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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  2  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 01 март 2022 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 23 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. 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. Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите 

от Общински поземлен фонд на община Правец за стопанската 2022-2023 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Предоставяне на общински пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване на 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 20, находящ се в кв. 3 по 

плана за регулация на с. Джурово, мах. „Беляновец“, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XV – общ. 240, 

находящ се в кв. 23 по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Изменение на ПУП – ПР и ПУП – ПУР на улица от о.т. 432 – о.т.433 – о.т. 435 по 

действащите подробни устройствени планове на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Изменение на ПУП – ПР на част от квартал 75  по подробния устройствен план на гр. 

Правец община Правец, Софийска област. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



10. Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация – Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Подаване на проектно предложение от Кмета на Община Правец, с наименование „Кът за 

спорт и здраве в градски парк, гр. Правец“, в Националния конкурс „Чиста и околна среда 

– 2022 г.“, на тема: „Обичам природата и аз участвам“, към ПУДООС. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2021 г. и  утвърждаване 

на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Университетски недвижими 

имоти – Правец” АД. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 24 

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-12; “За”-12, “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 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 №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №13, №14 и №15 – частна общинска собственост, с обща 

полезна площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., находящи се в сутерена 

на триетажна масивна сграда 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, предназначено за 

рехабилитация;; 

114.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №16 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 16.00 (шестнадесет) кв.м., находящо се в сутерена на триетажна 

масивна сграда 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, предназначено за 

рехабилитация; 



115.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №17 и №18 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 15.00 (петнадесет) кв.м., находящи се в сутерена на триетажна 

масивна сграда 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, предназначено за 

рехабилитация; 

116.  АЧОС №4355-II/ 

08.10.2021 г. 

Обособена част от Спортна зала – Правец, с обща полезна площ от 

109.00 кв.м., находяща се в масивна сграда – Спортна зала, построена в 

УПИ XXVI – За спортен комплекс, кв.9 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, предназначена за възстановяване и 

рехабилитация; 

117.  АЧОС №4355-II/ 

08.10.2021 г. 

Обособена част от Спортна зала – Правец, с обща полезна площ от 

258.00 кв.м., находяща се в масивна сграда – Спортна зала, построена в 

УПИ XXVI – За спортен комплекс, кв.9 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, предназначен за спортна дейност – фитнес. 

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 

52 АЧОС №4395-II/ 

27.01.2022 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За обществено 

обслужване, целият с урегулирана площ от 9207 кв.м. (девет хиляди 

двеста и седем кв.м), с уредени сметки, заедно с построените в него 

сгради: 1. Масивна двуетажна сграда със ЗП от 466 (четиристотин 

шестдесет и шест) кв.м.; 2. Кухненски блок със ЗП от 334,34 (триста 

тридесет и четири цяло тридесет и четири стотни) кв. м.; 3. Масивна 

едноетажна сграда със ЗП от 194.88 (сто деветдесет и четири цяло и 

осемдесет и осем) кв.м.; 4. Пароцентрала и пералня със ЗП от 449 

(четиристотин четиридесет и девет) кв.м.; 5. Гаражи със ЗП от 49,20 

(четиридесет и девет цяло и двадесет стотни) кв. м, находящи се в кв. 

26 (двадесет и шест) по действащия план за регулация на с. Видраре, 

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 

23. АЧОС №4425-II/ 

14.02.2022 г. 

565/1010 (петстотин шестдесет и пет към хиляда и десет) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII (тринадесети) – общ., целият 

с урегулирана площ от 1010 кв.м. (хиляда и десет квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 565 (петстотин шестдесет и пет) 

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   № 25 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за паша и правила за ползване на пасищата, мерите и 

ливадите от Общински поземлен фонд на община Правец за стопанската 2022-2023 

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 ЗМСМА, чл. 37о, ал. 1 – ал.5, от ЗСПЗЗ, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Годишен план за паша на община Правец за стопанската 2022 – 2023 година, 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

2. Утвърждава Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд 

на община Правец за стопанската 2022 - 2023година, Приложение № 2, неразделна част от 

настоящото решение. 

3. Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община 

Правец за стопанската 2022 - 2023 година да се обявят на интернет страницата на община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 26 

ОТНОСНО: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално 

ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 

на БАБХ. 

