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П Р Е П И С !  
П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  3  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 
проведено на 08 април 2022 година 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 36 

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. Приемане на бюджета на Община Правец за 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

3. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 
финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична 
мрежа и сгради публична общинска собственост. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

4. Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с 
имоти - общинска собственост през 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

5. Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост – помещение №9, 
находящо се на II етаж., в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника), построена в 
УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27, гр. Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

6. Разпределение съобразно законовите изисквания на Закона за общинската собственост на 
наличния жилищен фонд, собственост на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XIII – общ., 
находящ се в кв. 23 по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

8. Промяна характера на собственост на общинска имоти: Спортна зала и Пристройка за 
съхранение на спортно оборудване, построени в УПИ XXVI- За спортен комплекс, кв.9, 
гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 
 
 



9. Учредяване право на строеж върху УПИ XX - За обществено обслужване, кв. 20, гр. 
Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

10. Продажба на общински Поземлен имот № 012047 по КВС за землището на с. Равнище, 
община Правец, област Софийска, местността „Кълбук”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

11. 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, заобект: „Съществуваща жилищна сграда”, в УПИ IV-1442, кв.43, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

12. Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 
авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията 
за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със  сключено Споразумение № РД 
50-31 от 19.04.2018 г.,  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 
развитие на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 
сключено между УО на ПРСР 2014- 2020 и  СНЦ  „МИГ Ябланица – Правец”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

13. Кандидатстване на Община Правец за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 
ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

14. Годишен отчет на План за интегрирано развитие на Община Правец 2021-2027 г.(ПИРО) 
за 2021 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

15. Отчет за 2021 год. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците 2021-2028 год., 
Програма за опазване на околната среда 2021 – 2027 год. и приложенията към нея. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

16. Изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите в Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

17. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. 
ВНОСИТЕЛ: Емилия Цайкова  
Зам.-Председател на Общинския съвет 
на Община Правец 

18. Доклади на читалищата от Община Правец за осъществените читалищни дейности в 
изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Правец през 
2021 година и финансови отчети. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 



19. Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - Ветерани от 
Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод 9-ти май – Ден на победата над 
хитлерофашизма. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

20. Отдаване под наем на 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. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

21. Определяне размера на основните месечни заплати на кметове на кметства в община 
Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

22. Придобиване на недвижим имот. 
ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

23. Промяна на екипа по администрирането на услугата „Асистентска подкрепа“, държавно-
делигирана дейност. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

24. Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 
авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.182-0001-C01 / 26.10.2021г. сключен 
между Община Правец и ДФ „Земеделие” 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 за 
проект „Възстановяване, запазване и популяризиране на типични за правчанския 
край народни обичаи, фолклор и селски традиции сред местната общност и гостите 
на територията чрез закупуване на сглобяема мобилна сцена”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 37 

ОТНОСНО: Избор на временна комисия за изготвяне проект на Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинската администрация. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от 
ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 
1.Избира временна комисия в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлин Цветков  - общински съветник 
ЧЛЕНОВЕ:  Николай Яхов  - общински съветник 

Иван Донков   - общински съветник 
Венцеслава Бахчеванова - общински съветник 
Пенка Петрова   - юрист на Общински съвет-Правец, 



която да изготви Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет на община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация и да го представи за приемане от Общински съвет на Община Правец 
на следващо заседание. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 38 

ОТНОСНО: Приемане на бюджета на Община Правец за 2022 г. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и чл.52(1), във 
връзка чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за 
публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., ПМС 
№31/17.03.2022 и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет, 

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

РЕШИ: 
1.Приема бюджета на Община Правец за 2022 г., както следва, съгласно Приложение 

№1, което е неразделна част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея: 
 

1. ПО ПРИХОДА - 21 018 186 лв. 
1.1. Приходи с държавен характер - 

 
11 428 257 лв. 

 
 В т.ч.:   
 - обща субсидия за ДДД - 9 090 483 лв. 
 - преходен остатък 

 
- 2 337 774 лв. 

 
1.2. Приходи с общински характер - 9 090 483 лв. 
 В т.ч.:   
 - данъчни приходи - 1 074 100 лв. 
 - неданъчни приходи 

 
- 1 607 100 лв. 

 - целева субсидия за капиталови разходи - 1 219 500 лв. 
 - трансфер за местни дейности - 1 196 300 лв. 
 - преходен остатък  

 
- 
 

4 809 729 лв. 

 - погасени дългосрочни заеми от банки в страната  
 

- 
 

- 316 800 лв. 
       

2. ПО РАЗХОДА - 21 018 186 лв. 
 В т.ч.:   
 - държавни дейности - 11 428 257 лв. 
 - общински дейности  

- общински приходи за дофинансиране на ДД 
- 
- 

9 339 929 лв. 
250 000 лв. 

 
2.Приема инвестиционната програма за 2022 г. /поименен списък по обекти видове 

разходи и източници на финансиране/ в размер на 7 391 736 лв.- Приложение №2, което е 
неразделна част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея. 

3.Одобрява индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз , 
съгласно Приложение №3 

4.На основание чл.95, ал.1 от ЗДБРБ. определя представителни разходи за кмета в размер 
не по – голям от 2 на сто от общия годищен размер на разходите по пар. 10-00 „Издръжка” за 
дейност „Общинска администрация”. 

   



 
5. На основание чл.95, ал.2 от ЗДБРБ за 2022 г. определя представителни разходи за 

общински съвет  в размер не по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите по пар. 
10-00 „Издръжка” за дейност „Общинска администрация”. 

6.От средствата, разчетени в §10-00 “Издръжка”, да се изплаща % от действителните 
транспортни разноски на лицата и длъжностите в бюджетната сфера, които имат право, 
съгласно чл.35, ал.1, и 2  от ПМС №31/17.03.2022 г. по утвърден списък от Общинския съвет, 
както следва: 

6.1.В размер на 100 % за лицата работещи в дейностите финансирани от общинските 
бюджети - Приложение №4, което е неразделна част от настоящата докладна и неразделна част 
от решението по нея. 

7.Съгласно чл.38, ал.1 - ал.3 от ПМС №31/17.03.20220 г.определя средства за социално-
битово и културно обслужване в размер на 3% от плановите средства за работна заплата. 

8.На основание чл.41, ал.1 от ПМС №31/17.03.2022 дава съгласие неусвоените средства 
към 31.12.2021 г. от функция „Здравеопазване“ в размер на 250 000 лв. да се разходват през 2022 
г. във функция „Образование“ за капиталови разходи и текущи ремонти, а неусвоените средства 
от функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ в размер на 450 000 лв. да се 
използват в същата функция за капиталови разходи.  

9.Определя средства в размер на 55 000 лв., разчетени във функция “Почивно дело, 
култура и религиозни дейности”, като субсидия за дейност, която да се разпределя от Общинска 
администрация на Община Правец в съответствие със спортния календар на клубовете за 2022г. 

9.1.Упълномощава Кмета на община Правец да договори условията за ползване на 
средствата по т.9 

10.Определя стойност за един храноден /оклад/ в размер до 3,00 лева за детска градина 
11.Определя средства за обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет в 

размер на 9 000 лв. 
12.Определя численост на персонала и средства за работни заплати за 2022 г. на местни 

и делегирани от държавата дейности, неприлагащи системи на делегирани бюджети, както и 
дейности дофинансирани от местни приходи, съгласно Приложение №5 което е неразделна 
част от настоящата докладна и неразделна част от решението по нея. 

13.Във функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности „ определя средства в 
размер на 5 000 лв., за закупуване на ковчези за починали жители на Община Правец с постоянен 
адрес. 

14.Разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на 
следните приоритети: 

14.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размер на 
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови 
възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

14.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 
• за трудови разходи; 
• за покриване на просрочени задължения от минали години;  
• за разход по проекти финансирани със средства от ЕС;  
• за разходи свързани с дейности, за които се събират такси; 
• за хранителни продукти; 
• неотложни сезонни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни 

текущи ремонти. 



15.Приема преходния остатък по бюджета на общината към 31.12.2022 г. за делегираните 
от държавата и местни дейности в размер на 7 147 503 лв., като делегирани дейности 2 337 774 
лв. и местни дейности 4 809 729 лв. За делегираните дейности реализираните в края на годината 
икономии от средствата остават като преходен остатък и се използват през 2022 г. за същите 
дейности, включително и за инвестиционни разходи. 

16.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 
през 2022г. в размер на 1 860 лв. 

17.Определя субсидия за ремонтни дейности и подпомагане самодейността на 
читалищата под формата на дофинансиране в размер на 55 000 лв., която да бъде предоставена 
след надлежно оформени и представени разходооправдателни документи. 

18.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2022г.в размер  до 15% от средногодишния размер на разходите за 4 години 
назад чл.94, ал.3, т.1 от Закона за публичните финанси 

19.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2022 г. в размер на 50 %, спазвайки изискванията на чл.94, ал.3, т.2 от Закона за 
публичните финанси.  

20.Определя максимален размер на новия общински дълг за 2022 г. – 0 лв., чл.94, ал.3, 
т.5 от Закона за публичните финанси 

21.Определя общински гаранции, които може да бъдат издадено през 2022 г. – 0 лева , 
чл.94, ал., т.5 от Закона за публичните финанси 

22.Определя 8 броя второстепенни разпоредители с бюджет на община Правец за 2022 
г., съгласно чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, както следва: 

- Направление „Образование“: ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, гр.Правец:, ОУ „Васил 
Левски“, гр.Правец:ОУ „Любен Каравелов“, с.Осиковица:ОУ “Васил Левски“, 
с.Видраре:ОУ „Христо Ботев“, с.Джурово:ОУ „Христо Ботев“,с.Разлив“:исторически 
музей, гр.Правец. 

