна линия 1 kV на еднофамилна жилищна сграда и гараж в 

ПИ 110.227, зона за отдих Драганска, гр. Правец ЕКАТТЕ58030, Община Правец, област Софийска”, през 

поземлен имот 58030.100.300 по плана на новообразуваните имоти на мах. Драганска, представляващ,  

местен път. 

Решение №135/23.07.2021 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Общински съвет – Правец дава отрицателно становище за опрощаване на дължими държавни 

вземания на М. И. Ц. за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци в общ размер на 796,81 лева. 

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

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

Президента на Република България за окончателно разглеждане. 

Решение №136/23.07.2021 г. – ПРИЕТ 
1. Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за I-во 

полугодие на 2021 г. (Приложение) 

Решение №137/23.07.2021 г. – ПРИЕТ 
1.Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото полугодие 

на 2021 година. /Приложение / 

Решение №138/23.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „Д- Р АСЕН АРСОВ- 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ”, ЕИК 

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

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

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

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

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

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

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

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

29.60 лв. (двадесет и девет лева и шестдесет стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 5 към чл. 21 

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

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

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

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

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

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

Решение № 139/29.07.2021 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 140/29.07.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 97/27.05.2021 г. на Общинския съвет 

на община Правец, както следва: 

 вместо текста „Пристройка за спортно оборудване с разгърната застроена площ /РЗП/ от 138 

кв.м. /сто тридесет и осем квадратни метра/“ да бъде изписан текста: „Пристройка за спортно 

оборудване с разгърната застроена площ /РЗП/ от 211,30 кв.м. /двеста и единадесет 

квадратни метра/“,  

 изразът „Търговски обект със разгърната застроена площ /РЗП/ от 75 кв.м.“да отпадне 
След поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка решението да придобие следния вид: 
1. „Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да закупи от 

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

управление: град Правец, община Правец, бул.“Трети март“ №16, представлявано от Васил Златев Петков 

и Борислав Венциславов Ралчев, заедно и поотделно, следните недвижими имоти, находящи се в град 

Правец, община Правец, област Софийска, а именно: Масивна сграда Спортна зала с разгърната застроена 

площ /РЗП/ от 1925 кв.м./хиляда деветстотин двадесет и пет квадратни метра/, Пристройка за спортно 



оборудване с разгърната застроена площ /РЗП/ от 211,30 кв.м. /двеста и единадесет квадратни метра/, 

находящи се в урегулиран поземлен имот УПИ – ХХVІ /двадесет и шести/ - за спортен комплекс в кв. 9 

/девети/ по регулационния план на гр. Правец, целия с площ от 11701 кв. м. /единадесет хиляди 

седемстотин и един квадратни метра/ за цена в размер на 383 365,00 лв. /триста осемдесет и три хиляди 

триста шестдесет и пет лева/, съгласно изготвена пазарната оценка от независим лицензиран оценител.  

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

„УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ-ПРАВЕЦ” АД, ЕИК 130833757 за данък недвижими 

имоти и такса битови отпадъци към дата на сключване на договора за покупко-продажба на имотите по 

т.1.  

3. Общински съвет на Община Правец дава съгласие „УНИВЕРСИТЕТСКИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ 

- ПРАВЕЦ” АД, ЕИК 130833757, със седалище и адрес на управление: град Правец, община Правец, 

ул.“Трети март“ №16, представлявано от Васил З. Петков и Борислав В. Ралчев, заедно и поотделно да 

учреди безвъзмездно безсрочно право на ползване  в полза на Община Правец върху УПИ ХХVІ /двадесет 

и шести/ - за спортен комплекс в кв. 9 /девети/ по плана на гр. Правец с площ от 11701 кв. м. /единадесет 

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

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

настоящото решение.” 

Решение № 141/23.09.2021 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 142/23.09.2021 г. – ПРИЕТ 
1. Приема за сведение анализа на дейността на РУ „Полиция”- Правец за периода 01.01.2021г. – 

30.06.2021 г. 

Решение № 143/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
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:  В. М. М. от гр. Правец   - в размер на 500,00 лв. 

Решение № 144/23.09.2021 г. – ПРИЕТ 
1. Утвърждава окончателния годишен план и отчет на бюджета на Община Правец за 2020 г.(съгласно 

Приложение №1). 

2. Утвърждава окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите разходи през 

2020 г. (съгласно Приложение №2) 

3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г. (съгласно Приложение №15 

към ФО-1/2021 г. на Министерство на финансите относно съставяне и изпълнение на бюджетите на 

общините за 2021 г.) 

4. Приема Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания 

финансов отчет на община Правец за 2019 г. 

Решение № 145/23.09.2021 г. – ПРИЕТ 
1.Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство, 

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

Решение № 146/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 

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

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

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

58. 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. 

 

59. 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 

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

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

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

ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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. 
 

Решение № 147/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот – 

частна общинска собственост, представляващ помещение – 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 с акт за частна общинска собственост № 0112 -II / 02.08.1999 

г, вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 2664 от 

13.11.2008  г., под № 157  том X, н. д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 87.50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) 

без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

 2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност; 

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

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

годишната наемна цена; 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2, да 

утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 



Решение № 148/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот – частна 

общинска собственост, представляващ Помещение №6, 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, с акт за частна общинска собственост № 0112 -II / 02.08.1999 г, 

вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 2664 от 

13.11.2008  г., под № 157  том X, н. д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 110.00 лв. (сто и десет лева) без ДДС, съгласно Приложение 

№1, т. 3.2 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност; 

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

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

годишната наемна цена; 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2, да 

утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

Решение № 149/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА-ЧИНОВА”, ЕИК 201765390, 

представлявано от ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА-ЧИНОВА, Помещение №16 – частна общинска собственост, 

с полезна площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., и Помещение №17 – частна общинска собственост, с 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 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 –5 (пет) години;  

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

за наем с на ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р 

ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА-ЧИНОВА”, ЕИК 201765390, представлявано от ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА-

ЧИНОВА за помещенията по т. 1 за срок от 5 (пет) години. 

Решение № 150/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот – 

частна общинска собственост, Преместваем търговски обект № 1 (едно), с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., 

находящ се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр. Правец, актуван 

с акт за публична общинска собственост АПОС №510-I/ 07.10.2016 г., вписан в Службата по вписвания – 

гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том XII, парт. 

19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет лева) без ДДС, съгласно Приложение 

№1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

2.3. Предназначение на имота – За търговска дейност; 

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 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. 