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.37о, ал.4, т.2 във връзка с чл.37и, от ЗСПЗЗ и чл.100 

– 104 от ППЗСПЗЗ, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да предостави под наем земеделските земи от 

Общинския поземлен фонд (ОПФ) с начин на трайно ползване (НТП) - пасища, мери и ливади, 

за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

Размерът и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване са 

определени в списъци, приети с Решение № 12/27.01.2022 г. на Общинския съвет на община 

Правец 

2. Определя пазарна годишна наемна цена за стопанската 2022-2023 година за 1 (един) 

дка, за имоти от първа до десета категория за индивидуално ползване на пасища,  мери и ливади 

от ОПФ, за всички землища в община Правец, в съответствие с пазарна оценка, изготвена от 

независим лицензиран оценител, както следва: 

Имоти с НТП – ливада  

От 1 (първа) до 7 (седма) категория – 19.00 лв./дка (деветнадесет лева за един декар) 

От 8 (осма) до 10 (десета) категория – 17.00 лв./дка (седемнадесет лева за един декар) 

Имоти с НТП – пасище, мера,  

От 1 (първа) до 7 (седма) категория – 18.00 лв./дка (осемнадесет лева за един декар) 

От 8 (осма) до 10 (десета) – 16.00 лв./дка (шестнадесет лева за един декар) 

3. Определя срок на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, от 

5 (пет) стопански години, считано от стопанската 2022 – 2023 година. Годишната наемна цена 

се заплаща ежегодно в срок до 1 октомври за предстоящата стопанска година, като плащането 

за първата година се извършва до сключването на договора за наем.  

4. При сключване на договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен 

фонд, които изцяло или частично не попадат в актуалния към датата на подписване на договора 

специализиран слой по по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за 

допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се 

дължи заплащане на наемна цена за две стопански години от сключването на договора. 



5. В условията на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, да се 

включи условие за актуализация на цената на договора, съобразно приетата наемна цена от 

Общински съвет на община Правец за съответната стопанска година. 

6. След разпределението на площите и сключване на договорите по чл. 37и, ал. 12 от 

ЗСПЗЗ, останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез публичен търг с 

тайно наддаване, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл.37и, 

ал.13 от ЗСПЗЗ. Търговете се провеждат от Кмета на Община Правец. Договорите се сключват 

от Кмета на Община Правец за срок от 1 (една) стопанска година – 2022-2023 година. 

Кандидатите подават заявление за един или няколко имоти, обявени в съответния търг. 

7. Останалите свободни, пасища, мери и ливади, след провеждане на търга с тайно 

наддаване по т.6, да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, на собственици 

на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в 

добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, като търговете се 

проведат по реда на Закона за общинската собственост. Търговете се провеждат от Кмета на 

Община Правец. Договорите се сключват от Кмета на Община Правец за срок от 1 (една) 

стопанска година –2022-2023 година. Кандидатите подават заявление за един или няколко имоти, 

обявени в съответния търг. 

8. Определя начална тръжна годишна наемна цена за провеждане на търговете по т. 6 и т. 

7 от настоящото решение в размер на годишната наемна цена определена в т. 2 от настоящото 

Решение. 

9. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите действия за правилно 

и законосъобразно провеждане на процедурите за отдаване под наем на пасища, мери и ливади 

от ОПФ. 

10. Упълномощава кмета на община Правец при необходимост да предприема действия по 

изменение и прекратяване на договорите, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, когато 

счете, че същото е необходимо, с цел запазване интересите на община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 27 

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

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

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

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

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4394-II/21.12.2021 г., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3709 от 22.12.2021 год., 

Акт № 168, том XIV, при съседи: Север: УПИ XI – общ., кв. 23, с. Разлив; изток: УПИ XV – общ., 

240, кв. 23, с. Разлив: юг: УПИ VIII – 120, кв. 23, с. Разлив; запад: улица с о. т. 59 до о. т. 58, с. 

Разлив, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 20 640.00 лв. (двадесет 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   № 28 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 20, находящ се в кв. 

3 по плана за регулация на с. Джурово, мах. „Беляновец“, 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. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 39 

ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 5 на Общинския съвет на община Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

и Н. Г. П. с постоянен адрес: гр. Казанлък, ......., в качеството им на собственици на законно 

построена сграда с отстъпено право на строеж върху недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

4392 - ІІ/ 16.12.2021 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 3710 от 22.12.2021 год., под № 169 том XIV, при съседи: Север: край на 

регулацията; изток: УПИ X - 20, кв. 3; юг: улица с о. т. 33 до о. т. 6; запад: VIII - 20, мах. 