23.Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 
2023 г. и прогнозни показатели за периода 2024 г. и 2025 г. по приходите, помощите даренията, 
бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложение №6 

24.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 
24.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходи в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 
условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност 

24.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите 

24.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни 
разходи 

25.Възлага на кмета на Община Правец: 
25.1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
25.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
25.3.Да информира общинския съвет в случай на отклонения на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличение на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи 



25.4.Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечни отчети и 
обяснителните записки към тях 

25.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по 
отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и МФ 

26.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 
програми,включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет 

26.1.за всеки отделен случай кметът определя или договаря срока на погасяването на 
заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по късно от края на 2019 
г. 

26.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства 
по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ 

26.3.при всички останали случаи, при възникване на потребност от временни безлихвени 
заеми, кметът внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет 

27.Упълномощава кмета на Община Правец: 
27.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при условие 
че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в 
определените им размери, както и на местни дейности и се спазват относимите за общините 
фискални правила по ЗПФ , като не се променя предназначението на средствата в края на 
годината. 

27.2.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейски 
съюз и на други донори по национални програми по национални програми и от други източници 
за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие 

28.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране 
и съфинансиране на общински програми и проекти. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 39 

ОТНОСНО: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 
финансиране разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на 
улична мрежа и сгради публична общинска собственост. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и чл.52(1), във 
връзка чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси 
и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., и Наредбата за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

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

РЕШИ: 
1. Дава съгласие да бъде трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в размер на 

497 361 лв. в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински 
пътища, на улична мрежа и сгради публична общинска собственост / Приложение№14 на 
Министерство на финансите /. 

 
 



Р Е Ш Е Н И Е   № 40 

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 (2) – Отдаване под наем на земеделски земи. 

Землище на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211 

№ по 
ред 

Имот № по 
КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 
дка 

Площ, 
кв.м 

АЧОС №/дата 

1.  54211.22.290 ПРИ БОРИС 
НЕДКОВ 

Друг вид нива 6 22.923 22923 АЧОС №4426-II/ 
14.02.2022 

2.  54211.42.62 СТАЕВСКОТО Друг вид нива 6 0.876 876 АЧОС №4428-II/ 
14.02.2022 

3.  54211.42.64 СТАЕВСКОТО Друг вид нива 6 1.678 1678 АЧОС №4429-II/ 
14.02.2022 

4.  54211.57.1 ОГОРЕЛКОВ 
РЪТ 

Друг вид нива 8 11.251 11251 АЧОС №4430-II/ 
14.02.2022 

5.  54211.57.2 ОГОРЕЛКОВ 
РЪТ 

Друг вид нива 8 5.292 5292 АЧОС №4431-II/ 
14.02.2022 

6.  54211.57.62 ОГОРЕЛКОВ 
РЪТ 

Друг вид нива 8 0.500 500 АЧОС №4432-II/ 
14.02.2022 

7.  54211.57.63 ОГОРЕЛКОВ 
РЪТ 

Друг вид нива 8 7.998 7998 АЧОС №4433-II/ 
14.02.2022 

8.  54211.57.66 ОГОРЕЛКОВ 
РЪТ 

Друг вид нива 8 0.700 700 АЧОС №4434-II/ 
14.02.2022 

9.  54211.62.23 ЛАБОШОВ РЪТ Друг вид нива 6 0.800 800 АЧОС №4435-II/ 
14.02.2022 

10.  54211.62.43 ЛАБОШОВ РЪТ Друг вид нива 6 1.499 1499 АЧОС №4436-II/ 
14.02.2022 

11.  54211.62.46 ЛАБОШОВ РЪТ Друг вид нива 6 7.543 7543 АЧОС №4437-II/ 
14.02.2022 