Решение № 151/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински нежилищен 

имот – частна общинска собственост, 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 в Административно-стопанска сграда, (УПИ) ХХІІ 

(двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, с акт 

за частна общинска собственост № 126 -II / 04.12.2008 .г, вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград 

към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 50 от 22.01.2009 г., под № 32, том I, парт. 1011. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 108.00 лв. (сто и осем лева) без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т. 3,2 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност 

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

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

годишната наемна цена; 

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

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2, да 

утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник при спазване реда и условията 

на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

Решение № 152/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

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

целият с урегулирана площ от 540 (петстотин и четиридесет) кв.м., находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по 

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

собственост №4015 - II/08.04.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 826 от 09.04.2021 год., Акт № 18, том IV, при съседи: Север: улица с о. т. 58 към 

о. т. 60 до о. т. 64; изток: УПИ IV – общ., кв. 23, с. Разлив; юг: УПИ XII – общ., кв. 23, с. Разлив; запад: 

УПИ II – 121, кв. 23, с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 16 200.00 лв. (шестнадесет хиляди и двеста 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. 

Решение № 153/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
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 50 390.00 лв. (петдесет хиляди триста и деветдесет 

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. 

Решение № 154/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
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 31 080.00 лв. (тридесет и една хиляди и осемдесет 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. 

Решение № 155/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
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 36 240.00 лв. (тридесет и шест хиляди двеста и 

четиридесет 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. 

Решение № 156/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на М. П. П. с постоянен адрес: гр. Етрополе, ..... и М. В. 

П. с постоянен адрес: гр. Етрополе, ....., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 

37/701 (тридесет и седем към седемстотин и една) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) 

XXXVII – 881 (тридесет и седми отреден за имот планоснимачен номер осемстотин осемдесет и едно), 

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

представляващи 37 (тридесет и седем) кв.м., находящ се в кв. 59 (петдесет и девет) по плана за регулация 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 

№4136 – II/14.06.2021 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1692 от 02.07.2021 год., Акт № 29, том VII, при съседи: Север: улица с о. т. 1043 

до о. т. 1052; изток: улица с о. т. 1052 до 1054; юг: УПИ XXIII – 6297, кв. 59, гр. Правец; запад: УПИ 

XXXVII – 881, кв. 59, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 



2. Определя цена в размер на 1665.00 лв. (хиляда шестстотин шестдесет и пет лева) без ДДС 

(необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 157/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Я. В. Н., следния земеделски 

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

- Поземлен имот с идентификатор 58030.33.10 в землището на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, с площ от 1812 кв.м (хиляда осемстотин и дванадесет кв. м), съгласно скица 

№15-841226-30.07.2021 г., НТП – нива, категория шеста, за който е съставен Акт за частна 

общинска собственост №4303 – II/01.09.2021 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на А. Т. С., наследник на Я. В. 

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

Решение № 158/23.09.2021 г. –  ИЗПЪЛНЕНО 
1.Дава съгласие Община Правец да предостави временен безлихвен заем от собствени бюджетни 

средства на стойност 129 980,80 лв /сто двадесет и девет хиляди деветстотин и осемдесет лева и осемдесет 

стотинки/, представляващи средства за окончателно плащане на разходи в размер на 20 /двадесет/ процента 

от общата стойност на проект „Правец – среда за активно социално приобщаване”, финансиран по договор 

№ BG05M9OP001-2.018-0023-C02 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020г.“ 

2.Необходимите средства за финансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни средства на 

Община Правец и отчетени по параграф 76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз”. 

3.След приключване, отчитане  и възстановяване на средствата по Договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.018-0023-C02 по ОП РЧР, предоставените по т.1  финансови средства да бъдат 

възстановени по приходната част на бюджета на Община Правец. 

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, а 

именно: осигуряване на обучение и заетост, социално-здравни и образователни услуги на жителите на 

община Правец. 

Решение № 159/23.09.2021 г. –  ИЗПЪЛНЕНО 
 1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да кандидатства по 

Мярка  7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване 

на културното и природното наследство на селата”,  по Процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP 001- 19.182 МИГ Ябланица Правец. 
2. Общински съвет на Община Правец декларира , че дейностите по проектното предложение  

„Запазване и популяризиране на местната културна идентичност и традиции” 

 съответстват на План за интегрирано развитие на Община Правец за периода 2021-2027 г. 

Стратегическа цел 1 :Конкурентоспособност на икономика с разнообразна структура базирана на 

местните ресурси и традиции 

Приоритет 2: Защита на културното наследство  

3.Общински съвет на Община Правец указва на Община Правец да спазва законодателството в 

областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ от ЕЗДРСР и условията в обхвата на Регламент (ЕС)№1305/2013.  

 

Решение № 160/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Допуска формиране на паралелки по чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование в: 

 ПГПЧЕ “Алеко Константинов”, гр.Правец – 4 паралелки:  

- ІХ клас - 13 ученици, професионална паралелка „Организация на хотелиерството“;  

-   Х клас - 16 ученици, профил „Чужди езици“ английски език;  

-   Х клас - 16 ученици, профил „Чужди езици“ английски език;  

-   Х клас - 16 ученици, профил „Чужди езици“ немски език;  

-   Х клас - 16 ученици, професионална паралелка по професия „Хотелиер“, специалност 

„Организация на хотелиерството“, 

 ОУ “Христо Ботев”, с.Джурово - 4 паралелки:  

- ІІ клас с 13 ученика  



- ІІІ клас с 14 ученика  

- VІ клас със 17 ученика; 

- VIІ клас със 14 ученика; 

 ОУ “Любен Каравелов” - с.Осиковица – 3 паралелки: 

- ІІ клас с 14 ученика  

-VІ клас с 12 ученика; 

-VIІ клас с 12 ученика; 

2. Допуска формиране на паралелки по чл.68, ал.1, т.1 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование в: 

 ОУ “Васил Левски”, с.Видраре – подготвителна група и 4 паралелки: 

Подготвителна група - с 8 деца; 

- І - IІ клас с 10 ученика; 

- ІІІ – ІV клас с 10 ученика; 

- V-VІ клас – с 13 ученика; 

-VIІ клас с 8ученика; 

3.Допуска в ОУ “Христо Ботев”-с.Разлив формиране на 1 подготвителна група и 4 паралелки по чл.69, 

ал.1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, след Разрешение на Началника на РУО-София област, както следва: 

- І–ІІ клас – 7 ученици  

- ІІІ–ІV клас – 6 ученици  

- V–VІ клас – 10 ученици  

- VII клас  – 6 ученици 

4.Допуска функционирането на групи за целодневна организация на учебния ден, както следва: 