Беляновец, с. Джурово, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 9 912.00 лв. (девет хиляди деветстотин и дванадесет лева) 

без ДДС (необлагаем), 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   № 29 

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

общ. 240, находящ се в кв. 23 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-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на Я. Х. Г. с постоянен адрес: с. Разлив, ......., 

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

частна общинска собственост (АЧОС) №4393 – II/21.12.2021 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3708 от 22.12.2021 год., 

Акт № 167, том XIV, при съседи: Север: УПИ XI – общ., УПИ IV – общ., кв. 23, с. Разлив; изток: 

улица с о. т. 64 към о. т. 65 до о. т. 90: юг: край на регулация; запад: УПИ VIII – 120, УПИ X – 

общ., кв. 23, с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

2.  Определя цена в размер на 28 970.00 лв. (двадесет и осем хиляди деветстотин и 

седемдесет 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   №30 

ОТНОСНО: Изменение на ПУП – ПР и ПУП – ПУР на улица от о.т. 432 – о.т.433 – о.т. 435 по 

действащите подробни устройствени планове на гр. Правец. 

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

27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, 

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

РЕШИ: 

1. Изразява принципно съгласие, относно изработването на проект за изменение на 

Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за улична регулация /ПУР/на 

основание чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ, с който се предлага изменение на оста на уличната регулация 

от действащия подробен устройствен план на гр. Правец, като се промени по оста на 

съществуваща улица-тупик в границите на уличното платно и в участъка от о.т.433 до о.т.435 се 

редуцира ширината от 4,60м, а от о.т.432 – о. т. 433 – 4,50м се обособява служебен тротоар от 

0.75м по южната страна на улицата при спазване на изискванията на нормативната уредба. 

Изменението на уличната регулация променя границите и площта на прилежащите урегулирани 

поземлени имота по действащите ПУП на гр. Правец, както следва: 

1.1. УПИ ХIII – 699 в кв. 131– като към площта му се придават 20 кв. м. 

1.2.УПИ ХIV- 1035,699,1044в кв. 131 – като към площта му се придават 19 кв. м. 

1.3.УПИ IV – 682,1043 в кв. 132, като от площта му се отнемат 18 кв. м. и се прибавят 10 

кв. м. 

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

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 31 

ОТНОСНО: Изменение на ПУП – ПР на част от квартал 75  по подробния устройствен план на 

гр. Правец община Правец, Софийска област. 

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

27, ал. 3 от ЗМСМА, 

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

 

 

 

РЕШИ: 



1. Отлага разглеждането на Изменението на ПУП – ПР на част от квартал 75  по подробния 

устройствен план на гр. Правец община Правец, Софийска област до внасяне на цялостно 

градоустройствено решение на района. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 32 

ОТНОСНО: Одобряване структурата и общата численост на общинска администрация - Правец. 

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

ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, 

във връзка с чл. 4 и чл. 5 от Закона за администрацията, чл. 15, ал. 2 от ЗМСМА и 

§10, ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби от Наредбата за прилагане на 

Класификатора на длъжностите в администрацията /обн.ДВ, бр.49 от 29.06.2012 г./, 

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

РЕШИ: 

1. Одобрява  числеността и структурата на общинска администрация – Правец съгласно 

/Приложение 1/. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия по нейното 

прилагане. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 33 

ОТНОСНО: Подаване на проектнo предложениe от Кмета на Община Правец, с наименование 

„Кът за спорт и здраве в градски парк, гр. Правец”, в Националния конкурс „Чиста 

околна среда-2022г.”, на тема:  „Обичам природата и аз участвам”, към ПУДООС. 

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

27, ал.3 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от АПК, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Кмета на Община  Правец да кандидатства и подаде проектно 

предложение в Националния конкурс „Чиста околна среда-2022г.”, към ПУДООС, както и за 

сключване на договори за изпълнение на проекта, в случай на одобрено финансиране от 

финансиращия орган. 

2. 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 кратките срокове за кандидатстване за финансиране по 

Националната кампания „За чиста околна среда 2022 г.“. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 34 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Исторически музей – Правец за 2021 г. и  

утвърждаване на програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 

2022 г. 

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

ал.3, във връзка с чл.17, т.5 и т.9 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Отчета за дейността на Исторически музей-Правец през 2021 година. 

2. Приема Програма за дейността на Исторически музей – гр.Правец през 2022 г. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 35 



ОТНОСНО: Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „Университетски 

недвижими имоти – Правец” АД. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.9, чл.27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА, чл.36 от Наредба № 14 за условията и реда за упражняване правата 

на собственост на Община Правец в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и покана вх. № 6900-217/24.02.2022 г., 

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

РЕШИ: 

 

1. Отлага разглеждането на Покана за свикване на общо събрание на „Университетски 

недвижими имоти – Правец” АД с предложения дневен ред, като изисква ръководството на 

дружеството да представи за следващо заседание на Общинския съвет на Община Правец 

следните документи и информация: 

- Годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2021 г.; 

- Подробна информация за активите на дружеството; 

- Актуална и подробна информация относно размера на задълженията на дружеството, 

техния падеж, както и към кои кредитори са задълженията. 
 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                             /Емилия ЦАЙКОВА/ 
































