12.  54211.63.6 ЛУКОВИЦА Друг вид нива 6 18.923 18923 АЧОС №4438-II/ 
14.02.2022 

13.  54211.63.23 ЛУКОВИЦА Друг вид нива 6 2.569 2569 АЧОС №4439-II/ 
14.02.2022 

14.  54211.66.22 БУСОРИЦА Друг вид нива 6 3.623 3623 АЧОС №4352 – 
II/23.09.2021 

Землище на с. Своде, ЕКАТТЕ 65872    

№ 
по 
ред 

Имот № по 
КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 
дка 

Площ, 
кв.м 

АЧОС №/дата 

1 65872.4.119 БОРОВА ШУМА Изоставена 
орна земя 

6 30.673 30629 АЧОС №4333-II/ 
23.09.2021 



2 65872.4.129 БОРОВА ШУМА Изоставена 
орна земя 

6 1.634 1634 АЧОС №4334-II/ 
23.09.2021 

3 65872.4.135 БОРОВА ШУМА Изоставена 
орна земя 

6 32.880 32872 АЧОС №4335-II/ 
23.09.2021 

Землище на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170 

№ 
по 
ред 

Имот № по 
КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 
дка 

Площ, 
кв.м 

АЧОС №/дата 

1 54170.42.52 Горно поле Нива 6 2.098 2098 АЧОС №4398-II/ 
04.02.2022 

2 54170.42.65 Горно поле Нива 6 1.499 1499 АЧОС №4399-II/ 
04.02.2022 

3 54170.42.66 Горно поле Нива 6 3.200 3200 АЧОС №4400-II/ 
04.02.2022 

4 54170.43.20 Дончовото - при 
цигани 

Нива 7 2.999 2999 АЧОС №4401-II/ 
04.02.2022 

5 54170.116.5 Данешкото Нива 6 1.000 1000 АЧОС №4410-II/ 
04.02.2022 

6 54170.116.13 Данешкото Нива 6 1.999 1999 АЧОС №4407-II/ 
04.02.2022 

7 54170.116.44 Данешкото Нива 6 1.368 1368 АЧОС №4408-II/ 
04.02.2022 

8 54170.116.45 Данешкото Нива 6 6.735 6735 АЧОС №4409-II/ 
04.02.2022 

9 54170.116.54 Данешкото Нива 6 3.999 3999 АЧОС №4411-II/ 
04.02.2022 

10 54170.118.28 Садина Нива 6 1.032 1032 АЧОС №4412-II/ 
04.02.2022 

11 54170.118.34 Садина Нива 7 2.499 2499 АЧОС №4413-II/ 
07.02.2022 

12 54170.118.38 Садина Нива 6 2.922 2922 АЧОС №4414-II/ 
07.02.2022 

13 54170.123.3 Голяма Косма Нива 5 6.700 6700 АЧОС №4415-II/ 
07.02.2022 

14 54170.137.14 Ицовото Нива 6 1.021 1021 АЧОС №4420-II/ 
07.02.2022 

15 54170.137.19 Ицовото Нива 6 0.499 499 АЧОС №4421-II/ 
07.02.2022 

16 54170.139.13 Кадевица - 3 Нива 6 5.052 5052 АЧОС №4422-II/ 
07.02.2022 

17 54170.139.22 Кадевица - 3 Нива 6 6.218 6218 АЧОС №4423-II/ 
07.02.2022 

18 54170.140.11 Пладнище Нива 6 4.999 4999 АЧОС №4424-II/ 
07.02.2022 

19 54170.140.16 Пладнище Нива 6 1.000 1000 АЧОС №4440-II/ 
18.02.2022 

20 54170.146.2 Тамбурица Нива 6 9.404 9404 АЧОС №4441-II/ 
18.02.2022 

21 54170.151.15 Главурица - 2 Нива 6 5.400 5400 АЧОС №4442-II/ 
18.02.2022 

22 54170.151.41 Главурица - 2 Нива 6 2.900 2900 АЧОС №4443-II/ 
18.02.2022 

23 54170.151.48 Главурица - 2 Нива 6 2.592 2592 АЧОС №4444-II/ 
18.02.2022 

24 54170.151.49 Главурица - 2 Нива 6 9.578 9578 АЧОС №4445-II/ 
18.02.2022 



25 54170.151.51 Главурица - 2 Нива 6 4.362 4362 АЧОС №4446-II/ 
18.02.2022 

26 54170.151.52 Главурица - 2 Нива 6 9.584 9584 АЧОС №4447-II/ 
18.02.2022 

27 54170.152.15 Куниното Нива 8 2.999 2999 АЧОС №4448-II/ 
18.02.2022 

28 54170.152.31 Куниното Нива 6 4.000 4000 АЧОС №4449-II/ 
18.02.2022 

29 54170.152.33 Куниното Нива 6 3.999 3999 АЧОС №4450-II/ 
18.02.2022 

30 54170.152.34 Куниното Нива 6 4.483 4483 АЧОС №4451-II/ 
22.02.2022 

31 54170.152.36 Куниното Нива 6 8.810 8810 АЧОС №4452-II/ 
22.02.2022 

32 54170.152.52 Куниното Нива 6 3.100 3100 АЧОС №4454-II/ 
22.02.2022 

33 54170.153.8 Главурица – 1 Нива 6 1.999 1999 АЧОС №4459-II/ 
22.02.2022 

34 54170.153.11 Главурица – 1 Нива 6 3.499 3499 АЧОС №4455-II/ 
22.02.2022 

35 54170.153.75 Главурица – 1 Нива 6 2.499 2499 АЧОС №4458-II/ 
22.02.2022 

36 54170.159.40 Кръстова могила Нива 8 0.999 999 АЧОС №4460-II/ 
22.02.2022 

37 54170.159.51 Кръстова могила Нива 8 1.435 1435 АЧОС №4461-II/ 
22.02.2022 

38 54170.159.53 Кръстова могила Нива 8 1.440 1440 АЧОС №4462-II/ 
22.02.2022 

39 54170.159.59 Кръстова могила Нива 6 5.998 5998 АЧОС №4463-II/ 
22.02.2022 

40 54170.159.74 Кръстова могила Нива 6 4.499 4499 АЧОС №4464-II/ 
22.02.2022 

41 54170.160.5 Тръпката Нива 7 1.000 1000 АЧОС №4466-II/ 
22.02.2022 

42 54170.160.12 Тръпката Нива 7 2.000 2000 АЧОС №4465-II/ 
22.02.2022 

43 54170.164.6 Събенец Нива 6 2.996 2996 АЧОС №4468-II/ 
22.02.2022 

44 54170.164.19 Събенец Нива 6 1.560 1560 АЧОС №4467-II/ 
22.02.2022 

45 54170.165.28 Мильова могила Нива 6 2.000 2000 АЧОС №4470-II/ 
22.02.2022 

46 54170.165.44 Мильова могила Нива 6 2.399 2399 АЧОС №4473-II/ 
21.03.2022 

47 54170.165.62 Мильова могила Нива 6 3.000 3000 АЧОС №4474-II/ 
21.03.2022 

48 54170.165.84 Мильова могила Нива 7 2.999 2999 АЧОС №4475-II/ 
21.03.2022 

49 54170.165.89 Мильова могила Нива 7 5.025 5025 АЧОС №4476-II/ 
21.03.2022 

50 54170.165.90 Мильова могила Нива 6 12.898 12898 АЧОС №4477-II/ 
21.03.2022 

51 54170.165.98 Мильова могила Нива 6 3.999 3999 АЧОС №4478-II/ 
21.03.2022 

52 54170.165.99 Мильова могила Нива 6 0.689 689 АЧОС №4479-II/ 
21.03.2022 



53 54170.165.116 Мильова могила Нива 6 1.500 1500 АЧОС №4469-II/ 
22.02.2022 

54 54170.101.1 ПАВЛОВО 
ТЪРНЕ 

Нива 6 6.681 6681 АЧОС №4402-II/ 
04.02.2022 

55 54170.101.9 ПАВЛОВО 
ТЪРНЕ 

Нива 6 3.649 3649 АЧОС №4405-II/ 
04.02.2022 

56 54170.101.24 ПАВЛОВО 
ТЪРНЕ 

Нива 6 4.362 4362 АЧОС №4404-II/ 
04.02.2022 

57 54170.103.40 СРЕДОРАТА Нива 6 3.999 3999 АЧОС №4406-II/ 
04.02.2022 

58 54170.133.21 ДОНЧОВО - 2 Нива 6 1.316 1316 АЧОС №4417-II/ 
07.02.2022 

59 54170.133.22 ДОНЧОВО - 2 Нива 6 6.287 6287 АЧОС №4418-II/ 
07.02.2022 

60 54170.179.61 КАДЕВИЦА-1 Нива 6 5.782 5782 АЧОС №4480-II/ 
21.03.2022 

61 54170.179.62 КАДЕВИЦА-1 Нива 6 3.000 3000 АЧОС №4481-II/ 
21.03.2022 

62 54170.199.12 СВ. НИКОЛА Нива 6 2.000 2000 АЧОС №4482-II/ 
21.03.2022 

63 54170.199.15 СВ. НИКОЛА Нива 6 3.610 3610 АЧОС №4483-II/ 
21.03.2022 

64 54170.199.38 СВ. НИКОЛА Нива 6 1.099 1099 АЧОС №4485-II/ 
21.03.2022 

65 54170.203.31 ДРЕНА Нива 7 2.000 2000 АЧОС №4486-II/ 
21.03.2022 

66 54170.204.51 БЕЛОВ Нива 7 3.038 3038 АЧОС №4487-II/ 
21.03.2022 

67 54170.207.19 ВОЙНОВЦИ Нива 6 1.300 1300 АЧОС №4488-II/ 
21.03.2022 

III (3) – Отдаване под наем на земеделски земи, по реда на чл. 37и, от ЗСПЗЗ, с начин 
на трайно ползване – пасища, мери и ливади, по списък приет с Решение №12 от 27.01.2022 
год. на Общински съвет на община 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 

53 АЧОС №4471-II/ 
10.03.2022 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.230 с площ от 196.30 кв. м. (сто 
деветдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра), по плана на 
новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скърнава”, гр. Правец, 
община Правец, област Софийска, находящ се в кв. 220 (двеста и 
двадесет), гр. Правец, община Правец, Софийска област. 

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 

24. АЧОС №4472-II/ 
17.03.2022 г. 

52/569 (петдесет и две към петстотин шестдесет и девет) идеални части 
от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXIV – 419 (двадесет и четвърти 
отреден за имот планоснимачен номер четиристотин и деветнадесети), 
целият с урегулирана площ от 569 кв.м. (петстотин шестдесет и девет 
квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 52 (петдесет и два) 
кв.м., находящ се в кв. 17 (седемнадесети) по плана за регулация на гр. 
Правец, община Правец, област Софийска. 

В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 
ВЕЩНИ ПРАВА, се добавя 

 
№ 
по 
ред 

АОС № / 
дата 

 
Описание на имота 

1. АЧОС №1837-II/ 
21.06.2016 г. 

Учредяване безвъзмездно право на строеж върху Урегулиран поземлен 
имот XX – За обществено обслужване, целият с площ от 428 кв. м., 
находящ се в кв. 20, по плана за регулация на гр. Правец, община 
Правец, област Софийска. 
 

В раздел XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ 
ДА ПРЕДОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ се добавя: 

№ 
по 
ред 

АОС № / 
дата 

Описание на имота 

1. АПОС №628-I/ 
07.08.2015 г. 

Помещение със санитарен възел, с обща площ от 12.30 (дванадесет цяло 
и тридесет стотни) кв. м., находящо се на първия етаж на двуетажна 
масивна сграда, построена в УПИ XIII – За социални дейности, кв. 24, по 
действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област 
Софийска, за осъществяване функциите на Национален осигурителен 
институт (НОИ) - Териториално поделение – София област – изнесено 
работно място – гр. Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 41 

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 VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ се добавя: 



1. Част от обект „Стопанска сграда – офисни секции и гаражи“, построена в УПИ XVI- 

Обществено обслужващи дейности, кв. 27, гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

представляваща: 

Приземен етаж:  Гараж – крайно ляв-клетка с площ от 24.94 кв.м.;  
     Гараж – крайно дясна-клетка с площ от 24.60 кв.м. 

Първи етаж:   Офисна секция – крайно лява с площ от 108.56 кв.м ;  
Офис секция №2 – средна, с площ от 42.96 кв.м; 
Офисна секция – крайно дясна с площ от 85.99 кв.м; 

Втори етаж:   Офисна секция – крайно лява с площ от 108.56. кв. м.,  
Офисна секция – средна, с площ от 42.96 кв.м;  

   Офисна секция – крайно дясна с площ от 85.99 кв.м; 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 42 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост – помещение 
№9, находящо се на II етаж., в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника), 
построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27, 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, ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 на 
ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, 

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

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

имот, представляващ Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 
13.00 (тринадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 
поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-
Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец, 
актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1496 – II/16.02.2016 г. вписан с рег. № 
299 от 16.02.2016 г., под № 197, том I, парт. 29235, 3896. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 
2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 65.00 лв. (шестдесет и пет 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 – 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 годишната наемна цена; 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно 
условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник 
при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 43 

ОТНОСНО: Разпределение съобразно законовите изисквания на Закона за общинската 
собственост на наличния жилищен фонд, собственост на община Правец. 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл.27, 
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА), чл.42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 3, ал.1 
и ал. 2 от Наредба № 6 на ОбС-Правец за условията и реда, за установяване на 
жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища, 

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

РЕШИ: 
1. Определя 3 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, за ЖИЛИЩА ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и 
ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, както следва: 

1.1. бл. 108А - ап. 11 – АЧОС №3923/13.01.2021 г. ; 
1.2. бл. 202 - ап. 17 – АЧОС №0068/09.07.1997 г. ; 
1.3. бл. 401 - ап. 32 – АЧОС №0060-II/09.07.1997 г.; 

2. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север”, като ВЕДОМСТВЕНИ 

ЖИЛИЩА, както следва: 

2.1. бл. 301 - ап. 53 – АЧОС №3033/16.08.2018 г.; 
2.2. бл. 403 - ап. 11 – АЧОС №1203/11.04.2014 г; 
3. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, както следва: 
3.1. бл. 110 - ап. 60 – АЧОС №1140/19.03.2014 г. ; 
3.2. Ап. 1, кв. 17 - Административна стопанска сграда, тяло „А“, - АЧОС №3357/ 

27.03.2019 г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 44 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XIII – 
общ., 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 Х. Л. Х. с постоянен адрес: с. Разлив, община 

Правец, ул......, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4425 – II/14.02.2022 год., 
вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 374 от 
16.02.2022 год., Акт № 63, том II, при съседи: Север: УПИ IV – общ., УПИ XI – общ., ПИ №244, 
кв. 23, с. Разлив; изток: улица с о. т. 64 до о. т. 65: юг: УПИ XIV – общ., кв. 23, с. Разлив; запад: 
УПИ XII – общ., кв. 23, с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

2.  Определя цена в размер на 11 300.00 лв. (единадесет хиляди и 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. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 45 

ОТНОСНО: Промяна характера на собственост на общински имоти: Спортна зала и Пристройка 
за съхранение на спортно оборудване, построени в УПИ XXVI- За спортен 
комплекс, кв.9, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и 
ал.5 от ЗМСМА, чл.3, ал.2, т.3, чл. 6, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.60, ал.1 от 
Административнопроцесуалния кодекс и чл. 3, 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. Обявява за публична общинска собственост имот, Масивна сграда, представляваща 

СПОРТНА ЗАЛА със застроена площ (ЗП) от 1659 (хиляда шестстотин петдесет и девет) кв.м и 
разгъната застроена площ (РЗП) от 3850 (три хиляди осемстотин и петдесет) кв.м, година на 
построяване на сградата 1975 г. и Масивна сграда на два етажа, представляваща ПРИСТРОЙКА 
ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СПОРТНО ОБОРУДВАНЕ, със застроена площ от 137.20 кв. м (сто 
тридесет и седем цяло и двадесет стотни кв. м) и разгъната застроена площ от 211.30 кв.м. (двеста 
и единадесет цяло и тридесет стотни кв. м), година на построяване на сградата 2016 г., построени 
в УПИ XXVI (двадесет и шест)- За спортен комплекс, кв.9 (девет) по план за регулация на гр. 
Правец, община Правец, област Софийска,  

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите правни и 
фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

3. Общински съвет-Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 
изпълнение на настоящето решение от деня на приемането му предвид наличие на особено важен 
обществен интерес, изразяващ се в необходимостта от извършването на неотложен текущ ремонт 
на сграда – Спортна зала. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 46 

ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху УПИ XX - За обществено обслужване, кв.20, 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. 37, ал. 6, т.1 и от ЗОС, чл. 67 от ЗС, чл.30, ал. 1, т.3, чл. 
48, ал. 1, т.1 и чл.50 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. След влизане в сила на решението за актуализация на Програмата на община Правец за 

управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост през 2022 год., Общински съвет 
на община Правец дава съгласие да се учреди безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза 
на Министерството на здравеопазването за изграждане на „Център за спешна медицинска 
помощ” в Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX (двадесети) – За обществено обслужване с площ 
от 428 кв. м. (четиристотин двадесет и осем квадратни метра), находящ се в кв. 20 (двадесет), по 
плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1837 – II/21.06.2016 год., вписан в Службата по вписвания – гр. 
Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. рег. № 1648 от 21.06.2016 год., под № 14, том VIІ, 
парт. 31350.  