 ОУ “Васил Левски”, гр.Правец - 11 групи; 

 ОУ “Христо Ботев”, с.Джурово - 3 групи; 

 ОУ “Христо Ботев”, с.Разлив - 1 група; 

 ОУ “Любен Каравелов” - с.Осиковица - 3 групи; 

 ОУ “Васил Левски”, с.Видраре - 1 група; 

5.В съответствие с чл.54 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование да се сформират групи в детските заведения, както следва: 

 ДГ “Индира Ганди”, гр.Правец  - 4 групи 

 ДГ “Здравец”, гр.Правец - 4 групи, от които 1 яслена група 

 ДГ “Звънче”, с.Джурово - 3 групи, от които 1 яслена група 

 ДГ “Слънце”, с.Осиковица - 2 групи 

6. Допуска броят на децата в групите в детските градини да се завиши с до 2 деца в група над 

максималния брой от 23 деца.  

7.Допуска функционирането на несамостоятелно общежитие с 3 групи към ПГПЧЕ “Алеко 

Константинов”-гр.Правец и несамостоятелно общежитие с 1 група към ОУ “Васил Левски”, с.Видраре. 

8.Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на посочените училища, с 

изключение на случаите за които има изрично решение на Общински съвет - Правец. 

9. Утвърждава мрежата от общински детски градини и училища на територията на Община Правец за 

учебната 2021/2022  година /Приложение №1/. 

10. 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, а 

именно: осигуряване на качествено предучилищно и училищно образование на децата в община Правец. 

Решение № 161/23.09.2021 г. – ПРИЕТ 
1. Приема План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Правец. 

(Приложение) 

Решение № 162/23.09.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1.Одобрява Техническо задание за  ПУП –  Парцеларен план /ПП/ и План-схема за разширение на 

газопроводната мрежа за захранване на махала Скърнава, гр. Правец, община Правец, област Софийска 

2. Разрешава изработването на ПУП – ПП по полски пътища, извън урбанизираната територия на гр. 

Правец от КК и КР и на План-схема  към Плана за улична регулация в строителния полигон на махала 

Скърнава с цел разширение на газопроводната мрежа за захранването на мах. Скърнава. 

Решение № 163/23.09.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 



1.Одобрява Техническо задание за  ПУП –  Парцеларен план /ПП/ и План-схема за разширение на 

газопроводната мрежа за захранване на вилна зона Драганска, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

2. Разрешава изработването на ПУП – ПП по  полски пътища, извън урбанизираната територия на гр. 

Правец от КК и КР и за План-схема към Плана за улична регулация в строителния полигон на махала 

Драганска с цел разширение на газопроводната мрежа за захранването на вилна зона Драганска. 

Решение № 164/23.09.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 1.Одобрява Техническо задание за изменение на действащата План-схема към уличната регулация 

на ПР и създаването на ПУП – Парцеларен план по местни пътища в извън урбанизираната територия от 

КК и КР на с. Разлив с цел разширение на газопроводната мрежа за захранване на строителните полигони 

на  махала Куевска, махала Влъчковска, махала Маргинска и махала Сираковска в землището на с. Разлив, 

община Правец,  област Софийска. 

2. Разрешава изработването на Проект за изменение на действащата План-схема към уличната 

регулация на ПР на с. Разлив и създаването на ПУП – Парцеларен план в извън урбанизираната територия 

от КК и КР на с. Разлив с цел разширение на газопроводната мрежа за захранване на строителните 

полигони на  махала Куевска, махала Влъчковска, махала Маргинска и махала Сираковска в землището на 

с. Разлив, община Правец,  област Софийска. 

Решение № 165/23.09.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Дава  принципно съгласие за процедура по изменение на Подробния устройствен план /ПУП/- План 

за регулация  /ПР/ на част от кв. 117, гр. Правец, община Правец, Софийска област  на осн. чл. 134, ал. 2, 

т. 2 от ЗУТ, с което се предвижда  разделяне на УПИ VII-За туристически комплекс, спорт и атракции  на 

два нови УПИ  VII-За туристически комплекс, спорт и атракции с урегулирана площ от 28130 кв. м. и  

УПИ IХ- За обществено обслужване с урегулирана площ от 1522 кв.м 

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

решение процедури. 

Решение № 166/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Отменя свое Решение № 115/ 28.06.2021г. 

2. Дава  принципно съгласие за изменение на Подробния устройствен план /ПУП/ - План за регулация 

на част от кв. 23, с. Разлив с които се предлага част от УПИ IХ – общ. и част от УПИ Х – общ. да се 

обединят в един нов УПИ Х- общ. с урегулирана площ от 1032 кв. м, както и УПИ ХV- общ, УПИ ХVI- 

общ,  УПИ ХVII- общ. и част от УПИ IХ-общ. и УПИ Х- общ. да се обединят в един нов урегулиран 

поземлен имот УПИ ХV- общ, 240 с площ от 3148 кв. м. урегулирана площ, в който урегулиран поземлен 

имот, поземлен имот №240 участва с 1217 кв.метра. 

Решение № 167/23.09.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Общински съвет Правец в съответствие с чл.64, ал. 2 от ЗУТ  разрешава изработване на проект за  /ПУП/ 

- Парцеларен план - /ПП/ за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗУТ 

по част електрическа в ПИ 61807.48.517 и ПИ 61807.3.549 по действащата кадастрална карта на землището 

на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

Решение № 168/23.09.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Дава  принципно съгласие за изменение на Подробния устройствен план /ПУП/ - План регулация на 

УПИ IV-училище в кв. 5, като същият се отреди „За обществено обслужващи дейности“ по действащите 

подробни устройствени планове на с. Осиковска Лакавица и в съответствие с предвижданията на Общия 

устройствен план на община Правец, област Софийска. 

Решение № 169/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 

I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на Разпределителни газопроводи и 

Газопроводни отклонения за обект „Газификация на гр. Правец”, през следните поземлени имоти, 

собственост на община Правец, както следва: 

  За подобект 1: ”Разпределителен газопровод по ул. „Генерал Гурко” в гр. Правец с три броя 

газопроводни отклонения, налягане 5 bar и тръба Re 100 SDR 11-ф 40х3,7”.  

Трасето на Разпределителния газопровод е предвидено да пресече ул.”Работническа” в участъка от о.т. 

