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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  5  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 27 май 2022 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 68 

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-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

Дневният ред на заседанието на Общинския съвет да бъде следния: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Предоставяне на помещение безвъзмездно за управление на ТП на НОИ – София област 

за разкриване на изнесено работно място – гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Осиковица, 

община Правец, с обща площ от 96.140 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Осиковица, 

община Правец, с обща площ от 104.319 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Осиковица, 

община Правец, с обща площ от 40.147 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Осиковска 

Лакавица, община Правец, с обща площ от 86.166 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Своде, община 

Правец, с обща площ от 65.135 дка, чрез търг. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 



10. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – общ., находящ се в кв. 20 

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Продажба на общински Поземлен имот №58030.112.230, находящ се в махала „Скърнава”, 

гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XIV – 419, 

находящ се в кв. 17 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване през имот общинска 

собственост, за обект: „Сградно водопроводно отклонение /СВО/ за дворна чешма в ПИ 

58030.112.265, кв. 220 по плана за улична регулация на мах. Скърнава, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване през имот общинска 

собственост, за обект: „Изграждане на сградно канализационно отклонение /СКО/ към 

имот, УПИ III-556, кв. 20, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 61807.14.56 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Разлив. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 000805 по Картата на възстановената 

собственост (КВС) на с. Равнище. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 58030.15.6 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

19. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 58030.15.49 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

20. Разрешение за изработване на ПУП – ПЗ на ПИ 58030.15.32 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 



21. Промяна на цени по сключен договор за обществен превоз на пътници. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

22. Приемане на Общински план за младежта за 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

23. Приемане на отчет на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Правец за  2021 година и годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Правец за  2022 година.. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

24. Определяне представител за Община Правец в областна комисия за изработване на 

областна аптечна карта. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

25. Приемане на Правилник за организацията и дейността  на Общинския съвет на Община 

Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

ВНОСИТЕЛ: Павлин Цветков  

Председател на комисията  

по Решение № 37/08.04.2022 г.  

на Общински съвет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 69 

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-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

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

В раздел III – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

118. АЧОС №120-II/ 

02.12.2008 г. 

Помещение - частна общинска собственост, представляващо ОФИС 

№ 48, с площ от 23.40 (двадесет и три цяло и четиридесет стотни) 

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

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

№2; 

 

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

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

 



№ 

по 

ред 

п 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

54 АЧОС №4517-II/ 

20.04.2022 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 991 (първи, отреден за имот 

планоснимачен номер деветстотин деветдесет и едно), целият с 

урегулирана площ от 1059 (хиляда петдесет и девет) кв.м., находящ се 

в кв. 91 (деветдесет и първи) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

55. АЧОС №4518-II/ 

20.04.2022 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 992 (втори, отреден за имот 

планоснимачен номер деветстотин деветдесет и две), целият с 

урегулирана площ от 968 (деветстотин шестдесет и осем) кв.м., 

находящ се в кв. 91 (деветдесет и първи) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

56. АЧОС №4518-II/ 

20.04.2022 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 305, (единадесети, отреден за 

имот планоснимачен номер триста и пет), целият с урегулирана площ 

от 1159 кв.м. (хиляда сто петдесет и девет квадратни метра), с уредени 

сметки, находящ се в кв. 46 (четиридесет и шест) по действащия план 

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

57. АЧОС №3923-II/ 

13.01.2021 г. 

Апартамент №11, в блок 108А, вход А, етаж IV, със застроена площ 

от 61.38 кв. м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, 

заедно с припадащото се избено помещение №11 със светла площ 

11.29 кв. м. и 3,56 % от общите части на сградата, както и идеални 

части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) 

и озеленяване, находящ се в кв. 176, по действащия Подробен 

устройствен план (ПУП) – Плана  за регулация (ПР) на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска 

58. АЧОС №0060-II/ 

09.07.1997 г. 

Апартамент №32, в блок 401, вход В, етаж II, със застроена площ от 

39.83 кв. м., състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, 

заедно с припадащите се избено помещение №5 със светла площ 7.04 

кв. м., таванско помещение със светла площ от 8.94 кв.м. и 2,01 % от 

общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж 

върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За 

комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се 

в кв. 127, по действащия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана 

за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

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

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ 

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

25. АЧОС №4497-II/ 

12.04.2022 г. 

1207/2557 (хиляда двеста и седем към две хиляди петстотин петдесет 

и седем) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 921 

(пети отреден за имот планоснимачен номер деветстотин двадесет и 

едно), целият с урегулирана площ от 2557 кв.м. (две хиляди петстотин 

петдесет и седем квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 1207 (хиляда двеста и седем) кв.м., находящ се в кв. 



54 (петдесет и четири) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

26. АЧОС №4498-II/ 

12.04.2022 г. 

655/1510 (шестстотин петдесет и пет към хиляда петстотин и десет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 922 (седми 

отреден за имот планоснимачен номер деветстотин двадесет и две), 

целият с урегулирана площ от 1510 кв.м. (хиляда петстотин и десет 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 655 

(шестстотин петдесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 54 (петдесет и 

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

Софийска. 

27. АЧОС №4499-II/ 

12.04.2022 г. 

33/713 (тридесет и три към седемстотин и тринадесет) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1611 (осми отреден за имот 

планоснимачен номер хиляда шестстотин и единадесет), целият с 

урегулирана площ от 713 кв.м. (седемстотин и тринадесет квадратни 

метра) с неуредени сметки, представляващи 33 (тридесет и три) кв.м., 

находящ се в кв. 54 (петдесет и четири) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

28. АЧОС №4500-II/ 

12.04.2022 г. 

495/1475 (четиристотин деветдесет и пет към хиляда четиристотин 

седемдесет и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) 

XVI – 886 (шестнадесети отреден за имот планоснимачен номер 

осемстотин осемдесет и шест), целият с урегулирана площ от 1475 

кв.м. (хиляда четиристотин седемдесет и пет квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 495 (четиристотин деветдесет и 

пет) кв.м., находящ се в кв. 54 (петдесет и четири) по плана за 

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

29. АЧОС №4501-II/ 

12.04.2022 г. 

500/1600 (петстотин към хиляда и шестстотин) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 1610 (единадесети отреден за 

имот планоснимачен номер хиляда шестстотин и десет), целият с 

урегулирана площ от 1600 кв.м. (хиляда и шестстотин квадратни 

метра) с неуредени сметки, представляващи 500 (петстотин) кв.м., 

находящ се в кв. 54 (петдесет и четири) 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 

2. АЧОС №1016 – 

II/ 19.09.2013 г. 

Учредяване право на ползване върху 3 броя терени всеки с площ от 

24 кв. м. за поставяне на гаражни клетки, находящи се в Поземлен 

имот №1291 по плана на гр. Правец, община Правец. 

 

 

В раздел VІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ, се добавя: 

1. Отчуждаване на части от частни имоти за реализиране на обходна улица по ПУП-

ПУР на гр. Правец от новопроектирана о.т. 2002 до о.т.123 от действащия план за регулация на 

гр. Правец, както следва:  
 

 



№ 

по 

ред 

Идентификатор Данни за имота   

Нов, 

проектен 

Стар Вид на 

имота 

Площ 

в дка 

Трайно 

предназначение 

на територията 

Начин 

на 

трайно 

ползване 

Адрес, местност Площ в 

кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1.  54.902 54.85 Поз. 

имот 

0.486 Земеделска 

територия 

Нива м. 

БУНОВСКОТО 

486 

2.  64.985 64.143 Поз. 

имот 

0.039 Земеделска 

територия 

Нива м. ГЕРГОВЕЦ 39 

3.  64.988 64.140 Поз. 

имот 

0.240 Земеделска 

територия 

Нива м. ГЕРГОВЕЦ 240 

4.  64.991 64.139 Поз. 

имот 

0.285 Земеделска 

територия 

Нива м. ГЕРГОВЕЦ 285 

5.  64.994 64.138 Поз. 

имот 

0.329 Земеделска 

територия 

Нива м. ГЕРГОВЕЦ 329 

6.  64.997 64.132 Поз. 

имот 

0.229 Земеделска 

територия 

Нива м. ГЕРГОВЕЦ 229 

7.  64.1000 64.147 Поз. 