2. Правото да се построи сграда се погасява в полза на собственика на земята по давност, 
ако не се упражни в продължение на 5 (пет) години от сключване на договора. 



 
 
3. Възлага на Кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за 

учредяване безвъзмездно и безсрочно право на строеж, съгласно т. 1 и т. 2 от настоящото решение 
и да сключи договор с Министерството на здравеопазването, ЕИК по БУЛСТАТ 000695317, с 
адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” №5. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 47 

ОТНОСНО: Продажба на общински Поземлен имот № 012047 по КВС за землището на с. 
Равнище, община Правец, област Софийска, местността „Кълбук”. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2, чл. 27, 
ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 56 
ал.2, т.3, чл. 58 и чл. 59 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №012047 (нула едно две 
нула четири седем) по картата на възстановената собственост (КВС), с площ от 38.455 дка 
(тридесет и осем декара и четиристотин петдесет и пет кв. м.) в местността „Кълбук” с начин на 
трайно ползване – др. селскостоп. територия, категория – IX (девета), находящ се в землището на 
с. Равнище, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост 
(АЧОС) № 1074-II/24.01.2014 год., вписан в Службата по вписванията – гр. Ботевград към 
Агенцията по вписванията с вх. Рег. № 224 от 05.02.2014 год., под № 121, том I, парт. 23427, при 
съседи: ПИ №105014 – гор. стоп. тер.; №105013 – залесена тер.; №105007 – гор. стоп. тер.; 
№107002 – гор. стоп. тер.; №107028 – гор. стоп. тер.; №012041 – пасище, мера; №012207 – полски 
път; №012036 – пасище, мера; №012212 – дере, овраг, яма; №105011 – гор. стоп. тер.; №105016 – 
залесена терит.; №105015 – залесена терит. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 11530.00 лв. ( единадесет хиляди петстотин и 
тридесет лева) без ДДС (необлагаем), в съответсвие 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   № 48 

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: „Съществуваща жилищна сграда”, в УПИ 
IV-1442, кв. 43, гр. Правец. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал 2, чл. 27, 
ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 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: 
I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на: 

 1. сградно канализационно отклонение /СКО/ за обект: „Съществуваща жилищна сграда”, 
в УПИ IV-1442, кв.43, гр. Правец от съществуваща канализация, като трасето премине през част 
от улица с о.т.832 – о.т 814 до достигане на улично регулационната линия на УПИ IV-1442, кв. 
43, гр. Правец. 
 2. сградно водопроводно отклонение за обект: „Съществуваща жилищна сграда”, в УПИ 
IV-1442, кв. 43, гр. Правец от съществуващ водопровод, като трасето премине през част от улица 
с о.т.832 – о.т 814 до достигане на улично регулационната линия на УПИ IV-1442, кв. 43, гр. 
Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 
1.  СКO за обект: „Съществуваща жилищна сграда”, в УПИ IV-1442, кв. 43, гр. Правец”, 

в изкоп с дължина 6,10 м. и ширина 1,30 м. в размер на 459,94 лв. /четиристотин петдесет и 
девет лева и деветдесет и четири стотинки /  без ДДС (необлагаема), определена от комисия, 
назначена със Заповед на Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол. 

2. СВО за  обект: „Съществуваща жилищна сграда”, в УПИ IV-1442, кв. 43, гр. Правец”,  
в изкоп с дължина 4,20 м. и ширина 1,10 м. в размер на 267,96лв./ двеста шестдесет и  седем 
лева и деветдесет и шест 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: „Съществуваща жилищна сграда”, в 
УПИ IV-1442, кв. 43, гр. Правец”,  през поземлен имот, собственост на община Правец- улица с 
о.т.832– о.т 814 до достигане на улично регулационната линия на УПИ IV-1442, кв. 43, гр. Правец 

Възстановяването на изкопите да се изпълни съгласно детайл, приложен към 
Разрешението за строеж. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 49 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 
популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във 
връзка със  сключено Споразумение № РД 50-31 от 19.04.2018 г.,  за изпълнение на 
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на мярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” сключено между УО на ПРСР 
2014- 2020 и  СНЦ  „МИГ Ябланица – Правец”. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредба 
№ 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за 
популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и 
Споразумение № РД 50-31 от 19.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено 
от общностите местно развитие по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 
„Водено от общностите местно развитие", сключено между Управляващият орган 
на ПРСР 2014 - 2020 г. и СНЦ „Местна инициативна група Ябланица Правец“ със 
седалище и адрес на управление: гр. Ябланица пл.“Възраждане“3, представлявано 
от Ивелин Йошев и Заповед № РД 09-732/10.08.2018 г. на Ръководителя на УО на 
ПРСР 2014-2020 г, 

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

 
 
 



РЕШИ: 
1. Упълномощава кмета на община Правец да подпише Запис на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 44 764,42 лв. 
(четиридесет и четири  хиляди седемстотин шестдесет и четири лева и четиридесет и две 
стотинки) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-31 от 19.04.2018 г. по подмярка 19.4 
на мярка 19, за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на 
СНЦ 4МИГ Ябланица-Правец“, сключен между СНЦ „МИГ Ябланица - Правец“ и ДФ 
„Земеделие”. 

Със срок за предявяване за плащане - до 30.06.2023 г. (до 6 (шест) месеца след изтичане 
на срока за изпълнение на одобрените дейности от стратегия за Водено от общностите 
местно развитие на територията на общините Ябланица и Правец, финансирана със 
Споразумение №РД 50-31 от 19.04.2018 г.) за 2022 г. 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Ябланица-Правец” да             
подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение №РД 
50-31 от 19.04.2018 г. и да ги представи пред Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна 
агенция. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 50 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ от ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите за  опазване на 
околната среда. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.27, ал.3 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 
Изискванията при кандидатстване пред ПУДООС – Предприятие за управление на 
дейностите за опазване на околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова 
помощ за проекти в сектор „Управление на водите“ /последно изменени с решение 
на УС Протокол №4/01.07.2021г., 

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

РЕШИ: 
1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране от ПУДООС – 

Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната 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 - изграждане на довеждащ колектор от РШ123 на гл.клон I до главен 
дъждопреливник пред ПСОВ Правец 
Етап VI - 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 5 691 553,45 лв., с ДДС /пет милиона 

шестстотин деветдесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и 45 стотинки/ . 
2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходите действия за подготовка 

и подаване на заявление за кандидатстване. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 51 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие на община Правец 2021-2027г.(ПИРО). 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.27, ал.3 
от ЗМСМА, чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие и в изпълнение на чл. 72 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), 

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

РЕШИ: 
1. Общински съвет Правец приема „Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана 

за интегрирано развитие на община Правец 2021-2027г.(ПИРО)” 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 52 

ОТНОСНО: Отчет за 2021 год. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците 2021-
2028 год., Програма за опазване на околната среда 2021 – 2027 год. и приложенията 
към нея. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 27, ал. 3 
от ЗМСМА и чл. 79, ал. 5 от ЗООС и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, 

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

РЕШИ: 
1. Приема ОТЧЕТ за 2021 год. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците 

2021-2028 год., Програма за опазване на околната среда 2021 – 2027 год. и приложенията към 
нея, Приложение №1, неразделна част от настоящото решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 53 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на 
местните такси и цените на услугите в Община Правец. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.7, ал.2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.76, ал.3 от АПК и чл.8, чл.28, ал.1 от ЗНА, 

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

РЕШИ: 
1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и 

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец (Приложение) 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 54 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2, чл.27, 
ал.3 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 
1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. (Приложение) 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 55 

ОТНОСНО: Доклади на читалищата от Община Правец за осъществените читалищни дейности 
в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Правец 
през 2021 година и финансови отчети. 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.5, чл.20, чл.21, 
ал.1, т.23 и ал.2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища, 

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

РЕШИ: 
Приема за сведение докладите за осъществените читалищни дейности и финансовите 

отчети на 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 и Народно читалище „Светлина 
2012”, с. Правешка Лакавица, Народно читалище „Христо Ботев 1928”, с Осиковска Лакавица, в 
изпълнение на Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2021 
година. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 56 

ОТНОСНО: Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - 
Ветерани от Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод 9-ти май – Ден на 
победата над хитлерофашизма. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1), т.6 и т.23, чл.27 (4) 
и (5) от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 
1. Дава съгласие да се изплати еднократно финансова помощ от  § 42-14 от бюджета на 

Община Правец за 2022 г. на жители на община Правец - ветерани от Втората световна война 
1944 – 1945 г. 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. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 57 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на 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. 
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, ал.2 и чл. 59 от Наредба № 5 на 
ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, 

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

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Обособена част от Спортна зала – Правец, 
с обща полезна площ от 258.00 (двеста петдесет и осем) 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 4355 – 
II/08.10.2021 г. вписан с рег. № 2900 от 13.10.2021 г., под № 148, том XI. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 



2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 516.00 лв. (петстотин и шестнадесет лева) без 
ДДС, съгласно Приложение №1, т. 16 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) години;  
2.3. Предназначение на имота – за спортна дейност – фитнес; 
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 годишната наемна цена; 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по 
провеждането на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно 
условията по т. 2, да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия участник 
при спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 58 

ОТНОСНО: Определяне размера на основните месечни заплати кметове на кметства в община 
Правец. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, ал.2 и чл.27, ал.3 
и чл.38 ал.7 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
(ЗМСМА) и чл. 5, ал.16 от ПМС № 67 /изм. в Д.В. бр.23 от 19.03.2019г./, 

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

РЕШИ: 
1. Определя възнаграждение на кметове на кметства,  считано от 01.03.2022г., както следва: 

- Кмет на кметство в с. Осиковска Лакавица – в размер на 1100 лв./хиляда и сто лева/; 
- Кмет на кметство в с. Разлив – в размер на 1150 лв ./хиляда сто и петдесет лева/; 
- Кмет на кметство в с. Осиковица – в размер на 1150 лв. /хиляда сто и петдесет лева/; 
- Кмет на кметство с. Джурово – в размер на 1250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/. 