478-о.т.473 по плана за регулация на гр. Правец посредством хоризонтален сондаж, без да се нарушава 

асфалтовата настилка и да премине в тротоара на улица „Генерл Гурко” с о.т. 478-о.т.430- о.т.409, в изкоп;  

 Трасетата на Газопроводните отклонения преминават както следва: 

- ГО 1 – в тротоара,  за УПИ  V-679  и УПИ XIII-680, кв. 131– с дължина 2,20 м. в изкоп 

- ГО 2  – в тротоара за УПИ XXVII-680 и УПИ XXII-684, кв. 131– с дължина 1.80 м. в изкоп 

- ГО 3 – в тротоара за УПИ  III-684, кв. 131 – с дължина 2.10 м. в изкоп 



 Обща дължина на Разпределителния газопровод е  152,00 м. 

 Обща дължина на  Газопроводните отклонения е 7,00 м 

Всички пресичания на улиците да се извършат посредством хоризонтален сондаж (с къртица) 

 За подобект 2 ”Разпределителен газопровод по ул. „Възраждане” в гр. Правец с дванадесет броя 

газопроводни отклонения, налягане 5 bar и тръба Pe 100 SDR 11-ф 40x3,7”. 

 Разпределителния газопровод е предвидено да се захрани от съществуващ разпределителен 

газопровод на ул. Възраждане” между УПИ IX-647 и УПИ X-647, кв. 32, гр. Правец. От тази точка трасето 

на РГ следва да се изгради в десния тротоар на улица  „Възраждане”, като преминава през част от улицата 

с о.т. 883 - о.т. 896 – о.т 861 о.т. 852 - о.т. 809 - о.т.767- о.т. 720 - о.т. 686 - о.т. 683-о.т 596, трасето пресича 

още ул. „Христо Ботев”, в участъка на о.т 686-о.т 557, улица „Моновец” в участъка на о.т720-о.т 708 улица 

„1-ва” в участъка на о.т. 809-о.т.801 и улица „Четвърта” в участъка между о.т 852-о.т.851 по плана на гр. 

Правец с дължина 536,00 м. в открит изкоп.  

Трасетата на Газопроводните отклонения преминават както следва: 

- ГО 1 –  в тротоара, за  УПИ  XI-644, кв. 32 – с дължина 2.10 м. в открит изкоп 

- ГО 2 – в тротоара, за УПИ  III-642 и УПИ IV-764, кв. 33,– с дължина 2.00 м. в открит изкоп 

- ГО 3 – в тротоара, за УПИ IV-763  и УПИ V-762, кв. 36– с дължина 2.00 м. в открит изкоп 

- ГО 4 – в тротоара, за УПИ  VI-761 и УПИ VII-760,  кв.36 – с дължина 2,00 м.  в открит изкоп 

- ГО 5 – в пътното платно, за УПИ  I-За административни и стопански дейности, кв. 41 – с дължина 

2.00 м. чрез хоризонтален сондаж 

- ГО 6 – в тротоара, за УПИ IV-750 и УПИ V-734,  кв.81 м. в открит изкоп 

- ГО 7 – в тротоара, за УПИ  V-734 и УПИ VI-734,  кв.81. в открит изкоп 

- ГО 8 –  в тротоара, за УПИ  II-739 и УПИ V-739,  кв.40 – с дължина 1,90 м. в открит изкоп 

- ГО 9 – в тротоара, за УПИ  III-740 и УПИ IV-741,  кв.40 – с дължина 1,90 м. в открит изкоп 

- ГО 10 - в тротоара, за УПИ  V-756 и УПИ VI-754,  кв.49 – с дължина 1,90 м. 

- ГО 11 – в пътното платно, за УПИ  IV-756 и УПИ III-757,  кв.49 – с дължина 5,40 м. чрез хоризонтален 

сондаж 

- ГО 12– в пътното платно, за УПИ  I-759 и УПИ II-758,  кв.49 – с дължина 14,50 м чрез хоризонтален 

сондаж 

Обща дължина на Разпределителния газопровод е  536,00 м  

Обща дължина на  Газопроводните отклонения е 49,10 м. 

Всички пресичания на улиците да се извършат посредством хоризонтален сондаж (с къртица) 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на Разпределители газопроводи и 

Газопроводни отклонения за обект „Газификация на гр. Правец”, с  

- подобект 1: ”Разпределителен газопровод по ул. „Генерал Гурко” в гр. Правец с три броя 

газопроводни отклонения , налягане 5 bar и тръба Pe100 SDR11-ф40x3,7”. 

 - подобект 2: ”Разпределителен газопровод по ул. „Възраждане” в гр. Правец с дванадесет броя 

газопроводни отклонения, налягане 5 bar и тръба Pe 100 SDR 11-ф 40x3,7” 

в размер на 20 127,44 лв. (двадесет хиляди сто двадесет и седем лева и четиридесет и четири 

стотинки) определена от комисия, назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община 

Правец съгласно приложения протокол от 13.09.2021 г.  

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

на територията с която да учреди безвъзмездно право на прокарване през поземлени имоти, публична 

общинска собственост за Разпределители газопроводи и Газопроводни отклонения, за обект „Газификация 

на гр. Правец”  

- подобект 1: ”Разпределителен газопровод по ул. „Генерал Гурко” в гр. Правец с три броя 

газопроводни отклонения , налягане 5 bar и тръба Pe100 SDR11-ф40x3,7”. 

 - подобект 2: ”Разпределителен газопровод по ул. „Възраждане” в гр. Правец с дванадесет броя 

газопроводни отклонения, налягане 5 bar и тръба Pe 100 SDR 11-ф 40x3,7” 

Решение № 170/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на СВО за обект: „Жилищна сграда за 

сезонно обитаване, намираща се в XXXVIII-616, кв.100 по плана на гр. Правец, като трасето премине в 

свободен изкоп през поземлени имоти, собственост на Община Правец-част от улица о.т. 796 до о.т. 866, 

по план за регулация на гр. Правец до достигане на регулационната линия на УПИ XXXVIII-616, кв.100, 

гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СВО за обект: „Жилищна сграда за 

сезонно обитаване, намираща се в XXXVIII-616, кв.100 по плана на гр. Правец, Община Правец, област 

Софийска”,  в изкоп с дължина 4,05 м. и ширина 1,00 м. в размер на 174,15 лв. ( сто седемдесет и четири 



лева и петнадесет стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед на 

Кмета на Община Правец съгласно приложения протокол .  