имот 

0.118 Земеделска 

територия 

Нива м. ГЕРГОВЕЦ 118 

8.  64.1003 64.148 Поз. 

имот 

0.076 Земеделска 

територия 

Нива м. ГЕРГОВЕЦ 76 

9.  64.1005 64.130 Поз. 

имот 

0.028 Земеделска 

територия 

Нива м. ГЕРГОВЕЦ 28 

10.  65.921 65.1 Поз. 

имот 

0.075 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 75 

11.  65.923 65.4 Поз. 

имот 

0.017 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 17 

12.  65.925 65.8 Поз. 

имот 

0.057 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 57 

13.  65.927 65.10 Поз. 

имот 

0.073 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 73 

14.  65.929 65.12 Поз. 

имот 

0.044 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 44 

15.  65.931 65.14 Поз. 

имот 

0.032 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 32 

16.  65.933 65.15 Поз. 

имот 

0.045 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 45 

17.  65.935 65.17 Поз. 

имот 

0.016 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 16 

18.  65.937 65.18 Поз. 

имот 

0.015 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 15 

19.  65.939 65.20 Поз. 

имот 

0.006 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 6 

20.  65.941 65.25 Поз. 

имот 

0.004 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 4 

21.  65.943 65.27 Поз. 

имот 

0.064 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 64 

22.  65.945 65.28 Поз. 

имот 

0.038 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 38 

23.  65.947 65.30 Поз. 

имот 

0.026 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 26 



24.  65.949 65.31 Поз. 

имот 

0.098 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 98 

25.  65.951 65.35 Поз. 

имот 

0.109 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 109 

26.  65.953 65.36 Поз. 

имот 

0.106 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 106 

27.  65.955 65.39 Поз. 

имот 

0.147 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 147 

28.  65.957 65.40 Поз. 

имот 

0.064 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 64 

29.  65.959 65.42 Поз. 

имот 

0.020 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 20 

30.  65.961 65.45 Поз. 

имот 

0.299 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 299 

31.  65.963 65.46 Поз. 

имот 

0.491 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 491 

32.  65.965 65.47 Поз. 

имот 

0.307 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 307 

33.  65.967 65.49 Поз. 

имот 

0.031 Земеделска 

територия 

Нива м. БАНЧОВЕЦ 31 

       1.962       1962 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 70 

ОТНОСНО: Предоставяне на помещение безвъзмездно за управление на ТП на НОИ – София 

област за разкриване на изнесено работно място – гр. Правец. 

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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и чл. 12, ал.3 от ЗОС и чл. 13, ал.1 от Наредба № 

5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Териториално 

поделение на Национален осигурителен институт (ТП на НОИ) – София област, БУЛСТАТ 

1210825210246, с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №48, представлявано от 

Милен Бояджиев –директор, за осъществяване функциите на Национален осигурителен институт 

(НОИ) - Териториално поделение – София област, за разкриване на изнесено работно място – гр. 

Правец, общински имот – публична общинска собственост, представляващ 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, с 

административен адрес: гр. Правец, ул. „Ген. Раух“ № 2а, актуван с Акт за публична общинска 

собственост №628-I/ 07.08.2017 г. вписан с вх. рег. №2507 от 11.08.2017 г., под №48, том X, парт. 

51511, 51512,  

2. Срок на договора за предоставяне на имота по т.1. - 10 (десет) години. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да издаде заповед и сключи договор с 

Териториално поделение на Национален осигурителен институт (ТП на НОИ) – София област, 

БУЛСТАТ 1210825210246, с адрес: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №48, 

представляван от Милен Бояджиев –директор, за осъществяване функциите на НОИ - 

Териториално поделение – София област, разкриване на изнесено работно място – гр. Правец. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 71 

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

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

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

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

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

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

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

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. След влизане в сила на решението за актуализция 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 отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, 

общински имот – частна общинска собственост, Помещение, представляващо ОФИС № 48, с 

площ от 23.40 (двадесет и три цяло и четиридесет стотни) кв.м., находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” №2, актувано с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №120-II/ 02.12.2008 г., 

вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 

45/22.01.2009 г., под № 27, том I, парт. 1006. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 93.60 лв. (деветдесет и три лева и шестдесет 

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.2 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 депозит, в размер на 10% от началната 

тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 72 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Осиковица, 

община Правец, с обща площ от 96.140 дка, чрез търг. 

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

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

администрация (ЗМСМА), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

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

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец, както следва: 

№ 

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

5 54170.116.13 Данешкото Нива 6 1.999 1999 АЧОС №4407-II/ 04.02.2022 

6 54170.116.44 Данешкото Нива 6 1.368 1368 АЧОС №4410-II/ 04.02.2022 

7 54170.116.45 Данешкото Нива 6 6.735 6735 АЧОС №4409-II/ 04.02.2022 

8 54170.116.54 Данешкото Нива 6 3.999 3999 АЧОС №4411-II/ 04.02.2022 

9 54170.118.28 Садина Нива 6 1.032 1032 АЧОС №4412-II/ 04.02.2022 

10 54170.118.34 Садина Нива 7 2.499 2499 АЧОС №4413-II/ 07.02.2022 

11 54170.118.38 Садина Нива 6 2.922 2922 АЧОС №4414-II/ 07.02.2022 

12 54170.123.3 Голяма Косма Нива 5 6.700 6700 АЧОС №4415-II/ 07.02.2022 

13 54170.139.13 Кадевица - 3 Нива 6 5.052 5052 АЧОС №4422-II/ 07.02.2022 

14 54170.139.22 Кадевица - 3 Нива 6 6.218 6218 АЧОС №4423-II/ 07.02.2022 

15 54170.140.11 Пладнище Нива 6 4.999 4999 АЧОС №4424-II/ 07.02.2022 

16 54170.140.16 Пладнище Нива 6 1.000 1000 АЧОС №4440-II/ 18.02.2022 

17 54170.146.2 Тамбурица Нива 6 9.404 9404 АЧОС №4441-II/ 18.02.2022 

18 54170.151.15 Главурица - 2 Нива 6 5.400 5400 АЧОС №4442-II/ 18.02.2022 

19 54170.151.41 Главурица - 2 Нива 6 2.900 2900 АЧОС №4443-II/ 18.02.2022 

20 54170.151.48 Главурица - 2 Нива 6 2.592 2592 АЧОС №4444-II/ 18.02.2022 

21 54170.151.49 Главурица - 2 Нива 6 9.578 9578 АЧОС №4445-II/ 18.02.2022 

22 54170.151.51 Главурица - 2 Нива 6 4.362 4362 АЧОС №4446-II/ 18.02.2022 

23 54170.151.52 Главурица - 2 Нива 6 9.584 9584 АЧОС №4447-II/ 18.02.2022 

         96.140     

с начална тръжна годишна наемна цена - 41.00 лв./дка (четиридесет и един лева на декар) 

без ДДС (необлагаема), в съответствие със средното годишно рентно плащане за землището на 

с. Осиковица, за стопанската 2022-2023 година, определено с Протокол от 20.01.2022 г. на 

Областна дирекция „Земеделие“ – София област или за обща площ от 96.140 дка (деветдесет и 

шест декара сто и четиридесет кв. м.), начална тръжна годишна наемна цена в размер на 

3942.00 лв. (три хиляди деветстотин четиридесет и два лева) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2022/2023 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 



2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по 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   № 73 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Осиковица, 

община Правец, с обща площ от 104.319 дка, чрез търг. 