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и 
непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно 
действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на 
работната заплата в Община Правец. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 59 

ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот. 
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. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7, т. 1 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. След влизане в сила на решението за актуализация на Програмата на община Правец за 

управление и разпореждането на имоти – общинска собственост през 2022 год., Общинския съвет 
на община Правец дава съгласие Община Правец, чрез покупка да придобие право на собственост 
върху недвижим имот – Част от обект „Стопанска сграда – офисни секции и гаражи“, построена 
в УПИ XVI- Обществено обслужващи дейности, кв. 27, гр. Правец, община Правец, област 
Софийска, представляваща: 
Приземен етаж:  Гараж – крайно ляв-клетка с площ от 24.94 кв.м.;  

     Гараж – крайно дясна-клетка с площ от 24.60 кв.м. 
Първи етаж:   Офисна секция – крайно лява с площ от 108.56 кв.м ;  

Офис секция №2 – средна, с площ от 42.96 кв.м; 



Офисна секция – крайно дясна с площ от 85.99 кв.м; 
Втори етаж:   Офисна секция – крайно лява с площ от 108.56. кв. м.,  

Офисна секция – средна, с площ от 42.96 кв.м;  
Офисна секция – крайно дясна с площ от 85.99 кв.м.,  

собственост на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД, съгласно Нот. акт №154, том II, рег. №3170, 
дело №319 от 03.07.2006 г. и Нот. акт №20, том III, рег. №3717, дело 377 от 27.07.2006. 

2. Определя цена за придобиване на имота 108 400.00 лв. (сто и осем хиляди и 
четиристотин лева), в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за 
придобиване собствеността на цитирания имот в т. 1 от това решение в полза на община Правец 
и сключи договор за покупко – продажба. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 60 

ОТНОСНО: Промяна на екипа по администрирането на услугата „Асистентска подкрепа“, 
държавно–делегирана дейност. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във 
връзка с чл.25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги, 

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

РЕШИ: 
1. Дава съгласие дейността по предоставянето на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“, като държавно-делегирана дейност да се извършва от 8 броя асистенти, назначени на 
пълен работен ден или повече от 8 лица, назначени на непълен работен ден, както и четирима 
специалисти, осъществяващи дейности по ръководство, координация, счетоводно и техническо 
обслужване на социални услуги, назначени на пълен и непълен работен ден. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши последващи действия по изпълнение 
на Решението. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 61 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.182-0001-C01 / 
26.10.2021г. сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие” 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 за проект „Възстановяване, 
запазване и популяризиране на типични за правчанския край народни обичаи, 
фолклор и селски традиции сред местната общност и гостите на територията чрез 
закупуване на сглобяема мобилна сцена”. 
Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 
4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, 
ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс и договор/споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.182-0001-
C01 / 26.10.2021г.  по Мярка  7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с 
поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 
наследство на селата” за проект „Възстановяване, запазване и популяризиране на 
типични за правчанския край народни обичаи, фолклор и селски традиции сред 
местната общност и гостите на територията чрез закупуване на сглобяема мобилна 
сцена”, 

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



РЕШИ: 
1. Упълномощава  кмета  на  община  Правец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест

и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер                               
30516,50лв.(тридесет хиляди петстотин и шестнадесет лева и петдесет стотинки ) за обезпечаване 
на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG06RDNP001-19.182-0001-C01 / 26.10.2021г.  по Мярка  7.6 „Проучвания 
и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 
природното наследство на селата” за проект „Възстановяване, запазване и популяризиране на 
типични за правчанския край народни обичаи, фолклор и селски традиции сред местната общност 
и гостите на територията чрез закупуване на сглобяема мобилна сцена” сключен между Община 
Правец и ДФ „Земеделие”. 

2. Упълномощава  кмета  на  община  Правец  да  подпише  Запис  на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  6 103,30лв 
(шест хиляди сто и три лева и тридесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 
на ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-19.182-0001-C01 / 26.10.2021г. по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 
свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство 
на селата” за проект „Възстановяване, запазване и популяризиране на типични за правчанския 
край народни обичаи, фолклор и селски традиции сред местната общност и гостите на 
територията чрез закупуване на сглобяема мобилна сцена” сключен между Община Правец и ДФ 
„Земеделие”. 

3. Възлага на кмета на община Правец да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.182-0001-C01 / 26.10.2021г 
и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.   

4. Общински съвет-Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително
изпълнение на настоящето решение от деня на приемането му предвид наличие на особено важен 
обществен интерес, изразяващ се в кратките срокове за изпълнение на задълженията по договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.182-0001-C01 / 
26.10.2021г. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 
СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

         /Емилия ЦАЙКОВА/ 

/п./
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Приложение №1 
 

ОТЧЕТ за 2021 год. 
За изпълнение на Програма за управление на отпадъците 2021-2028 год., 
Програма за опазване на околната среда 2021 – 2027 год. и приложенията  

към нея  
В изпълнение на чл. 52. ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в общината се 

изпълнява разработена и приета от общинския съвет Програма за управление на отпадъците, 
която е неразделна част от общинската Програма за опазване на околната среда. 

Програмата за опазване на околната среда (ПООС) на община Правец обхваща всички 
дейности, които произтичат като задължение на общините в съответствие с нормативните 
документи по опазване на околната среда. 

ПООС е разработена за период, който съвпада с периода на действие на Плана за 
интегрирано развитие на община Правец 2021-2027 г. и подлежи на евентуална актуализация при 
всяка значима промяна на екологичното законодателство или в приоритетите на 
региона/общината. 

Съгласно чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината ежегодно внася в Общинския съвет 
отчет за изпълнение на програмата за опазване на околна среда и управление на отпадъците. 

Отчетът за изпълнение на плана за действие заложен в общинската програма за опазване на 
околната среда и управлението на отпадъците включва информация за степента за постигане на 
целите на програмата, резултатът и предприетите мерки. Главната стратегическа цел на 
програмата е следната е подобряване на състоянието на средата за живот на жителите в 
общината, чрез съхраняване на природната среда, запазване на биоразнообразието, 
устойчиво използване на наличните ресурси и намаляване на риска за здравето на 
населението 

Главната стратегическа цел на програмата е да се постигнат по-високи стандарти на 
жизнената среда,устойчиво развитие и по отношение на опазване на околната среда и в частност 
по управление на отпадъците. 

Основните приориотети в програмата, за които се работеше през изминалата година са:  
1. Намаляване или ограничаване на образуването на отпадъци; 
2. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъци; 
3. Кампании за разделно събиране на отпадъци за рециклиране; 
4. поддържане чистотата на уличните платна, паркове и градини, обществени терени и 

тротоарни площи; 
5. Почистване на нерегламентирани замърсявания на територията на общината. 

 
Управление на отпадъците 

Дейностите, свързани с управление на отпадъците на територията на община Правец, се 
осъществява в съответствие с мерките, включени в плана за действие, който е неразделна част от 
програмата. 

Битови отпадъци 
1. Фирма „СКДУ” ЕООД извършва дейността „Сметосъбиране и сметоизвозване на 

територията на община Правец”, на основание сключен договор № Д-51/05.02.2021 год., 
притежаваща разрешително за извършване на тази дейност № 12-РД 736-00/10.01.2012 год., 
издадено от РИОСВ – София област. Системата на сметосъбиране и сметоизвозване обхваща 
около 98 % от населението на община Правец. 

СИСТЕМАТА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ: 
Райони за извършване на услуги по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържането на 

чистота на териториите за обществено ползване на територията на Община Правец както следва: 
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І. град ПРАВЕЦ 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване - всички улици, площади, паркинги, имоти намиращи 

се в ЗРП на града, имоти в строителните полигони и имоти извън строителните граници в 
махалите: „Скърнава, „Манастирица”, включително Манастир „Теодор Тирон”,  „Дивчов рът”, 
„Драганска”, „Живковска”, „Симидарска” и  „Ангелиновска” и  „Пушкарска” квартал 
“Дръвница”, както и имота на ПСОВ Правец.  

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци  
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване: 
- за кофи 110л. и кофи 240л. – 1 път в седмицата; 
- за контейнери „Бобър” 1.1 м3 – 2 пъти в седмицата. 

ІІ. село РАЗЛИВ 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото,  

имотите в строителните полигони и имоти извън строителните граници на махалите: 
„Маргинска”, „Куевска”, „Багелейска”, „Гроевска”, „Чорбанска”, „Боновска”, „Сираковска”, 
„Влъчковска”, „Миленска” м.„Под моста”. 

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци  
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване: 
- за кофи от 110л. и кофи 240л. – един път в седмицата; 

- за контейнери „Бобър” 1.1 м3 – два пъти в седмицата. 