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

на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно отклонение за обект: 

„Жилищна сграда за сезонно обитаване в УПИ XXXVIII-616, кв.100 по плана на гр. Правец, община 

Правец, Област Софийска”,  през поземлени имоти (ПИ), общинска собственост - част от улица с о.т. 796 

до о.т. 866, по план за регулация на гр. Правец. 

Решение № 171/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1.Възлага на кмета  на Община Правец да представлява Община Правец на редовно общо събрание на 

акционерите на „Правецгаз 1” АД и да гласува с всички притежавани от Общината акции по въпросите от 

дневния ред на събранието.  

2. Упълномощава представителя на Община Правец да гласува по въпросите от дневния ред на 

предстоящото общо събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД, както следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2020 

г. - да гласува „ЗА” приемането на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2020 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред:  Разпределение на печалбата на дружеството за 2020 година – да гласува 

„ЗА” дава съгласие десет процента от печалбата на дружеството за 2020 година да бъде заделена за 

фонд „Резервен” на основание чл.246 от Търговския закон. Останалата част от печалбата на 

дружеството да се отнесе в други резерви с общо предназначение. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада от експерт-счетоводителя за извършената проверка на 

годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2020 година; - да гласува „ЗА” приемането на 

доклада от експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса 

на дружеството за 2020  година. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Отчет на СД за дейността на дружеството за 2020 година;  - Да гласува „ЗА” 

приемането на отчета на СД за дейността на дружеството за 2020 година. 

2.5.  По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 

2020 година – да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите 

за дейността им през 2020 година. 

2.6. По т.6 от дневния ред: Избор на експерт – счетоводител на „Правецгаз 1” АД за 2021 година – Да 

гласува „ЗА” избирането на  ЕТ „Дипломиран експерт-счетоводител проф. д-р Михаил Динев”- Михаил 

Динев Петров, рег.№0003 за експерт счетоводител на „Правецгаз 1” АД за 2021 г. 

2.7. По т.7 от дневния ред: Промяна в състава на директорите -  Общото събрание обсъжда и гласува 

предложенията на акционерите за промяна на състава на СД в случай, че такива бъдат направени. 

2.8. По т.8 от дневния ред: Разни -  да гласува по своя преценка и в защита интересите на Община 

Правец като акционер в дружеството. 

Решение № 172/23.09.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1.Възлага на Кмета на Община Правец да представлява Община Правец на редовно общо събрание на 

акционерите на „Университетски недвижими имоти –Правец” АД и да гласува с всички притежавани от 

Общината акции по въпросите от дневния ред на събранието.  

2. Упълномощава Кмета на Община Правец да гласува по въпросите от дневния ред на предстоящото 

общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД, както следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2020 г. 

 - Да гласува „ЗА” приемането на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2020 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 

2020 година  

- Да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност на членовете на Съвета на директорите  за дейността 

им през 2020 г. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт – счетоводител на „Университетски 

недвижими имоти – Правец” АД за 2021 година  

– Да гласува „ЗА” избирането на „ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ” ООД – Лилия Николова, дипломиран 

експерт счетоводител № 0529 от 2000г., издаден от ИДЕС за експерт счетоводител на „Университетски 

недвижими имоти –Правец” АД за 2021 г. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Разни.  

– Да гласува по своя преценка в защита интереса на Община Правец. 

Решение № 173/08.10.2021 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 174/08.10.2021 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 



1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране от ПУДООС – Предприятие за 

управление на дейностите за опазване на околна среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за 

проекти в сектор „Управление на водите“, чрез проект за обект: 

„Реконструкция и модернизация на ПСОВ с извън площадкова довеждаща инфраструктура, 

доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на съпътстваща 

водопроводна мрежа на гр. Правец 

- ЕТАП V – Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на довеждащ 

колектор от РШ123 на главен клон I до главен дъждопреливник пред ПСОВ Правец. 

- ЕТАП VI – Реконструкция на довеждаща инфраструктура – изграждане на захранващ 

водопровод до водомерна шахта на ПСОВ Правец; 

- Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа – главен клон IV“.  

Исканата безвъзмездна финансова помощ е в размер на 3 904 290,83 лв. /три милиона деветстотин и 

четири хиляди двеста и деветдесет лева и осемдесет и три стотинки/ с ДДС. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за подготовка и подаване 

на заявление за кандидатстване. 

3. 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, а 

именно: спазване на срок за кандидатстване с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, 

засягащ пряко жителите на община Правец. 

Решение № 175/08.10.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО  
1. ОТКРИВА бюджетно звено „Спортни бази за спорт за всички“ при Община Правец към местна 

дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“. 

2. Определя численост на персонал от 6 щатни бройки и фонд работна заплата заедно с осигурителните 

плащания на бюджетно звено „Спортни бази за спорт за всички “ при Община Правец към местна дейност 

714 „Спортни бази за спорт за всички“ в размер на 18 774 лв. до 31.12.2021 г. 

3. Възлага на Кмета на Община Правец да утвърди длъжностно щатно разписание с конкретни 

длъжности, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите, за дейност „Спортни 

бази за спорт за всички“ при Община Правец, в рамките на утвърдената от Общински съвет обща 

численост на персонала и средства за работни заплати. През годината Кметът може да извършва промени 

по длъжностното щатно разписание на дейността, само в рамките на определената численост и средства 

за работна заплата. 

4.  Определя Разходи за дейността на  „Спортни бази за спорт за всички“ по пар.§10-00 „Издръжка“ до 

31.12.2021 г. в размер на 25 000 лв. 

5. Намалява разходите в местна дейност „Други дейности по жилищното строителство, БКС и опазване 

на околната среда“ по бюджета на Община Правец по пар.10-00 „Издръжка“ с 43 774 лв., които да бъдат 

прехвърлени по пар. 10-00 „Издръжка“ звено „Спортни бази за спорт за всички“ 

6. Задължава Кмета да извърши приетите изменения в общинския бюджет за 2021 г. в съответната 

функция, дейности, приходни и разходни параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация за 2021г. 

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

настоящото решение от деня на приемането му предвид наличие на особено важен обществен интерес, 

изразяващ се в необходимостта от функциониране на Спортен комплекс – Правец с оглед тренировъчния 

процес на спортните клубове и в необходимостта от задължителна поддръжка и охрана на материалната 

база. 

Решение № 176/03.12.2021 г. - ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 177/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
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: 

- Т. И. Х. от гр. Правец - в размер на 300,00 лв. 

- Ц. К. Л. от гр. Правец - в размер на 200,00 лв. 

Решение № 178/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2021 година, както следва: 

В раздел III - ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 



№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

114. 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. 

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

60. 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. 