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

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

администрация (ЗМСМА), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

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

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

земеделски имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в 

землището с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 54170.152.15 Куниното Нива 8 2.999 2999 АЧОС №4448-II/ 18.02.2022 

2 54170.152.31 Куниното Нива 6 4.000 4000 АЧОС №4449-II/ 18.02.2022 

3 54170.152.33 Куниното Нива 6 3.999 3999 АЧОС №4450-II/ 18.02.2022 

4 54170.152.34 Куниното Нива 6 4.483 4483 АЧОС №4451-II/ 22.02.2022 

5 54170.152.36 Куниното Нива 6 8.810 8810 АЧОС №4452-II/ 22.02.2022 

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

7 54170.153.8 Главурица – 1  Нива 6 1.999 1999 АЧОС №4459-II/ 22.02.2022 

8 54170.153.11 Главурица – 1  Нива 6 3.499 3499 АЧОС №4455-II/ 22.02.2022 

9 54170.153.75 Главурица – 1  Нива 6 2.499 2499 АЧОС №4458-II/ 22.02.2022 

10 54170.159.40 Кръстова 

могила 

Нива 8 0.999 999 АЧОС №4460-II/ 22.02.2022 

11 54170.159.51 Кръстова 

могила 

Нива 8 1.435 1435 АЧОС №4461-II/ 22.02.2022 

12 54170.159.53 Кръстова 

могила 

Нива 8 1.440 1440 АЧОС №4462-II/ 22.02.2022 

13 54170.159.59 Кръстова 

могила 

Нива 6 5.998 5998 АЧОС №4463-II/ 22.02.2022 

14 54170.159.74 Кръстова 

могила 

Нива 6 4.499 4499 АЧОС №4464-II/ 22.02.2022 

15 54170.160.5 Тръпката Нива 7 1.000 1000 АЧОС №4466-II/ 22.02.2022 

16 54170.160.12 Тръпката Нива 7 2.000 2000 АЧОС №4465-II/ 22.02.2022 



17 54170.164.19 Събенец Нива 6 1.560 1560 АЧОС №4467-II/ 22.02.2022 

18 54170.165.28 Мильова 

могила 

Нива 6 2.000 2000 АЧОС №4470-II/ 22.02.2022 

19 54170.165.44 Мильова 

могила 

Нива 6 2.399 2399 АЧОС №4473-II/ 21.03.2022 

20 54170.165.62 Мильова 

могила 

Нива 6 3.000 3000 АЧОС №4474-II/ 21.03.2022 

21 54170.165.84 Мильова 

могила 

Нива 7 2.999 2999 АЧОС №4475-II/ 21.03.2022 

22 54170.165.89 Мильова 

могила 

Нива 7 5.025 5025 АЧОС №4476-II/ 21.03.2022 

23 54170.165.90 Мильова 

могила 

Нива 6 12.898 12898 АЧОС №4477-II/ 21.03.2022 

24 54170.165.98 Мильова 

могила 

Нива 6 3.999 3999 АЧОС №4478-II/ 21.03.2022 

25 54170.165.99 Мильова 

могила 

Нива 6 0.689 689 АЧОС №4479-II/ 21.03.2022 

26 54170.165.116 Мильова 

могила 

Нива 6 1.500 1500 АЧОС №4469-II/ 22.02.2022 

27 54170.179.61 КАДЕВИЦА-1 Нива 6 5.782 5782 АЧОС №4480-II/ 21.03.2022 

28 54170.179.62 КАДЕВИЦА-1 Нива 6 3.000 3000 АЧОС №4481-II/ 21.03.2022 

29 54170.199.12 СВ. НИКОЛА Нива 6 2.000 2000 АЧОС №4482-II/ 21.03.2022 

30 54170.199.15 СВ. НИКОЛА Нива 6 3.610 3610 АЧОС №4483-II/ 21.03.2022 

31 54170.199.38 СВ. НИКОЛА Нива 6 1.099 1099 АЧОС №4485-II/ 21.03.2022 

          104.319     

с начална тръжна годишна наемна цена - 41.00 лв./дка (четиридесет и един лева на декар) 

без ДДС (необлагаема), в съответствие със средното годишно рентно плащане за землището на 

с. Осиковица, за стопанската 2022-2023 година, определено с Протокол от 20.01.2022 г. на 

Областна дирекция „Земеделие“ – София област или за обща площ от 104.319 дка (сто и четири 

декара триста и деветнадесет кв. м.), начална тръжна годишна наемна цена в размер на 

4277.00 лв. (четири хиляди двеста седемдесет и седем лева) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2022/2023 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 



участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по 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   № 74 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Осиковица, 

община Правец, с обща площ от 40.147 дка, чрез търг. 

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

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

администрация (ЗМСМА), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

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

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец, както следва: 

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 54170.43.20 Дончовото - 

при цигани 

Нива 7 2.999 2999 АЧОС №4401-II/ 04.02.2022 

2 54170.137.14 Ицовото Нива 6 1.021 1021 АЧОС №4420-II/ 07.02.2022 

3 54170.137.19 Ицовото Нива 6 0.499 499 АЧОС №4421-II/ 07.02.2022 

4 54170.164.6 Събенец Нива 6 2.996 2996 АЧОС №4468-II/ 22.02.2022 

5 54170.101.1 ПАВЛОВО 

ТЪРНЕ 

Нива 6 6.681 6681 АЧОС №4402-II/ 04.02.2022 

6 54170.101.9 ПАВЛОВО 

ТЪРНЕ 

Нива 6 3.649 3649 АЧОС №4405-II/ 04.02.2022 

7 54170.101.24 ПАВЛОВО 

ТЪРНЕ 

Нива 6 4.362 4362 АЧОС №4404-II/ 04.02.2022 

8 54170.103.40 СРЕДОРАТА Нива 6 3.999 3999 АЧОС №4406-II/ 04.02.2022 

9 54170.133.21 ДОНЧОВО - 2 Нива 6 1.316 1316 АЧОС №4417-II/ 07.02.2022 

10 54170.133.22 ДОНЧОВО - 2 Нива 6 6.287 6287 АЧОС №4418-II/ 07.02.2022 

11 54170.203.31 ДРЕНА Нива 7 2.000 2000 АЧОС №4486-II/ 21.03.2022 

12 54170.204.51 БЕЛОВ Нива 7 3.038 3038 АЧОС №4487-II/ 21.03.2022 

13 54170.207.19 ВОЙНОВЦИ Нива 6 1.300 1300 АЧОС №4488-II/ 21.03.2022 

          40.147     

с начална тръжна годишна наемна цена - 41.00 лв./дка (четиридесет и един лева на декар) 

без ДДС (необлагаема), в съответствие със средното годишно рентно плащане за землището на 

с. Осиковица, за стопанската 2022-2023 година, определено с Протокол от 20.01.2022 г. на 

Областна дирекция „Земеделие“ – София област или за обща площ от 40.147 дка (четиридесет 

декара сто четиридесет и седем кв. м.), начална тръжна годишна наемна цена в размер на 

1646.00 лв. (хиляда шестстотин четиридесет и шест лева) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 



2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2022/2023 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по 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   № 75 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Осиковска 

Лакавица, община Правец, с обща площ от 86.166 дка, чрез търг. 

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

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

администрация (ЗМСМА), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

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

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец, както следва: 

№ 

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 2.560 2560 АЧОС №4439-II/ 14.02.2022 

14 54211.66.22 БУСОРИЦА Друг вид 

нива 

6 3.623 3623 АЧОС №4352 – 

II/23.09.2021 

          86.166     

с начална тръжна годишна наемна цена - 29.00 лв./дка (двадесет и девет лева на декар) без 

ДДС (необлагаема), в съответствие със средното годишно рентно плащане за землището на с. 

Осиковица, за стопанската 2022-2023 година, определено с Протокол от 20.01.2022 г. на Областна 

дирекция „Земеделие“ – София област или за обща площ от 86.166 дка (осемдесет и шест декара 

сто шестдесет и шест кв. м.), начална тръжна годишна наемна цена в размер на 2499.00 лв. 
(две хиляди  четиристотин деветдесет и девет лева) без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2022/2023 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по 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   № 76 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на обработваеми земеделски земи в землището на с. Своде, 

община Правец, с обща площ от 65.135 дка, чрез търг. 

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

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

администрация (ЗМСМА), чл.24a, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл.88, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС – 

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

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

имоти – общинска собственост, представляващи обработваеми земи, намиращи се в землището 

с. Своде, ЕКАТТЕ 65872, община Правец, както следва: 



№ 

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 30.629 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 32.872 32872 АЧОС №4335-II/ 23.09.2021 

     65.135   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв./дка (двадесет и четири лева на декар) без 

ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 65.135 

дка (шестдесет и пет декара сто тридесет и пет кв. м.), начална тръжна годишна наемна 

цена в размер на 1563.50 лв. (хиляда петстотин шестдесет и три лева и петдесет стотинки) 
без ДДС (необлагаема).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически 

лица, регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 

10% от началната тръжна годишна наемна цена за имотите по т.1. 