ІІІ. село ПРАВЕШКА ЛЪКАВИЦА 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото, всички 

имоти граничещи с третокласен път Правешка Лакавица-Своде, имотите в строителните 
полигони и имоти извън строителните граници на махалите: „Церица”, „Реката”, „Бърсашка”, 
„Кръстьов дол”, „Дунчовска”, „Неколска”.  

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци  
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване: 
За зимен сезон от 01 ноември до 31 март - 2 пъти в месеца за всички съдове. 
За летен сезон от 01 април до 31 октомври – 1 път седмично за всички съдове   

ІV. село КАЛУГЕРОВО 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото, имоти 

в строителните полигони и имоти извън строителните граници на махалите: „Чекотин” , 
„Димитровци”, „Габрика”, „Въгляра І”, „Въгляра ІІ”, „Рударец”, „Кардашица”, „Бундаците”, 
„Костадиновец” , „Връбчовци”, „Кошарите”, „Златовци”, „Стайковци”, „Търнето”, „Венчарите”, 
„Кленака”, „Джиджелковец”, „Могилата”, „Мека поляна”. 

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци  
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване: 
За зимен сезон от 01 ноември до 31 март - 2 пъти в месеца за всички съдове. 
За летен сезон от 01 април до 31 октомври – 1 път седмично за всички съдове  

V. село СВОДЕ 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото, 

имотите в строителните полигони и имоти извън строителните граници на махалите: „Чуката”, 
„Брестака”, „Дола”, „Преход”, „Мусачево”, „Венеца” , „Свирчака, „Бакова могила”, „Черна гора”, 
„Борова шума”, „Цонковци”, „Цанковци”, „Корман”. 

 
Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 



3 
 

строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци  
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване: 
За зимен сезон от 01 ноември до 31 март - 2 пъти в месеца за всички съдове. 
За летен сезон от 01 април до 31 октомври – 1 път седмично за всички съдове  

VІ. село ОСИКОВСКА ЛЪКАВИЦА 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото, 

имотите в строителните полигони и имоти извън строителните граници на махалите: „Чуката”, 
„Брестака”, „Дола”, „Преход”, „Мусачево”, „Венеца” , „Свирчака, „Бакова могила”, „Черна гора”, 
„Борова шума”, „Цонковци”, „Цанковци”, „Корман”. 

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци  
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване: 
За зимен сезон от 01 ноември до 31 март - 2 пъти в месеца за всички съдове. 
За летен сезон от 01 април до 31 октомври – 1 път седмично за всички съдове.  

VІІ. село ОСИКОВИЦА 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото,  

бензиностанции OMV, имотите в строителните полигони и имоти извън строителните граници на 
махалите: „Балините”, „Балинска І”, „ „Гетовци”, „Владовци”, „Цековци”, „Габрика”, „Балинска 
ІІ-Крушарите”, „Балините - Тотьовци”, „Владовци І-Белчовски”, „Владовци ІІ”,  
„Шоторите”/„Баренска”, „Дачовци”, „Манговци”, „Господарите”, „Ямата”, „Стойковци”, 
„Добричковци”, „Мечкарите”, „Павловци”, „Черковци”, „Черковци, Милинци, Йошеновци”, 
„Семковци”, „Лупарете”, „Нешовци”, „Нейчовци”, „Найденовци”, „Витьовци”, „Цаковци”, 
„Табаците”, „Войновци”, „Гетовци”, „Кратуните”, „Дрена”, „Стамболийте”, „Гешовци” , 
„Крушарете”. 

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци  
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване: 
За зимен сезон от 01 ноември до 31 март - 2 пъти в месеца за всички съдове. 
За летен сезон от 01 април до 31 октомври – 1 път седмично за всички съдове.  

VІІІ. село ДЖУРОВО 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото,  

бензиностанции OMV, имотите в строителните полигони и имоти извън строителните граници на 
махалите: „Герановица І”, „Герановица ІІ”, „Герановица ІІІ” /Самотска могила/, „Мечи трън”, 
„Утявец”, „Беляновец”, „Камилче І”,  „Камилче ІІ”, „Камилче ІІІ”„ „Камилче ІV”, „Камилче - 
Митьовска”, „Камилче - Даковска”, „Камилче - Ливадите”. 

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци  
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване: 
За зимен сезон от 01 ноември до 31 март - 2 пъти в месеца за всички съдове. 
За летен сезон от 01 април до 31 октомври – 1 път седмично за всички съдове.  

ІХ. село РАВНИЩЕ 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото,  

бензиностанции OMV, имотите в строителните полигони и имоти извън строителните граници на 
махалите: „Големанска”, „Семковци”, „Балабанска”, „Грозев дол”, „Катевска”, „Лесиците”, 
„Рътта”, „Рогачов трап”, „Чеширска”. 

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци  
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване: 
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За зимен сезон от 01 ноември до 31 март - 2 пъти в месеца за всички съдове. 
За летен сезон от 01 април до 31 октомври – 1 път седмично за всички съдове. 

Х. село ВИДРАРЕ 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото,

имотите в строителния полигон и имоти извън строителните граници  на махалите „Семкова”, 
„Пичора”, „Пешна лъка”, „Градище”, „Раздолата”, „Гольовица”, „Черни връх”, „Лъга”, 
„Манаселски мост” „Гърльова воденица”. 

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци 
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване:
За зимен сезон от 01 ноември до 31 март - 2 пъти в месеца за всички съдове.
За летен сезон от 01 април до 31 октомври – 1 път седмично за всички съдове.

ХІ. село МАНАСЕЛСКА РЕКА 
1. Сметосъбиране и сметоизвозване – всички имоти, намиращи се в ЗРП на селото,

имотите в строителния полигон и имоти извън строителните граници  на махалите „Семкова”, 
„Пичора”, „Пешна лъка”, „Градище”, „Раздолата”, „Гольовица”, „Черни връх”, „Лъга”, 
„Манаселски мост” „Гърльова воденица”. 

Сметосъбирането и сметоизвозването за имоти в строителните полигони и имоти извън 
строителните граници в махалите се осъществява чрез поставяне на съдове за битови отпадъци 
на места,  достъпни и удобни за обслужване от сметосъбиращите автомобили. 

2. Честота на сметоизвозване:
За зимен сезон от 01 ноември до 31 март - 2 пъти в месеца за всички съдове.
За летен сезон от 01 април до 31 октомври – 1 път седмично за всички съдове.
Община Правец депонира генерираните твърди битови отпадъци на РДНО-Ботевград.

Депонираните битови отпадъци през 2021 год. са 2680 тона, цената на тон за депониран отпадък в 
депото е 16,00 лева. Размерът на отчисленията по чл.64 от ЗУО през 2021 год.е 82,00 лв/тон, по чл. 
60 от ЗУО -2,09 лв/тон.  

През 2021 год. на основание чл. 24 от Наредба №7 от 19.12.2013 г., бяха използвани част 
от натрупаните средства от отчисленията по чл. 64 на ЗУО на обща стойност 20533,68 лв. за 
закупуване на 30 бр. контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки  

Разделно събиране на отпадъци 
Община Правец има сключени договори с организации за разделно събиране: на 

непотребни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и излезли от употреба електрическо и 
електронно оборудване (ИУЕЕО): 

- „ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД, ЕИК201314689 със седалище и адрес на управление: гр. София
1618, ул. „Маринковица” №2, вх. Б, с решение № ООп- НУБА-06-00/05.03.2013 г издадено  от 
Министъра на  околната среда и водите, за извършване на дейност като организация по 
оползотворяване на НУБА по смисъла на член 81 и § 1, точка 16 от Допълнителните разпоредби 
на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).   

"ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД, ЕИК 202211464 със седалище и адрес на управление гр. 
София, област Софийска, р-н Витоша, кв. Бояна, ул. Маринковица № 2Б – е подизпълнител, 
извършващ дейностите с отпадъци на "ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД, по силата на отделен договор и 
притежава Разрешение 12-ДО-1203-00/12.12.2012г., издадено от МОСВ за събиране, временно 
съхраняване, транспортиране и предварително третиране на НУБА, издадено по реда на Закона за 
управление на отпадъците. 

- ”ЕКОБУЛТЕХ” АД, ЕИК 175117775, със седалище и адрес на управление:
гр.София,1618  кв.Бояна, ул. Маринковица 2Б. ЕКОБУЛТЕХ АД организира разделното събиране 
и оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), по 
силата на Решение № 00п-ИУЕЕО-05-00/05.03.2013., издадено от Министъра на околната среда и 
водите, за извършване на дейност като организация по оползотворяване на ИУЕЕО. 
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"ХЕФТИ МЕТАЛС" ЕООД, ЕИК 202211464 със седалище и адрес на управление гр. 
София, област Софийска, р-н Витоша, кв. Бояна, ул. Маринковица № 2Б – е подизпълнител, 
извършващ дейностите с отпадъци на "ЕКОБУЛБАТЕРИ" АД, по силата на отделен договор и 
притежава Разрешение 12-ДО-1203-00/12.12.2012г., издадено от МОСВ за събиране, временно 
съхраняване, транспортиране и предварително третиране на ИУЕЕО, издадено по реда на Закона 
за управление на отпадъците. 

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 
кампанийно. 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 кампанийно. През месец ноември 2021 год. беше направена ежегодната 
кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата, при което бяха събрани общо 37.2 
кг. 

Разделното събиране на отпадъци от опаковки:  
През 2020 год. „Еко пак България“ АД прекрати дейността си и десетгодишното си 

сътрудничество с община Правец. Това бе продиктувано от свиване дейността на фирмата в 
целия регион - Правец, Етрополе, Ябланица и Тетевен. 

За изпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците (ЗУО), относно 
осигуряване съдове за разделно събиране на отпадъци (хартия и картон, метали, пластмаси и 
стъкло), през месец април 2021 год. Община Правец закупи 30 бр. контейнери за разделно 
събиране на отпадъци. За закупуване на съдовете община Правец разходва средства от 
отчисленията по чл. 64 от ЗУО от  на обща стойност 20533,68 лв.. 

Контейнери 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). 