61. 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. 

62. 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. 

63. 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. 

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

ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ 

ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се 

добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

32. 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. 

33. 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. 
 

Решение № 179/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ 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 (ПНИ) на махала „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, актуван с Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС) №4154-II/02.07.2021 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград 

към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1725 от 07.07.2021 год., Акт № 50, том VII, при съседи: Север: 

строителен полигон на мах. „Скърнава”, гр. Правец; изток: земеделски земи, мах. „Скърнава“; юг и запад: 

строителна граница на мах. „Скърнава“, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 



2. Определя начална тръжна цена в размер на 29580.00 лв. (двадесет и девет хиляди петстотин и 

осемдесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 180/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

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

(АЧОС) №4155-II/02.07.2021 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1726 от 07.07.2021 год., Акт № 51, том VII, при съседи: Север: строителен полигон 

на мах. „Скърнава”, гр. Правец; изток: строителен полигон на мах. „Скърнава”; юг: земеделски земи, мах. 

„Скърнава“; запад: строителна граница на мах. „Скърнава“, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 13450.00 лв. (тринадесет хиляди четиристотин и 

петдесет лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

Решение № 181/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ 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. 220 (двеста и двадесет) по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация 

(ПУР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост 

(АЧОС) №4260-II/02.08.2021 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 2179 от 06.08.2021 год., Акт № 197, том VIII, при съседи: север: ПИ 

№58030.112.109, ПИ №58030.112.111, кв.220, мах. „Скърнава“; изток: улица с о.т. 2316 до о.т. 2267; юг: 

ПИ №58030.112.231, ПИ №58030.112.196, кв.220, мах. „Скърнава“;  запад: ПИ №58030.112.177, ПИ 

№58030.112.207, кв. 220, мах. „Скърнава“, гр. Правец, община Правец, област Софийска 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 26050.00 лв. (двадесет и шест хиляди и петдесет лева) 

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

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 



Решение № 182/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ 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, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-

709/11.10.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, актуван с Акт за частна общинска собственост 

(АЧОС) №4305-II/07.09.2021 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 2533 от 13.09.2021 год., Акт № 53, том X, при граници на имота: Поземлени имоти 

с идентификатори: 54170.26.39, 54170.26.27, 54170.26.16, 54170.26.51, 54170.26.44, 54170.25.45, 

54170.25.31, 54170.26.48 54170.888.9901 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 14394.00 лв. (четиринадесет хиляди триста деветдесет 

и четири лева) без ДДС (необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

оценител. 

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

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

имота по т. 2. 

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

по организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това 

решение, съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със 

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

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 183/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на Д. Г. Т. с постоянен адрес: гр. София, ........, недвижим 

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

(АЧОС) №4262 – II/12.08.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 2364 от 25.08.2021 год., Акт № 129, том IX, при съседи: Север: УПИ III-821, кв.53, 

гр. Правец; изток: улица с о. т. 900 до о. т. 942; юг: УПИ IV – 823, кв.53, гр. Правец; запад: УПИ III-821, 

кв.53, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 300.00 лв. (триста лева) без ДДС (необлагаема) на имота по т. 1, в 

съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и правни действия по 

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 184/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц. Н. Н. с постоянен адрес: гр. София, ......... и Н. Д.Д. с 

постоянен адрес: гр. София, ........., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4320 – 

II/13.09.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. 

№ 2548 от 14.09.2021 год., Акт № 65, том X, при съседи: Север: улица с о. т. 918 към о. т. 925 до о. т. 919; 

изток: УПИ III – 862, кв. 50, гр. Правец: юг: УПИ IV - 862, кв. 50, гр. Правец; запад: улица с о. т. 927 до о. 

т. 918, гр. Правец, община Правец, област Софийска.. 

2. Определя цена в размер на 780.00 лв. (седемстотин и осемдесет лева) без ДДС (необлагаема) на имота 

по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и правни действия по 

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 185/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на В. В. К. с постоянен адрес: гр. Пловдив, .... и И. В.С. с 

постоянен адрес: гр. София, ......, в качеството им на наследници на П. С. П., съгласно Удостоверение за 



наследници изх. №УГ01-7356/10.08.2021 год., недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ 26/740 (двадесет и шест към седемстотин и четиридесет) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) V – 161 (пети отреден за имот планоснимачен номер сто шестдесет и едно), 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, актуван с Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) №4319 – II/09.09.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2549 от 14.09.2021 год., Акт № 66, том X и Акт №1/29.10.2021 год. за 

поправка на Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4319 – II/09.09.2021 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3126 от 04.11.2021 год., Акт № 126, 

том XII, при съседи: Север: УПИ V - 161, кв. 11, с. Осиковица; изток: УПИ VI – 161, кв. 11, с. Осиковица; 

юг: улица с о. т. 97 до о. т. 98; запад: улица с 97 до о. т. 96, с. Осиковица, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 312.00 лв. (триста и дванадесет лева) без ДДС (необлагаема) на имота 

по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

по организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 186/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на В. Б. В., следните 

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

Софийска:  

 Проектен имот с идентификатор 54170.16.107 в землището на с. Осиковица, община Правец, 

област Софийска, с площ от 278 кв.м (двеста седемдесет и осем кв. м), съгласно скица-проект №15-

495853-12.05.2021 г., НТП – Ливада, категория шеста, попадащ изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 54170.16.9904 по КККР на землището на с. Осиковица, целият с площ от 2830 кв.м, 

за който е съставен Акт за частна общинска собственост №4329 – II/17.09.2021 год. – земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ. 

 Проектен имот с идентификатор 54170.16.106 в землището на с. Осиковица, община Правец, 

област Софийска, с площ от 536 кв.м (петстотин тридесет и шест кв. м), съгласно скица-проект 

№15-495843-12.05.2021 г., НТП – Ливада, категория шеста, попадащ изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 54170.16.9904 по КККР на землището на с. Осиковица, целият с площ от 2830 кв.м, 

за който е съставен Акт за частна общинска собственост №4329 – II/17.09.2021 год. – земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ. 

 Проектен имот с идентификатор 54170.16.105 в землището на с. Осиковица, община Правец, 

област Софийска, с площ от 1031 кв.м (хиляда тридесет и един кв. м), съгласно скица-проект №15-

495838-12.05.2021 г., НТП – Ливада, категория шеста, попадащ изцяло в поземлен имот с 

идентификатор 54170.16.9904 по КККР на землището на с. Осиковица, целият с площ от 2830 кв.м, 

за който е съставен Акт за частна общинска собственост №4329 – II/17.09.2021 год. – земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ. 

2. Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Б. М. Н., наследник на В. Б. 

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

Решение № 187/03.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Дава съгласие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на 

наследниците на Ц. Ц. Д., с признато, но невъзстановено право на собственост с Решение 

№6218/18.05.1995 г. по преписка вх. №А427/19 и Решение №А1-1 от 18.09.2020 г. на Общинска служба по 

земеделие – Правец, следните земеделски имоти в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община 

Правец, област Софийска:  

 Поземлен имот с идентификатор №58030.781.1 по КККР на землището на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, с площ от 1411 кв.м. (хиляда четиритотин и единадесет кв. м.), 

местността „Татариска поляна” с начин на трайно ползване „нива”, категория 7 (седма), актуван 

с Акт за частна общинска собственост №3885 – II/10.11.2020 год., вписан с вх. рег. №3107 от 

26.11.2020г., акт №28, том XIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 Поземлен имот с идентификатор №58030.781.2 по КККР на землището на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, с площ от 10352 кв.м. (десет хиляди триста петдесет и два кв. м.), 

местността „Татариска поляна” с начин на трайно ползване „нива”, категория 7 (седма), актуван 

с Акт за частна общинска собственост №3886 – II/10.11.2020 год., вписан с вх. рег. №3106 от 

26.11.2020г., акт №27, том XIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 



 Поземлен имот с идентификатор №58030.781.5 по КККР на землището на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, с площ от 941 кв.м. (деветстотин четиридесет и един кв. м.), 

местността „Татариска поляна” с начин на трайно ползване „нива”, категория 7 (седма), актуван 

с Акт за частна общинска собственост №3890 – II/25.11.2020 год., вписан с вх. рег. №3175 от 

04.12.2020г., акт №83, том XIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 Поземлен имот с идентификатор №58030.76.4 по КККР на землището на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, с площ от 912 кв.м. (деветстотин и дванадесет кв. м.), местността 

„Голям орех” с начин на трайно ползване „нива”, категория 7 (седма), актуван с Акт за частна 

общинска собственост №3880 – II/ 10.11.2020 год., вписан с вх. рег. №3102 от 26.11.2020г., акт 

№23, том XIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Предоставената земя за обезщетяване е с обща площ от 13.616 дка, VII (седма) категория по 172 

лв./дка на стойност 2341.95 лева. 

3. Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Е. И. Н., наследник на Ц. 

Ц. Д. и на Общинска служба по земеделие – Правец, по реда на АПК. 

Решение № 188/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се предоставят под наем имотите – полски пътища, публична общинска 

собственост, на територията на община Правец, които попадат в масивите за ползване, създадени по реда 

на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021-2022 година. 

2. Не дава съгласие да се предоставят под наем имотите с начин на трайно ползване – 

канал/напоителен канал и имоти - полски пътища, описани в Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

3. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на имотите - полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване, създадени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021-2022 година по 

землища в община Правец, както следва: 

- Землище на гр. Правец    – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Разлив   – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Правешка Лакавица – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Калугерово  – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Своде   – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковска Лакавица – 38.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковица   – 39.00 лв./дка 

- Землище на с. Джурово   – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Видраре   – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Равнище   – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Манаселска река – 20.00 лв./дка 

3. Възлага на кмета на община Правец в 7-дневен срок от влизането в сила на настоящото решение 

да издаде заповеди по землища, които да се публикуват на интернет страницата на общината и да 

предприеме необходимите законосъобразни действия за сключване на договори за наем с ползвателите за 

определените имоти - полски пътища, за срок от 1 (една) стопанска година - 2021-2022 година, след 

заплащане на годишната наемна цена в едномесечен срок от издаване на заповедите по чл. 37в, ал.16 от 

ЗСПЗЗ 

4. За настоящото решение да се уведоми Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област и 

Общинска служба по земеделие – Правец, за сведение. 

Решение № 189/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за 

територията на община Правец за календарната 2022 г., както следва:  

1.1. дневна тарифа за един километър пробег  – 0.75 лв. 

1.2. нощна тарифа за един километър пробег  – 0.85 лв.  

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни 

за територията на община Правец за календарната 2022 г., както следва:  

2.1. дневна тарифа за един километър пробег  – 1.30 лв. 

2.2. нощна тарифа за един километър пробег  – 1.50 лв 

3. Възлага на Кмета на община Правец последващите съгласно Закона действия 

Решение № 190/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Запазва размера на такса битови отпадъци за 2022 година, приета с Решение №35 от 20.12.2019г. на 

Общински съвет на Община Правец. 



2. През 2022г. отстъпка от 5 на сто се прави на всички собственици и ползватели /концесионери/ на 

недвижими имоти, предплатили до 30 април таксата за битови отпадъци за цялата година. 

3. Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 

на битовите отпадъци и поддържане на чистотата за Община Правец през 2022 година (Приложение). 

Решение № 191/03.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Общински съвет одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ за създаване на ПУП – ПЗ за ПИ 

58030.16.11 по действаща КККР на  местност „Колибище“, землището на гр. Правец;  

2. Общински съвет Правец  на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на проект за 

създаване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.16.11 по действаща КККР местност „Колибище“, землището на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска” с устройствена зона Жм за жилищно, нискоетажно 

застрояване с височина до 10м, свободностоящо при технически показатели за плътност на застрояване – 

максимум 50%, интензивност на застрояване – максимум 1,2 Кинт = 1,2, озеленяване –  минимум 50%. 

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

решение процедури. 

Решение № 192/03.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Дава съгласие за изработването на Проект за изменение на  ПУП -  План за улична регулация /ПУР/ 

и План за регулация /ПР/ на част от кв.11, гр. Правец, община Правец, Софийска област, с което се 

предвижда изменение на уличнорегулационната граница на УПИ ХVII-366 към улица с о.т.1225 – о.т.1226 

– о.т.1227 с цел отстраняване на констатирана явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията 

на плана 

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

решение процедури. 

Решение № 193/03.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Дава съгласие за изработването на Проект за изменение на  ПУП -  План за улична регулация /ПУР/ и 

План за регулация /ПР/ на  част от кв.41, с. Равнище, община Правец, Софийска област, с което се 

предвижда: 

1. Обединяване на УПИ ХVI- 253 и УПИ  ХIХ-253, в един нов УПИ ХVI-253, при което новата 

регулационна граница е по южната имотна граница на ПИ 253 и 126 кв. м. от ПИ 253 се изключат от площта 

на УПИ ХХ-254 и се включат в границите и площта на новообразувания УПИ ХVI-253. 