2.1.3. Са регистрирани като земеделски стопани 

2.1.2. Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ 

или неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2022/2023 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се 

запази начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври 

за предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до 

сключването на договора за наем. 

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

действия по провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да 

утвърди тръжната документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия 

участник, при спазване изискванията на ЗСПЗЗ, по 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   № 77 

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

в кв. 20 по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

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

XII – общ. (дванадесет, общински), целият с урегулирана площ от 814 (осемстотин и 

четиринадесет) кв.м, заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда – търпим строеж, със 

застроена площ (ЗП) от 81 (осемдесет и един) кв.м, находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана за 



регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 972 от 27.04.2021 год., Акт № 118, том IV, при 

съседи: Север: УПИ XI – общ, кв. 20; изток: улица с о. т. 112 до о. т. 110; юг: улица с о. т. 112 до 

о. т. 111; запад: УПИ XIII – общ., кв. 20, с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 21100.00 лв. (двадесет и една хиляди и сто 

лева) без ДДС, в т.ч. –земя - 8140.00 лв (осем хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС и сграда – 

12960.00 лв. (дванадесет хиляди деветстотин и шестдесет лева) без ДДС, в съответствие с 

пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

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

цена на имота по т. 2. 

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

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

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

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

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

имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 78 

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

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

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

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

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

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

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

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

№ 108 том IV, н.д.№56616, парт. 35507, при съседи: Север: УПИ XII-общ.; изток: УПИ XIV-общ., 

кв. 23; юг: УПИ X-общ., кв. 23 ; запад: улица от о. т. 59 към о. т. 58, с. Разлив, община Правец, 

област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 17 900.00 лв. (седемнадесет хиляди и 

деветстотин лева) без ДДС (облагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

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

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

цена на имота по т. 2. 

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

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

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

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

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

имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 79 

ОТНОСНО: Продажба на общински Поземлен имот №58030.112.230, находящ се в махала 

„Скърнава”, гр. Правец, община Правец. 



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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №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, актуван с Акт за частна общинска собственост №4471 - II/10.03.2022 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 720 от 

16.03.2022 год., под № 99 том III, при съседи: Североизток: ПИ с неустановен собственик, мах. 

„Скърнава“, гр. Правец; югоизток: ПИ №58030.112.220 по ПНИ на мах. „Скърнава“, гр. Правец; 

югозапад: ПИ №58030.112.169 по ПНИ на мах. „Скърнава“, гр. Правец; северозапад: УПИ I-

воден обект и озеленяване, кв. 220, мах. „Скърнава“, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 5890.00 лв. (пет хиляди осемстотин и 

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

независим оценител. 

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

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

цена на имота по т. 2. 

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

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

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

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

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

имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 80 

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

419, находящ се в кв. 17 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

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

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

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

общинска собственост (АЧОС) №4472 – II/17.03.2022 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 808 от 24.03.2022 год., Акт № 162, том III, 

при съседи: Север: улица с о. т. 363 до о. т. 376; изток: УПИ XIX – За произв. и търг. дейности , 



кв. 17, гр. Правец: юг: УПИ XX – общ. жил. с-во, кв. 17, гр. Правец; запад: УПИ VI - 418, кв. 17, 

гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 2964.00 лв. (две хиляди деветстотин шестдесет и четири 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   № 81 

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

на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване през имот общинска 

собственост, за обект: „Сградно водопроводно отклонение /СВО/ за дворна чешма 

в ПИ 58030.112.265, кв. 220 по плана за улична регулация на мах. Скърнава, 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-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

отклонение за обект: „Сградно водопроводно отклонение /СВО/ за дворна чешма в ПИ 

58030.112.265, кв. 220 по плана за улична регулация на мах. Скърнава, гр. Правец”, като трасето  

на двете отклоненето премине в свободен изкоп през поземлен имот, собственост на община 

Правец- част от улица „Поп Марко” с  о.т. 2274- о.т. 2273 до достигане на уличнорегулационната 

линия  на ПИ 58030.112.265, кв. 220 по плана за улична регулация на мах. Скърнава, гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

СВО за обект: „Сградно водопроводно отклонение /СВО/ за дворна чешма в ПИ 

58030.112.265, кв. 220 по плана за улична регулация на мах. Скърнава, гр. Правец”,   в изкоп с 

дължина 5,20 м. и ширина 0,80 м. в размер на 128,96 лв. (сто двадесет и осем лева и деветдесет и 

шест стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета 

на община Правец съгласно приложения протокол от 16.05.2022 г.  

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване за обект  Сградно водопроводно 

отклонение /СВО/ за дворна чешма в ПИ 58030.112.265, кв. 220 по плана за улична регулация на 

мах. Скърнава, гр. Правец,  през поземлен имот, собственост на община Правец- от улица о.т. 

2274- о.т. 2273 по плана за улична регулация на мах. Скърнава, гр. Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 82 

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

на територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване през имот общинска 

собственост, за обект: „Изграждане на сградно канализационно отклонение /СКО/ 

към имот, УПИ III-556, 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 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-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване за обект: „Изграждане на 

сградно канализационно отклонение към имот, УПИ III-556, кв. 20, гр. Правец, община Правец, 

област Софийска”, като трасето на отклонението премине в свободен изкоп през поземлен имот, 



собственост на община Правец- част от улица с о.т. 495- о.т. 496 по плана на гр. Правец до 

достигане на улично регулационната линия на УПИ III-556, кв. 20 по плана на гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СКО за обект: „Изграждане 

на сградно канализационно отклонение /СКО/ към имот, УПИ III-556, кв. 20,   гр. Правец, община 

Правец, област Софийска”,  в изкоп с дължина 3,90 м. и ширина 1,20 м. в размер на 276,12 лв. 

(двеста седемдесет и шест лева и дванадесет стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от 

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

16.05.2022 г.  

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване за обект  „Изграждане на сградно 

канализационно отклонение /СКО/ към имот, УПИ III-556, кв. 20, гр. Правец, община Правец, 

област Софийска”,  през поземлен имот, собственост на община Правец- от улица о.т. 495- о.т. 

496 по плана на гр. Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 83 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 61807.14.56 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.11, чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Общински съвет одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ за създаване на ПУП 

– ПЗ за ПИ 61807.14.56 по действаща КККР на  местност „Пърчашка“, землището на с. Разлив, 

община Правец;  

2. Общински съвет Правец  на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на 

проект за създаване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 61807.14.56 по действаща КККР местност 

„Пърчашка“, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска” с устройствена зона 

Жм1 за жилищно, нискоетажно застрояване с височина до 10м, свободностоящо при технически 

показатели за плътност на застрояване – максимум 60%, интензивност на застрояване –  Кинт = 

макс.1,2, озеленяване –  минимум 40% с отреждане на имота за застрояване на параклис.  

3. Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от 

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 84 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 61189.000805 по Картата на 

възстановената собственост /КВС/ на с. Равнище, община Правец, област 

Софийска. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.11, чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Общински съвет одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ за създаване на ПУП 

– ПЗ за ПИ 61189.000805 по действаща КВС на  местност „Семковци“, землището на с. Рвнище, 

община Правец;  

2. Общински съвет Правец  на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на 

проект за създаване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 61189.000805 по действаща КВС, местност 

„Семковци“, землището на с. Равнище, община Правец, област Софийска” с устройствена зона 

Жм1 за жилищно, нискоетажно застрояване с височина до 10м, свободностоящо при технически 

показатели за плътност на застрояване – максимум 50%, интензивност на застрояване –  Кинт = 

макс.1,2, озеленяване –  минимум 50%. 

3. Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от 

горното решение процедури. 



Р Е Ш Е Н И Е   № 85 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.15.6 по  Кадастралната 

карта и кадастралните регистри  /КККР/ на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.11, чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Общински съвет одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ за създаване на ПУП 

– ПЗ за ПИ 58030.15.6 по действаща КККР на  местност „Сабковото“, землището на гр. Правец, 

община Правец;  

2. Общински съвет Правец  на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на 

проект за създаване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.15.6 по действаща КККР, местност 

„Сабковото“, землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска с устройствена зона 

Жм1 за жилищно, нискоетажно застрояване с височина до 10м, свободностоящо при технически 

показатели за плътност на застрояване – максимум 50%, интензивност на застрояване –  Кинт = 

макс.1.2, озеленяване –  минимум 50%. 

3. Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от 

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 86 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.15.49 по  Кадастралната 

карта и кадастралните регистри  /КККР/ на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.11, чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Общински съвет одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ за създаване на ПУП 

– ПЗ за ПИ 58030.15.49 по действаща КККР на  местност „Орниче“, землището на гр. Правец, 

община Правец;  

2. Общински съвет Правец  на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на 

проект за създаване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.15.49 по действаща КККР, местност „Орниче“, 

землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска” с устройствена зона Жм1 за 

жилищно, нискоетажно застрояване с височина до 10м, свободностоящо при технически 

показатели за плътност на застрояване – максимум 50%, интензивност на застрояване –  Кинт = 

макс.1,2, озеленяване –  минимум 50% и достъп до имота, осигурен от улица, определена от 

о.т.1242 и о.т.1243 чрез учредяване право на преминаване през чужд имот с идентификатор 

58030.15.70 по действащите КК и КР за землището на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска.   

3. Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от 

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 87 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.15.32 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Правец,  община Правец, област Софийска. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1, т.11, чл. 27, ал. 3 

от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

 

 



РЕШИ: 

1. Общински съвет одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ за създаване на ПУП 

– ПЗ за ПИ 58030.15.32 по действаща КККР на  местност „Сабковото“, землището на гр. Правец;  

2. Общински съвет Правец  на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ разрешава изработване на 

проект за създаване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.15.32 по действаща КККР местност 

„Сабковото“, землището на гр. Правец, община Правец, област Софийска” с устройствена зона 

Жм1 за жилищно, нискоетажно застрояване с височина до 10м, свободностоящо при технически 

показатели за плътност на застрояване – максимум 50%, интензивност на застрояване –  Кинт -

макс.1,2, озеленяване –  минимум 50% и на отстояние от улицата и от полския път от запад на 

5м.  

3. Възлага на кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от 

горното решение процедури. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 88 

ОТНОСНО: Промяна цената на билети за обществен превоз на пътници по автобусни линии от 

общинската, областната и републиканска транспортна схема. 

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

27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, 

ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие цените на автобусните билети, определени по договор за обществен 

превоз на пътници от 29.09.2021г., сключен между Община Правец и ЕТ „Новко Новков“, да 

бъдат променени, съгласно законовите разпоредби на чл.116 ал.2 от Закона за обществени 

поръчки.  

2. Общински съвет-Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 

изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му предвид наличие на особено важен 

обществен интерес, изразяващ се в необходимостта от осигуряване на обществен превоз на 

пътници до населените места на територията на община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 89 

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2022 година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал.2, чл.27, 

ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка 

с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Приема Общински план за младежта за 2022 година. 

Приложение: Проект на Общински план за младежта за 2022година. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 90 

ОТНОСНО: Приемане на отчет на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Правец за  2021 година и годишен план 

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Правец за  2022 година. 

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

ал.3 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и с чл. 197, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

 



РЕШИ: 

1. Приема Отчет на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Правец за  2021 година. 

2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Правец за  2022 година. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 91 

ОТНОСНО: Определяне представител за Община Правец в областна комисия за изработване на 

областна аптечна карта. 

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

ал.3 от ЗМСМА и чл.227б, ал.2 и ал.3 от ЗЛПХМ, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Определя за представител в областната комисия за изработване на областна аптечна 

карта Цеца Сиракова.  

2. Общински съвет-Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от АПК предварително 

изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 92 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността  на Общинския съвет на 

Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

  (Гласували-11; “За”-11, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община 

Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, което е 

неразделна част от настоящото решение. (Приложение) 

 

 

 
 

 
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                             /Емилия ЦАЙКОВА/ 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Младите хора са „ценен капитал“ и представляват бъдещето на всяка държава. 

Тяхната активност и участие в обществения живот са от ключово значение – техните 

интереси, виждания, мнения следва да бъдат предстaвяни и вземани предвид при 

формулирането на публични политики и вземане на решения. Участието на младите хора е 

една от предпоставките за засилване на демокрацията и социалното сближаване, осигуряване 

на добро управление и гарантиране на политическата стабилност. Младежките политики в 

България очертават системен и холистичен подход за създаване на благоприятни условия за 

младите българи да бъдат пълноценни членове на обществото и двигатели на позитивна 

промяна.  Този подход се реализира чрез Националната стратегия за младежта, 2021-2030 г., 

която разглежда младите българи като „Способни, ангажирани и овластени млади хора, 

готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на 

Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят.“ 

Общинският план за младежта на Община Правец е изработен въз основа на 

приоритетите и стратегическите цели, заложени в: 

 Националната стратегия за младежта 2021 – 2030 г. 

 Закона за младежта 

 

Настоящият план определя основните цели и приоритети за развитие в областта на 

младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора в общината и е в 

синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта. 

Плана се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво: 

Общински съвет на Община Правец, Общинска администрация, териториални структури на 

заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни 

институции, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, 

културата, спорта, младежките дейности, екологията, туризма, МКБППМН, бизнес 

организации и др. 
 

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА МЛАДЕЖКИЯ СЕКТОР В ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ 

Младите хора представляват основен ресурс и имат структуроопределяща роля за 

развитието и бъдещето на всяко общество. Тази роля и актуалните демографски тенденции 

както в Европа, така и в България поставят младежта във фокуса на всяка публична 

политика. В този смисъл първият основен приоритет на младежката политика е 

проследяването на демографските характеристики на младежката група.    

Планирането и изпълнението на младежките политики изисква взаимодействие и 

синхрон между различните институции за повишаване качеството на живот на младите хора, 

живеещи в община Правец и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви 

механизми от една страна и от друга - за инвестиране в младежта и мобилизиране на 

възможностите на младите хора за развитието на общината. Целта е изграждане на способни, 

ангажирани и овластени млади хора, които да имат европейско самочувствие, да са добри 

професионалисти, социални и граждански умения, отстояват демократичните ценности и 

правата на човека, да участват активно в обществените процеси и да са способни да вземат 

важни решения за себе си, общността и държавата. 

Младежката общност на територията на община Правец e на възраст 15-29 години и 

към края на 2021г. наброява 1250 души по данни на ГРАО Правец. 
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                            Разпределение по подвъзрастови групи и пол 

  
2021 

 

  15 - 19 20 - 24 25 - 29 общо 

Мъже 222 217 240 679 

Жени 188 174 209 571 

Общо     1250 

                           

                         Разпределение по населено място 

  2021 

  15 - 19 20 - 24 25 - 29 общо 

Градове 179 180 235 594 

Села 231 211 214 656 

 

 

Населеното място е основният фактор на диференциация за условията и качеството на 

живот на младите хора, включително достъпът до качествено образование, неформалното 

обучение, а особен акцент младите хора слагат върху разнообразяването на ежедневието си.  

На територията на общината има функционираща младежка неправителствена 

организация – Младежко сдружение за Община Правец, чиято дейност е насочена към  

подпомагане формирането и реализирането на социална, образователна и културна политика 

сред младежката общност в община Правец. Разработва и реализира проекти, свързани с 

младежката общност, създава условия за прилагане правата на младежите и осигурява  

оптимална активност на младежката общност.  

В две от най-големите села в общината – с.Джурово и с.Видраре функционират 

младежки клубове с разнообразни куртурни и социални дейности.  Младежки клуб 

«Солидарност» към  ПГПЧЕ «Алеко Константинов» години наред осъществява 

благотворителна и доброволческа дейност.  

В община Правец са регистрирани спортни клубове по баскетбол, футбол и лека 

атлетика, които обхващат голяма част от децата и младежите. На територията на община 

правец функционират десет читалища, които предлагат различни дейности за ангажиране на 

свободното време на младите хора. 

На териториторията на общината има професионална и профилирана гимназия и пет 

основни училища, които организират и участват в различни събития, конкурси, проекти, 

инициативи и др. 

Всички тези структури, функциониращи на територията на общината, чрез различните 

си инициативи в много голяма степен допринасят за изграждане на личностното развитие на 

младите хора, формира гражданската им позиция и провокира тяхната активност. 