За извършване на дейността по извозване на разделно събраните битови отпадъци: хартия 
и картон, метали, пластмаси и стъкло, община Правец сключи договор с „РОЗМАРИ КОНСУЛТ 
2015“ ЕООД, ЕИК 203630771.  

Местата където са разположение съдовете за разделно събиране на отпадъци са 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 контейнери – 1 (един) път месечно. 

Количества отпадъци от опаковки за 2021 г., събрани и сортирани от територията на 
община Правец са както следва: 

Хартия – картон  – 1.075 т 
Пластмаса   – 0.505 т 
Стъкло   – 1.650 т 
ОБЩО:  – 3.230 т. 
Разделно събиране на дървени отпадъци: 
Община Правец има сключен меморандум с „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 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 
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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. 

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. 

 
Биоразградими отпадъци 
Проектното предложение за: „Изграждане на инсталация за компостиране на зелени 

отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено събрани БО – РСУО-регион 
Ботевград“ с което трите общини Ботевград, Правец и Етрополе кандидатства все още не е 
стартирало. 

Обжалването на процедурата за изработване на работен проект, въз основа на който да 
бъдат изготвени техническите спецификации, обуславя невъзможността за обявяване на шест 
ОП, свързани с изграждане на двете инсталации и доставката на оборудване за тях. 

Във връзка с обжалванията на посочените обществени поръчки, срокът за изпълнение на 
дейностите по проекта все още е спрян.   

Като част от системата за управление на отпадъците е и почистването на уличните платна, 
площадите, алеите, парковете и другите територии в града и населените места от общината. Този 
вид дейност се извършва от фирма „СКДУ” ЕООД на основание сключен Договор.  

За реализиране на тези дейности продължи подобряването на пешеходни настилки, 
благоустрояване на междублоковите пространства, почистване на основните пътни артерии от 
натрупан прах и поддържането им в добро техническо състояние. 

Във връзка със спазването на Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на 
околната среда и разработените нормативни актове на общината, целогодишно се извършват 
проверки по изпълнението им, както от общински служители, кметове, така и от РИОСВ - София. 
Периодично се извършват проверки за наличие на новосъздадени нерегламентирани сметища и 
при констатиране на замърсявания се предприемат своевременни действия за почистване на 
замърсените територии. 

През 2021 год. бяха почиствани и нерегламентирани замърсявания, образувани на 
територията на общината. 

Приоритети, мерки, специфични цели на Програма за опазване на околна среда 2021-
2027 год. 

Управление на водите  
Извършена е реконструкция на водопроводи по следните улици (водопроводни клонове) от 

водопроводната мрежа на гр. Правец: 
- Уличен водопроводен клон по ул. „Филип Тотю” от о.т. 390 до о.т. 386 с дължина 222 м; 
- Уличен водопроводен клон по ул. „Елаша” от о.т. 318 до о.т. 386 с дължина 133 м; 
- Уличен водопроводен клон по ул. „Червена вода” от о.т. 316 до о.т. 389 с дължина 137 м; 
- Уличен водопроводен клон по ул. „Страшка могила” от о.т. 310 до о.т. 388 с дължина 129 м; 
- Уличен водопроводен клон по бул. „Трети март” и вътрешни улици от о.т. 461 – 513 – 453 – 469, 
с дължина 607 м; 
- Уличен водопроводен клон по ул. „Градешница”, махала Боянска от о.т. 962 – 954 – 921 
(затапване при о.т. 913), както следва: 
- от о.т. 962 – през о.т. 954  –до о.т. 921 (затапване при о.т. 913), с дължина 369 м; 
- от о.т. 954 до о.т. 1069, с дължина 166 м; 
- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 982 до о.т. 1049 с дължина 83 м; 
- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 921 до о.т. 1096 с дължина 291 м; 
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- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 957 до о.т. 1005 с дължина 92 м; 
- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 985 до о.т. 1015 с дължина 54 м; 
- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 985 до о.т. 986 с дължина 57 м; 
- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 1048 до о.т. 1039 с дължина 33 м; 
- Уличен водопроводен клон по ул. „Поп Марко” и ул. „Чавдар войвода” от о.т. 922 до о.т. 1006 с 
дължина 191 м; 
- Уличен водопроводен клон по ул. „Св. Атанасий” от о.т. 945 до о.т. 942 с дължина 79 м; 
- Водопроводни участъци за връзки и превключвания по кръстовища при о.т. 388 и при о.т. 506 – 
25 м.  
Обща дължина на доизградените и реконструирани улични водопроводи в гр. Правец 
включително връзки за превключвания е 2668,0 м. 
 

Управление на риска от природни бедствия - наводнения, свлачища и др. 
И през 2021 год. община Правец продължи да поддържа коритата на реките и деретата в 

урбанизиранта територия на общината. Редовно се почистваха от растителност коритото на р. 
„Стара река“ и река „Скърнавска“ в гр. Правец. Концесионерите на язовирите „Правец“ и 
„Осиковица“ поддържаха въздушния и водния откос на язовирните стени, като експерти от 
община Правец указваха периодичен контрол. 

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 по споразумение №РД 02-30-27/17.03.2021г. за обект „Укрепване 
свлачищен участък на път Калугерово –Видраре –Джурово, с. Манаселска река, община Правец“; 

Подобряване на енергийната ефективност и рационално използване на енергийните 
ресурси с цел икономия на ресурси и опазване на околната среда от замърсяване. 

Изпълнените мерки за енергийна ефективност на сградите общинска собственост през 
2021 год. са: 

- Обществена сграда /магазин за електроуреди/, УПИ II, кв.20, гр. Правец – частична 
подмяна на дограма, полагане на вътрешна топлоизолация, подмяна на осветителни тела с LED 
осветителни тела;  

- Обществена сграда – Народно читалище, УПИ I – читалище и кметство, кв. 13, с. 
Видраре се извърши частичен ремонт на покрив, подмяна на дограма и се подмениха всички 
водосточни тръби и улуци; 

- През 2021 год. продължи подмяната и поддържането на уличното и парково осветление 
с енергоспестяващи лампи. 

 
Програмата за опазване на околната среда 2021 – 2027 год. е със срок на действие до 

2027 год. и към нея Програма за управление на отпадъците 2021-2028 год. - със срок на 
действие до 2028 г., разработена в съответствие със структурата, целите и предвижданията 
на проекта на Националния план за управление на отпадъците 2021-2028 г. 
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--------------------------------------------- 
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§1.  В разпоредбите на Глава първа „Общи положения“, раздел Ⅰ „Определяне на

размера на общинските такси и цени на услуги“, се правят следните изменения: 

1. В чл. 2, ал. 1 , т. 3 текста „детски ясли,“ и „детски градини,“ се заличава;

§2.  В разпоредбите на Глава втора „Местни такси“, Раздел Ⅱ „Такси за ползване

на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго 

предназначение“, се правят следните изменения: 

2. Чл. 21, ал. 4 , буква „е“ се изменя и придобива следното съдържание:

е) за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение

за амбулантна търговия: 

 за град Правец:  І зона: на ден –  4.00 лв./м2; на седмица –20.00 лв./м2; 

ІІ зона:на ден – 3.00 лв./м2;  на седмица –15.00 лв./м2; 

ІІІ зона: на ден –2.00 лв./м2; на седмица –   10.00 лв./м2; 

за селата:на ден – 1.00 лв./м2; на седмица –    5.00 лв./м2;  

§3.  В разпоредбите на Глава втора „Местни такси“, Раздел Ⅲ „Такси за ползване

на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални 

услуги – по ЗМДТ“, се правят следните изменения:  

1. В Глава втора „Местни такси“ в наименованието на Раздел III текста „детски

ясли,“ и  „детски градини,“ се заличава;

2. Чл. 23 се отменя;

§4.  В разпоредбите на Глава втора „Местни такси“, Раздел Ⅳ „Такси за

технически услуги“, се правят следните изменения: 

1. Чл. 36, т. 1.1. се изменя и придобива следното съдържание:  „Издаване на скици

на недвижим имот от действащ план – 20,00лв.“

2. Чл. 36, т. 1.1.1. се отменя;

3. Чл. 36, т. 1.1.2. се отменя;

4. Чл. 36, т. 1.2. се изменя и придобива следното съдържание: „Издаване на скици за

недвижим имот от архивен план – 20,00лв.“;

5. Чл. 36, т. 1.2.1. се отменя;

6. Чл. 36, т.1.2.2. се отменя;

7. Чл. 36, т. 1.3. се изменя и придобива следното съдържание: „Издаване на

комбинирана скица от действащ и архивен план – 20,00лв.“;

8. Чл. 36, т. 1.3.1. се отменя;

9. Чл. 36, т. 1.3.2. се отменя;

10. Чл. 36, т. 1.4. се изменя и придобива следното съдържание: „Издаване на скици на

недвижим имот от действащ план с изчертан подземен кадастър – 20,00лв.“;

11. Чл. 36, т. 1.4.1. се отменя;

12. Чл. 36, т. 1.4.2. се отменя;
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13. Чл. 36, т. 1.5. се изменя и придобива следното съдържание: „Издаване на скици на

недвижим имот от застроителен план – 20,00лв.“;

14. Чл. 36, т. 1.5.1. се отменя;

15. Чл. 36, т. 1.5.2. се отменя;

16. Чл. 36, т. 1.6. се изменя и придобива следното съдържание: „Издаване на скици за

повече от един недвижим имот от действащ план – 20,00лв. +5,00лв за всеки

следващ имот“;

17. Чл. 36, т. 1.6.1. се отменя;

18. Чл. 36, т. 1.6.2. се отменя;

§5. В разпоредбите на Глава втора „Местни такси”, се създава Раздел X „Такси

за услуги в общински обекти за спорт, отдих и образование“ със следното съдържание: 

• Раздел ІX „Такси за услуги в общински обекти за спорт, отдих и образование“

Чл. 42ж. За използване на общинските обекти за спорт, отдих и образование се 

заплащат следните такси:  

вид на услугата цена 

1. 