2. Изменение дворищната регулация между новообразувания УПИ ХVI- 253 и УПИ I-252, като новата 

регулационна граница е по северната имотна граница на ПИ 253, при което 3,6 кв.м се изключват от 

новообразувания УПИ ХVI-253 и се включват в УПИ I-252 в кв.41 на с.Равнище, община Правец, област 

Софийска. 

3. Премахване на част от улица с о.т.199 – о.т.200, тъй като новообразуваният УПИ ХVI-253 получава 

достъп от улица с о.т.179 – о.т.204, при което улица с о.т.198 – о.т.199 – о.т.200 се променя в улица от 

о.т.198 – о.т.199, като 19 кв.м от нея се придават към новообразувания УПИ ХVI-253 и 123 кв.м се придават 

към УПИ ХХ-254 в кв.41 на с. Равнище, община Правец. 

Новообразуваните УПИ получават следните площи: 

-УПИ ХVI-253-3228 кв.м; 

-УПИ ХХ-254-1000 кв.м; 

-УПИ I-252-1524 кв.м.  

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

решение процедури. 

Решение № 194/03.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Дава съгласие за разполагане на информационно-указателните елементи на „Ники”ЕООД, „Сименс 

Енерджи”ЕООД и информационно-рекламните елементи на„ЗД Булинс”АД в имоти общинска 

собственост в съответствие с приложените схема и координатен регистър, представляващи неразделна 

част от настоящото решение.  

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

решение процедури. 

Решение № 195/03.12.2021 г. – ПРИЕТ 
1.Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство, 

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

Решение № 196/03.12.2021 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Oпределя Съвет по въпросите на социалните услуги в следния състав: 

 Цветелина Владимирова – Председател на Общински съвет-Правец; 



 Емилия Цайкова - общински съветник; 

 Силвия Станева - общински съветник; 

 Албена Петрова - Секретар; 

 Десислава Начева – специалист „Социални дейности“ 

 Цеца Георгиева  - общински съветник; 

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

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

 Ваня Димитрова - директор на ДЦПЛУ-гр.Правец; 

 Таня Димитрова - директор на ЦНСТСХ- гр.Правец; 

 Мая Пенчева – ръководител ЦСКП 

 Христина Иванова - представител на медия; 

 Цонка Иванова - представител на НПО. 

Решение № 197/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се изплати еднократно финансова помощ от § 42-14 от бюджета на Община 

Правец за 2021 г. на ветераните в размер на 200 лева на всеки по списък, посочен в отделно приложение; 

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

Решение № 198/03.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава принципно съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на Диагностично-

Консултативен Център „Света Анна” ЕООД, ЕИК 130870823 със седалище и адрес на упраление: гр. 

София, р-н Младост, ж.к. „Младост -1“,  ул. „Димитър Моллов“ №1, с управител Георги К. Канзов, 

следните помещения: 

 - 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); 

- 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); 

- 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. 

2. Определя месечна наемна цена за съответните обекти съгласно Приложение №1 към чл. 21 и 

съобразена с чл. 20, ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

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

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

наем с на Диагностично-Консултативен Център “Света Анна” ЕООД, ЕИК 130870823 със седалище и 

адрес на упраление: гр.София , р-н „Младост“, ул. „Димитър Моллов“ №1, с управител Георги К. Канзов 

за помещенията по т. 1 за срок от 5 (пет) години. 

Решение № 199/22.12.2021 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 200/22.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 201/22.12.2021 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 202/22.12.2021 г. – ПРИЕТА 
1. Приема Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите – общинска 

собственост през 2022 год., съгласно приложението, неразделна част към настоящото решение. 

Решение № 203/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

Решение № 204/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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 

Решение № 205/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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 



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 

 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 

Решение № 206/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

Решение № 207/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

Решение № 208/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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 

Решение № 209/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. 

 

 

 



Решение № 210/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на П. В. Г., 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 

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

Решение № 211/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Х. С.Й., 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 Х. 

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

Решение № 212/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Предоставя за възстановяване на земеделски земи на наследниците на Б. К. И., следните земеделски 

имоти, находящи се в землището на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец, област Софийска:  

 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. 

 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. 

 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  

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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 Б. 

К.И. и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

Решение № 213/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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”. 

Решение № 214/22.12.2021 г. –  ИЗПЪЛНЕНО 
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 

Решение № 215/22.12.2021 г. – УТВЪРДЕН 
1. Утвърждава Културният календар на Община Правец за 2022 година (Приложение). 

Решение № 216/22.12.2021 г. – В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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. ФЪУИКОЛПШ‘ПИЪР„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. 

 Към датата на отчитане изпълнението на решенията на Общински съвет - Правец за периода 

01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. петнадесет решения са в процес на изпълнение. Към настоящият момент 

всичките петнадесет решения са изпълнени. През второто полугодие на 2021 г. Решение 

№97/27.05.2021 г. е поправено с Решение №140/29.07.2021 г. и Решение № 115/28.06.2021г. е 

отменено с Решение № 166/23.09.2021 г.  

Общият брой на приетите от Общински съвет – Правец решения за периода 01.07.2021 г. – 

31.12.2021 г. e 99, от тях: 

Обжалвани решения: няма 

Отменени решения: няма 

Неизпълнени решения : няма 

В процес на изпълнение: 23 решения 

1. Решение № 162/23.09.2021 г. 

2. Решение № 163/23.09.2021 г. 

3. Решение № 164/23.09.2021 г. 

4. Решение № 165/23.09.2021 г. 

5. Решение № 167/23.09.2021 г. 

6. Решение № 168/23.09.2021 г. 

7. Решение № 187/03.12.2021 г. 

8. Решение № 191/03.12.2021 г. 

9. Решение № 192/03.12.2021 г. 

10. Решение № 193/03.12.2021 г. 

11. Решение № 194/03.12.2021 г. 

12. Решение № 203/22.12.2021 г. 

13. Решение № 204/22.12.2021 г. 

14. Решение № 205/22.12.2021 г. 

15. Решение № 206/22.12.2021 г. 

16. Решение № 207/22.12.2021 г. 

17. Решение № 208/22.12.2021 г. 

18. Решение № 209/22.12.2021 г. 

19. Решение № 210/22.12.2021 г. 

20. Решение № 211/22.12.2021 г. 

21. Решение № 212/22.12.2021 г. 

22. Решение № 213/22.12.2021 г. 

23. Решение № 216/22.12.2021 г. 