 

III.   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА 

 Законност,  

 Откритост и достъпност,  

 Отговорност и отчетност,  

 Ефективност,  

 Координация,  

 Предвидимост,  

 Обективност и безпристрастност,  

 Непрекъснато усъвършенстване на качеството. 
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 Равен достъп за всички младежи 

 Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално 

ниво с участието на всички заинтересовани страни 

 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги. 

 

IV.   ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Общинският план за младежта на Община Правец е насочен към младите хора от 15 

до 29 години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически 

убеждения, етническа принадлежност. 

Структура на младежите в Община Правец към: 
 

2016 2019 2021 

Възраст Общо Възраст Общо Възраст Общо 

15-19 439 15-19 408 15-19 410 

20-24 412 20-24 401 20-24 391 

25-29 547 25-29 468 25-29 449 

Общо: 1398 Общо: 1277 Общо: 1250 

  

 

Данните са от база данни „Население” на Община Правец. Справката включва 

младежите по постоянен адрес в общината. 

Видно от таблицата  делът на младите хора в общината спрямо предходни години  

намалява. Влошаването на социалните и икономическите показатели в България подтикнаха 

много млади хора да напуснат малките населени места, търсейки възможности за обучение и 

кариерна реализация в областните центрове и извън пределите на страната. Този процес 

засегна и община Правец, и най-вече малките села, в които няма възможност за трудова 

реализация на младите хора. С цел задържането им и преодоляване на безработицата 

Община Правец съвместно с Бюро по труда– гр. Правец работи по различни програми и 

проекти, предоставящи възможности за курсове и обучения за квалификация и 

преквалификация, които да помогнат за реализацията на младите жители на общината.  

На официалния сайт на Община Правец е обособен раздел „свободни работни позиции” 

в които се публикуват всички свободни работни места, както в бюджетната сфера, така и по 

проекти. 

 

V. ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Осъществяването на плана ще доведе младежите до следните резултати: 

 Да имат европейско самочувствие; 

 Да са добри професионалисти;  

 Да имат изградени социални и граждански умения;  

 Да отстояват демократичните ценности и правата на човека;  

  Да участват активно в обществените процеси и да са способни да вземат  

важни решения за себе си, общността и държавата; 

  Да притежават необходимия капацитет и устойчивост за пълноценно 

 участие в планирането, изпълнението и мониторинга на политики за 

младежта.  

 

Основните приоритети в Плана за младежта на община Правец за 2022г. са базирани на 

Националната стратегия на младежта 2021 – 2030г., които са: 
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● Цел 1: Насърчаване на неформалното обучение; 

● Цел 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не 

работят и не се обучават (NEETs); 

● Цел 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора; 

● Цел 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб; 

● Цел 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност; 

● Цел 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; 

● Цел 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите. 

1.  Насърчаване на неформалното обучение 

 Основа за социализирането и реализирането на младите хора е образованието. Наред с 

формалното образование на територията на община Правец се прилагат и различни форми и 

възможности на неформалното образование и информалното учене. В тази връзка ще се 

работи по посока повишаване достъпа и качеството на неформалното образование. 

Предвидените дейносит са насърчаване за участие на младите хора в неформалното 

образование и информалното учене, както и участие в кампанията «Мениджър за един ден». 

Популярността и признаването на неформално обучение са по-разпространени в 

онлайн пространството, като роля имат и младежките организации, които чрез различни 

проекти допринасят за развитието на неформалното образование. 

Основата на младежката работа е неформалното обучение и информалното учене.  

Неформалното учене е обучение, което се осъществява чрез планирани дейпости (от 

гледна точка на целите на ученето, времето за обучение), когато има някаква зададена 

форма на обучение (например отношения между обучавани и обучители). 

Информалното учене е учене, което е резултат от ежедневните дейности, свързани с 

работа, семейство или свободно време, които не са организирани или структурирани по 

отношение на целите, времето или предоставената подкрепа. Примери за резултати от 

ученето, придобити чрез информално обучение са умения, придобити чрез житейски и 

трудов опит, умения за управление на проекти, владеенето на чужди езици, междукултурни 

умения, придобити по време на престой в друга държава, доброволчески дейности, културни 

дейности, спорт, работа с младежи и чрез дейности в дома, например като грижи за дете и 

т.н. 

 

2.  Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не 

работят и не се обучават (NEETs) 

Основните проблеми, които са залегнали сред младежите са младежката заетост и 

безработица, ниските заплати и невъзможността за придобиване на трудов стаж, което ги 

поставя в неблагоприятно положение на пазара на труда.  

При създаването на възможности за младите хора да намерят своето място в 

обществото, да постигнат икономическа независимост и да се развият, ключов момент е 

намирането на подходяца работа.  Завършвайки образованието си те търсят да се реализират 

на пазара на труда, но в повечето случаи нямат трудов опит от придобитата квалификация и 

в редица случаи работодателите отказват да ги наемат, тъй като им липсва трудов стаж, 

професионални компетенции и трудови навици. Същевременно липсва желание от страна на 

работодателите да инвестират в обучение на младите работници и служители. В тази връзка 

младите хора без опит са в неблагоприятно положение, имайки в предвид икономическата 

криза и повишеното предлагане на труд. Необходимо е разширяване на достъпа до услуги за 

професионално ориентиране, чрез което ще се осигури подкрепа за младите хора за решаване 

на проблеми, свързани с избора на професия или на професионално развитие с оглед на 

индивидуалните качества на лицето и връзката между тези качества и възможностите за 

заетост. Също така е необходима целенасочена работа по насърчаване на младежката заетост 
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чрез разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращ 

включването и кариерното развитие на младите хора, развитие на младежкото 

предприемачество.  

По данни на Бюро по труда – Правец в края на 2021 г. броят на регистрираните 

безработни младежи от 18 до 29 годишна възраст е 36, което е с 40 души по-малко от края на 

2019г. Младите хора, възползвали се от програмите и схемите за заетост към 

Министерството на труда и социалната политика реализирани, чрез съдействието на Бюрото 

по труда през 2021 г.,  в частния сектор, както и такива, на които бенефициент е Община 

Правец са: 
 

Програма /мярка /схема за заетост Брой на наетите 

 

НП "Предоставяне на социални услуги в домашна среда" 1 

НП ЗОХТУ 1 

РЧР„Център за семейно консултиране и подкрепа- 

Правец” 

1 

В Частни фирми 2 
 

 

Община Правец заедно с Бюро по труда търсят и предлагат различни възможности за 

разширяване на достъпа на младите хора до посреднически услуги за намиране на работа 

чрез информиране и консултиране относно възможностите за мотивационно и 

квалификационно обучение, насочване към подходящи свободни работни места в т.ч. по 

програми и мерки за заетост и обучение. За насърчаване на заетостта на младите провеждат 

информационни кампании за наемане на безработни младежи, както и организиране и 

провеждане на срещи с водещи фирми в IT сектора. 

За насърчаване включването в образование и заетост на млади хора, които не учат, не 

работят и не се обучават е предвидено популяризиране на образователните институции, с цел 

придобиване на професионална квалификация и насърчаване на бизнеса, чрез участието им в 

програми и проекти, да наемат младежи, които не учат и не работят, с цел реализацията им 

на трудовия пазар. 

 

3.  Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора 
Необходимо е да се предостави информация относно възможностите за включване в 

различни общественозначими и доброволчески дейности, с цел ангажиране и овластяване на 

младите хора. 

Стимулирането на ангажираността, качественото участие и овластяването на младите 

хора е съществена предпоставка за ефективността и пълноценното изпълнение на политиката 

за младежта. Осигуряването на качествено участие на младежите на всички нива на вземане 

на решения - местно, национално и европейско, е основополагащо за изграждането на 

демократичната култура и основни граждански компетентности. 

За повишаване нивото на гражданска ангажираност и доброволчеството на младите 

хора е необходима подкрепа и разпространение на добри практики за доброволчески 

инициативи, с цел привличане интереса на младите хора. Планирано е и организиране на 

благотворителни инициативи от млади хора за местната общност, чрез които да подпомогнат 

нуждаещите се и по този начин да се докоснат до удовлетвореността от помоща, и това да им 

бъде стимул да се включват и занапред.   