такса за спортни прояви, организирани от спортни 

федерации и държавни организации и клубове, в това 

число турнири, контролни срещи и официални мачове 

120,00лв./час НС; 

150,00лв./час ОС; 

2. такса за тренировки в спортна зала 

100,00лв./90мин; 

200,00лв./4часа; 

400,00лв./8часа; 

3. 
Помощни зали и помещения за аеробика, карате, бокс и 

други спортове и спортни дейности. 

8,00лв./час НС; 

10,00лв./час ОС 

4. Такса за ползване на фитнес в Спортен комплекс - Правец 

4,00 лв./посещение; 

30.00 лв./месец - 

ученик; 

5,00 лв./посещение; 

40.00 лв./месец - 

възрастен 

5. 
Такса за ползване на фитнес в Спортен комплекс - Правец 

от отбор 
120,00лв./ден 

6. Такса за ползване на сауна 10,00лв./посещение 

7. Такса за ползване на парна баня 10,00лв./посещение 

8. Такса за ползване на солариум 5,00лв./посещение 
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9. Такса за ползване на тангентор 15,00лв./посещение 

10. Такса за ползване на джакузи 15,00лв./посещение 

11. Пакетна цена за ползване на възстановителен център
30,00лв./посещение; 

70,00лв./месечна карта; 

12. 
Такса за ползване на помещение във възстановителен 

център 
30,00лв./ден 

13. 
Ползване на спортна зала от граждани за масов спорт по 

предварително обявен часови график и след заявка 

30,00лв./час НС; 

40,00лв./час ОС 

14. 
Ползване на административни и други специализирани 

помещения в спортна зала за треньори, съдии и други 
50,00лв./посещение 

15. 
Такси за ползване на тенис кортове към Спортен комплекс 

"Правец" 

за ученици - 

6,00лв./час 

за възрастни - 

10,00лв./час 

инструктор - 

5,00лв./час 

с осветление на тенис 

корта - 15,00лв./час 

карта за деца 12 

посещения - 40,00лв. 

16. 
Ползване на тенис корт при провеждане на официални 

състезания 
150лв./ден 

17. 
Самостоятелно ползване на съблекални (бани, тоалетни и 

други) 
75,00 лв. 

18. 
Такса използване на площи и фоайета в спортен комплекс 

Правец 

5,00лв. /кв.м. за 

посещение 

§6. В разпоредбите на Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани

или предоставяни от общината на физически и юридически лица“ се правят следните 

изменения: 

1. Чл. 50, т. 8 се изменя и придобива следното съдържание:

„т. 8  Издаване на Разрешение за отсичане до 5 дървета в поземлен имот:

 за орехови дървета 15.00 лв 

 други дървета 10.00 лв.“ 

2. Чл. 50, т. 9 се изменя и придобива следното съдържание:

„т. 9 Такса за издаване на електронен превозен билет за транспортиране на дървесина

добита извън горски фонд      10.00 лв.“

3. Чл. 50, т. 10 се изменя и придобива следното съдържание:
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„т. 10 Такса за измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита в поземлен 

имот извън горски фонд /едра, средна, дребна и дърва/    20.00 лв“ 

4. Чл. 50, т. 24 се изменя и придобива следното съдържание:

„т. 24 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за

възстановяване на собствеността за един имот или препис – извлечение от Емлячен

регистър 15.00лв.“

5. Чл. 50, т. 27 се отменя;

6. Чл. 50, т. 28 се изменя и придобива следното съдържание:

„т. 28 За посещение в Исторически музей – Правец и музейните обекти към него: 

а) Вход за посетители в един обект на Исторически музей-Правец – 7,00 лв.(с включен 

аудиогид) 

б) Вход за посетители в два обекта на Исторически музей-Правец – 8,00 лв.(с включен 

аудиогид) 

в) Вход за посетители в двата музейни обекта в с. Видраре – 3,00 лв. 

г) Вход за посетители ученици и пенсионери в един обект на Исторически музей -Правец 

– 5,00 лв. (с включен аудиогид)

д) Вход за хора със специални потребности в един обект на Исторически музей -Правец – 

4,00 лв. (с включен аудиогид) 

е) Вход за посетители ученици и пенсионери в два обекта на Исторически музей -Правец 

– 6,00 лв. (с включен аудиогид)

ж) Вход за хора със специални потребности в два обекта на Исторически музей -Правец – 

5,00 лв. (с включен аудиогид) 

з) Вход за посетители ученици, пенсионери и хора с увреждания в двата музейни обекта в 

с. Видраре – 1,00 лв. 

и) Безплатен вход за деца до 6 години, ученици от училищата в община Правец, 

пенсионери и хора със специални потребности от общината в обекти на Исторически 

музей - Правец 

й) Беседа на български език – 10,00 лв. (независимо от броя на посетителите) 

к) Беседа английски език – 20,00 лв. (независимо от броя на посетителите) 

л) Любителско фото и видео заснемане в обектите – 10,00 лв. 

м) За фото и видео заснемане с професионална апаратура: 60,00 за външни и 80,00 лв. 

вътрешни снимки 

н) Наем на експозиционна зала – 25,00 лв. на час, но не повече от 125,00 лв. на ден“ 

7. Чл. 50, т. 29 се изменя и придобива следното съдържание:

„т. 29. За издаване на удостоверение за данъчна оценка  по чл. 264, ал.1 от ДОПК и по 

чл.3 от Приложение №2 от ЗМДТ:        5.00 лв.“ 

8. Чл. 50, т. 30 се изменя и придобива следното съдържание:

„т. 30. За издаване на удостоверение за декларирани данни    5.00 лв.“; 

9. Чл. 50, т. 31 се изменя и придобива следното съдържание:

„31. За издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата по чл.41 от

ЗМДТ     5.00 лв.“; 
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10. Чл. 50, т. 32 се изменя и придобива следното съдържание:

„32. За издаване на удостоверение за недължими данъци и такси по ЗМДТ 5.00 лв.“;

11. Чл. 50, т. 33 се изменя и придобива следното съдържание:

„33. За издаване на дубликат на документ за платени данъци по ЗМДТ 5.00 лв.“; 

12. чл. 50, т. 33а се изменя и придобива следното съдържание:

„33а. За издаване на служебна бележка за платен данък на МПС:  5.00 лв.“; 

13. чл. 50, т. 33б се изменя и придобива следното съдържание:

„33б. За издаване на удостоверение за МПС:   5.00 лв.“; 

14. чл. 50, т. 44, т. 1 се изменя и придобива следното съдържание:

„1. удостоверение за липса на задължения към община Правец 5.00 лв.“; 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

§7. Настоящите изменения на наредбата са приети с Решение № 53/08.04.2022 година

на Общински съвет – Правец, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл. 6 от 

Закона за местните данъци и такси, чл. 76, ал. 1 и ал. 3, чл. 79 от АПК, и влиза в сила от деня 

на публикуването й в местен вестник. 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  /П./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

/Емилия ЦАЙКОВА/ 





































3. 06num� Npaseu;

3.1. npeKllt H3n'bnHHT8fl1,1 Ha A8HHOCTHT8, 3ano>K8Hl,1 B nporpaMaTa. 

3.2. napTH111paHe 1,1 C'bAeillcTe111e Ha O3.Q np111 ACn - npaeel.\ 3a 1113n'bnHeH111e AeillHocT111Te no 

nporpaMaTa. 

3aKntolf11tTenH111 pa3nopeA611t: 

1. HaCTO.RIJ.(OTO cnopa3yMeHH8 e no,Qn111caHO B TPH 8AHO06pa3Hl,1 8K3eMnn.Rpa no 8,QIIIH 3a BC.RKa OT

CTpaHHTe. 

2. Bc.RKa OT CTpaHHTe MO>Ke C n111CM8H0 B0fl81,13.RBfl8Hll18, OTnpaeeHO K'bM OCTaHan111Te CTpaHIII, ,Qa

no111cKa 1113M8H8H1,18 111n1,1 ,QOn'bnHeHMe Ha HaCTO.RIJ.(OTO cnopa3yMeHMe 1,1n1,1 npeKpaTM ,Q8MCTBll18TO My. 

31 66mH.Ha IlpaBeu 

KMeT Ha O61J.(MHa npaBel.\: 

3a Paii()HHO ynpaBJiei..u:e - IlpaseQ 

06IIJ.MHCKa nporpaMa 3a 3aKpmia Ha .n.eTeTo 2022 r. 
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Приложение 

Списък 

на ветераните от Втората световна война 1939 – 1945 г от Община Правец 

I. Правец

1. ВИКТОР КАРАТЬIГИН

2. ГЕОРГИ  ГЕОРГИЕВ

II. Осиковица

1. СТЕФАНА ГЕОРГИЕВА

IV. Своде

1. НЕTКО НЕTОВ
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	Управление на водите
	Извършена е реконструкция на водопроводи по следните улици (водопроводни клонове) от водопроводната мрежа на гр. Правец:
	- Уличен водопроводен клон по ул. „Филип Тотю” от о.т. 390 до о.т. 386 с дължина 222 м;
	- Уличен водопроводен клон по ул. „Елаша” от о.т. 318 до о.т. 386 с дължина 133 м;
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	- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 957 до о.т. 1005 с дължина 92 м;
	- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 985 до о.т. 1015 с дължина 54 м;
	- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 985 до о.т. 986 с дължина 57 м;
	- Уличен водопроводен клон в махала Боянска от о.т. 1048 до о.т. 1039 с дължина 33 м;
	- Уличен водопроводен клон по ул. „Поп Марко” и ул. „Чавдар войвода” от о.т. 922 до о.т. 1006 с дължина 191 м;
	- Уличен водопроводен клон по ул. „Св. Атанасий” от о.т. 945 до о.т. 942 с дължина 79 м;
	- Водопроводни участъци за връзки и превключвания по кръстовища при о.т. 388 и при о.т. 506 – 25 м.
	Обща дължина на доизградените и реконструирани улични водопроводи в гр. Правец включително връзки за превключвания е 2668,0 м.
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