Планирано е повишаване на нивото на овластяване и качествено участие на младите 

хора в процесите на вземане на решения на местно ниво, чрез насърчаване на партньорството 

с Младежкото сдружение за община Правец и младежките клубове в селата, организиране и 

участието им в общински и гражданси инициативи.  

Относно осигуряване на подкрепяща среда за младежките организации и 

популяризиране на ползи от тяхната работа община Правец и младежките клубове от 

общината са планирали повишаване информираността за възможностите за финансиране на 

младежките проекти и процедурите за кандидатстване.  
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4.  Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб 

Младежката работа е доказала своята важна роля при развитието на младите хора. 

Младият човек трябва да има възможността да развива своят потенциал и да бъде активна,  

информирана и градивна част от обществото. В тази връзка в плана е предвидено създаване 

на механизъм за развитие на младежка работа и разпространението й чрез организиране на 

дискусия за утвърждаване на младежката работа като фактор за личностно, социално и 

професионално развитие, както и обсъждане предизвикателствата, проблемите и 

възможностите. Необходимо е и насърчаване на иновативни подходи в младежката работа 

чрез стимулиране на младежките организации за включването им в международни 

платформи и международни мрежи за обмен, прилагане на иновативна методи/подходи за 

развиване на дигитални компетенции на младежи от уязвимите групи и създаване на среда за 

обмен на опит, информация и ресурси, на добри дигитални практики в младежката работа.  

 

5.  Свързаност, толерантност и европейска принадлежност 

Основни елементи за борба с предразсъдъците, дискриминацията и различните форми 

на насилие сред младите хора е изграждането на толерантност, насърчаване на зачитането на 

правата на човека и демократичните принципи. Организират се кампании с цел информиране 

на младите хора и превенция на насилието.  

В изпълнение на мярката за насърчаване на социалното включване на младите хора от 

уязвими групи е предвидено включване на ученици в неравностойно положение при 

провеждане на младежки инициативи, както и информиране на младите хора във връзка с 

проблемите от уязвимите групи - равно право на трудова реализация за младежи с 

увреждания и млади роми, живеещи в социални услуги, както и тяхното образование. 

За насърчаване на толерантност и ненасилие, превенция на агресия сред младите хора, 

включително и в онлайн пространствата е необходимо организиране на инициативи за 

развитие на умения сред младежите за водене на диалог и приемане на различните мнения и 

възгледи, провеждане на информационни кампании и младежки обучения, свързани с 

изграждането на толерантно поведение, превенция на агресията и езика на омразата и 

правата на човека - 16 ноември – Международен ден на толерантността, международния ден 

за безопасен интернет и др. Също така популяризиране на добри практики за толерантно 

поведение чрез местния вестник и фейсбук страницата на общината и организиране на 

съвместни инициативи между общината и НПО, които функционират   на територията на 

общината. 

 Относно засилване на чувството за принадлежността към ЕС и споделяне на 

европейските ценности е предвидено популяризиране на европейски програми за младежта. 

 

6.  Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот 

Преходът от детството към зрялата възраст се счита за основен период от физическото, 

психическо и емоционално израстване на всеки човек. Тогава се изграждат голяма част от 

навиците, свързани с физическото, психичното и емоционалното здраве, начина на хранене, 

физическата активност, формират се умения за самоконтрол върху личните емоционални 

състояния и поведение, създават се модели за природосъобразен и здравословен начин на 

живот и култура. 

Физическото и психично здраве са ключов елемент за изграждане на младите хора като 

пълноценни личности в обществото ни. 

В изпълнение на тази стратегическа цел са планирани  създаване на условия и 

насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно хранене, 

физическа активност и спорт, чрез: 

 Участие в ученически игри, състезания, кросове, шампионати и др.; 

 Организиране на походи по екопътеките на територията на общината и 

исторически места; 

 Участие в регионални, зонални и национални състезания по различни видове 

спорт. 
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 Организиране и провеждане на Младежка футболна лига и турнири по 

стрийтбол; 

 Организиране на мероприятия, популяризиращи здравословното хранене като, 

кулинарни изложби,  изработване на традиционни български изделия с цел 

насърчаване на предприемачески умения сред младежта; 

 Провеждане на дейности сред подрастващите и младите по теми, свързани с 

вредата от тютюневи изделия, алкохол и психоактивни вещества. 

Също така за превенция на проблеми, свързани с психичното, сексуалното и 

репродуктивно здраве  на младите хора е предвидено информиране на младите хора и 

насочване към ползване на социални услуги – психологически и социални – по въпроси, 

свързани с психичното здраве, както и  осигуряване на здравна, социална и психологическа 

подкрепа на младите хора от уязвими групи по въпроси, свързани със семейното планиране и 

развитие на родителски умения. Предвиждат се различни инициативи с медицински 

специалисти по въпроси, свързани с превенция и профилактиката на сексуалното и 

репродуктивното здраве, правото на избор и информирано решение. Планирано е и 

постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението на младите хора по отношение на 

опазване на околната среда чрез подкрепа и стимулиране на младежки доброволчески 

инициативи, свързани с опазване на околната среда, ангажираност с екологични проблеми и 

тяхното решение. 

 

7.  Насърчаване на културата и творчеството сред младите 

От изключителна важност за личностното развитие на младите хора е участието им в 

различни културни дейности и мероприятия. Начинът на прекарване и осмисляне на 

свободното време е въпрос на жизнен стил, ценности и лични предпочитания. Активните 

занимания със спорт, културни дейности, лично творчество, практикуване на хоби и т.н. е 

допълващо и стимулиращо личностното развитие. То дава възможност за повишаване на 

уменията и компетентностите, разширяване на интересите, формиране на трайни позитивни 

навици, които остават и напред във времето. Културният живот до голяма степен е 

обусловен от възможностите, които се представят от населеното място. В тази връзка е 

планирано да се повиши достъпа до култура и нивото на културно участие на младите хора 

чрез включването им в различни културни дейности с цел привличане интереса им към 

културни събития и развитие на творческия им потенциал, организиране на кръжочни и 

културни инициативи с цел осмисляне на свободното време и участиео  им в общински, 

регионални, национални и международни културни форуми и фестивали. Необходимо е и 

насърчаване на лични творчески умения чрез популяризиране и подкрепа на дейности и 

инициативи, творчески колективи и организации, работещи за включване на младежите в 

културния живот и повишаване на личните творчески умения на младите хора.  
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VI. Дейности, организация и координация за постигане на целите.  

Мерки/Дейности Инициативи/кампании Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране 

1. Насърчаване на неформалното обучение 

1.1. Повишаване на достъпа до 

неформалното обучение за 

развитие на ключови 

компетентности 

 

1. Обучение на тема НФО – запознаване 

на младите хора със същността и ползите от 

НФО 

НПГ по КТС  

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

през годината не е необходимо 

2. Участие в кампанията „Мениджър за 

един ден”. 

Община Правец 

 

м.октомври 

 

не е необходимо 

1.2. Повишаване на качеството 

на неформалното обучение.  

 

 

1. Включване на професионалните 

паралелки от ПГПЧЕ и НПГ по КТС  в 

международни проекти с цел поощряване 

желанието на младежите за международна 

реализация на Европейския пазар на труда. 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

 

 

през годината  
 

не е необходимо  

 

 

 

2. Участия на професионалните 

паралелки от ПГПЧЕ„Алеко Константинов” и 

НПГ по КТС в национални и международни 

състезания.  

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

 

през годината  

 
 

бюджета на 

училищата 

2. Насърчаване на заетостта и подкрепата на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs) 

1. Насърчаване на заетостта 

на младите хора 

 

 

1.  Организиране на инициатива за 

насърчаване на младежката заетост, насочена 

към включване и кариерно развитие на 

младите хора и развитие на младежкото 

предприемачество. 

Община Правец 

БТ 

 

през годината  по програми 

2. Информиране на местния бизнес за 

възможностите за наемане на безработни 

младежи чрез кандидатстване по европейки 

програми. 

Общинска 

администрация 

БТ 

през годината не е необходимо 

3. Организиране и провеждане на срещи 

с водещи фирми в сферата на IT сектора. 

 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

през годината не е необходимо 
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2. Насърчаване на 

включването в образование и 

заетост на млади хора, които не 

учат, не работят и не се обучават 

(NEETs) 

1. Популяризиране на образователните 

институции за включване на младите хора, 

които не учат, с цел придобиване на 

професионални квалификации. 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

през годината не е необходимо 

2. Срещи с местния бизнес за наемане на 

младежи, които не работят, с цел 

реализацията им на пазара на труда. 

Община Правец 

БТ 

целогодишно по програми 

3.Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора 

3.1. Повишаване на нивото на 

гражданска ангажираност и 

доброволчеството на младите 

хора 

 

 

1. Популяризиране на младежки 

платформи относно възможностите за 

общественозначими и доброволчески 

дейности Time Heroes.org и др. 

 

 

Младежко сдружение 

за община Правец, 

Община Правец 

 

през годината 

 

 

 

не е необходимо 

 

 

 

2. Организиране на благотворителни 

инициативи от млади хора за местната 

общност. 

Община Правец 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

през годината не е необходимо 

 3 Разширяване използването на 

електронната комуникация като начин на 

взаимодействие между местната власт и 

младите хора. 

Община Правец 

МСОП 

Младежки клубове 

 

целогодишно не е необходимо 

3.2. Повишаване на нивото на 

овластяване и качествено участие 

на младите хора в процесите на 

вземане на решения на местно 

ниво. 

 

1. Насърчаване на партньорството с 

Младежкото сдружение за община Правец и 

младежките клубове в селата за организиране 

и участие в общински и граждански 

инициативи. 

МСОП 

Младежки клубове 

Община Правец 

 

 

през годината бюджет на 

общината 

 

 2. Създаване на Младежки консултативен 

съвет към община Правец за качествено 

участие на младежите при вземането на 

решения на местно ниво. 

 

МСОП 

Младежки клубове 

Община Правец 

 

 

през годината не е необходимо 
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3.3. Осигуряване на подкрепяща 

среда за младежките организации 

и популяризиране на ползи от 

тяхната работа. 

 

 

1. Повишаване информираността за 

възможностите за финансиране на младежки 

проекти и процедурите за кандидатстване. 

  

Община Правец през годината  

 

не е необходимо 

 2. Популяризиране на младежките 

инициативи в сайта на общината и местните 

медии 

Община Правец 

 

целогодишно не е необходимо 

4. Развитие и утвърждаване на младежката работа 
1.1. Създаване на 

механизъм за разпознаване и 

развитие на младежка работа и 

разпространението им. 

 

 

1. Организиране на дискусия за утвърждаване 

на младежката работа като фактор за 

личностно, социално и професионално 

развитие. Обсъждане предизвикателства, 

проблеми и възможности. 

Училища 

Община Правец  

м. юни 

 

бюджет на 

училищата, 

бюджет на 

читалищата 

 

1.2. Насърчаване на 

иновативни подходи в 

младежката работа 

 

1. Стимулиране на младежките организации 

във включването им в международни 

платформи и международни мрежи за обмен 

между младежки центрове. 

Община Правец,  

Училища,  

МСОП, 

Младежки клубове 

 

през годината 

 

не е необходимо 

 

 

2. Прилагане на иновативна методи/подходи 

за развиване на дигитални компетенции на 

младежи от уязвимите групи. 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

през учебната 

годината 

бюджет на 

училищата 

5. Свързаност, толерантност и европейска принадлежност  

1. Насърчаване на 

социалното включване на 

младите хора от уязвими групи 

 

1. Включване на ученици в неравностойно 

положение при провеждане на младежки 

инициативи. 

Училища, 

МСОП,  

НПО, 

Младежки клубове  

през годината 

 

не е необходимо 
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 2. Информиране на младите хора във връзка с 

проблемите от уязвимите групи - равно право 

на трудова реализация за младежи с 

увреждания и млади роми, ползватели на  

социални услуги, както и тяхното 

образование. 

Община Правец, 

 БТ 

 

през годината 

 

не е необходимо 

5.2. Насърчаване на 

толерантност и ненасилие, 

превенция на агресия сред 

младите хора, включително и в 

онлайн пространствата 

1. Организиране на инициативи за развитие 

на умения сред младежите за водене на 

диалог и приемане на различните мнения и 

възгледи.  

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

МСОП, 

Младежки клубове 

през учебната 

годината 

европейски и 

национални 

програми 

2. Провеждане на информационни кампании 

и младежки обучения, свързани с 

изграждането на толерантно поведение,   

превенция на агресията и езика на омразата и 

правата на човека - 16 ноември – 

Международен ден на толерантността, 

международния ден за безопасен интернет и 

др.  

Община Правец, 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов” , 

НПГ по КТС 

 

през годината 

 

м. ноември 

бюджета на 

училищата 

3. Популяризиране на добри практики за 

толерантно поведение чрез местния вестник и 

фейсбук страницата на общината. 

Община Правец,  

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

целогодишно не е необходимо 

4. Организиране на съвместни инициативи 

между общината и НПО, които 

функционират   на територията на общината. 

 

Община Правец,  

НПО 

през годината 

 

бюджета на 

общината 

5.3. Засилване на чувството за 

принадлежността към ЕС и 

споделяне на европейските 

ценности. 

1. Популяризиране на европейски програми 

за младежта. 

 

 Община Правец,  

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

през годината 

 

не е необходимо 
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 2. Включване на общинските младежки 

структури в инициативите, посветени на 

европейсата година на младежта 2022г.  

Община Правец,  

МСОП, 

Младежки клубове 

 

през годината 

 

 

 

бюджета на 

общината 

 

6. Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот 
 

6.1. Създаване на условия и 

насърчаване на младите хора към 

здравословен начин на живот, 

здравословно хранене, физическа 

активност и спорт. 

 

 

1. Участие в ученически игри, състезания, 

кросове, шампионати и др.  

Училища 

 

през годината 

 

бюджета на 

училищата 

2. Организиране на походи по еко пътеките 

на територията на общината и исторически 

места. 

Туристическо 

дружество, 

Местни клубове, 

Община Правец 

през годината 

 

 

 

бюджета на 

общината 

3. Участие в регионални и зонални и 

национални състезания по различни видове 

спорт 

Спортни клубове 

Община Правец 

през годината 

 

бюджет на 

клубовете, 

бюджета на 

общината 

4. Организиране и провеждане на Младежка 

футболна лига и турнири по стрийтбол. 

 Община Правец 

 

през година бюджета на 

общината 

5. Организиране на мероприятия, 

популяризиращи здравословното хранене 

като, кулинарни изложби,  изработване на 

традиционни български изделия с цел 

насърчаване на предприемачески умения сред 

младежта. 

Младежки клубове, 

Училища, 

Читалища 

 

през година бюджет на 

училищата, 

бюджет на 

читалищата 

 6. Провеждане на дейности сред 

подрастващите и младите по теми, свързани с 

вредата от тютюневи изделия, алкохол и 

психоактивни вещества. 

Училища, 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов” , 

НПГ по КТС, 

 

през учебната 

година 

бюджет на 

училищата 
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6.2. Превенция на проблеми, 

свързани с психичното здраве на 

младите хора. 

 

1. Повишаване информираността на 

младите хора и насочване към ползване на 

социални услуги – психологически и 

социални – по въпроси, свързани с 

психичното здраве. 

Община Правец,  

Д СП - Правец,  

Училища, 

Фондация „Социални 

норми“ 

през годината 

 

 
 

европейски 

програми 

6.3. Превенция на проблеми, 

свързани със сексуалното и 

репродуктивно здраве на младите 

хора. 

1. Организиране на инициативи за 

повишаване информираността по темата за 

сексуалното и репродуктивното здраве на 

младите хора 

Медицински 

специалисти, 

Фондация „Социални 

норми“, 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов” , 

НПГ по КТС 

през годината 

 

европейски 

програми 

2. Осигуряване на здравна, социална и 

психологическа подкрепа на младите хора от 

уязвими групи по въпроси, свързани със 

семейното планиране и развитие на 

родителски умения. 

ЦСКП, 

Фондация „Социални 

норми“, 

Д СП 

 

през годината 

 

европейски 

програми 

6.4. Постигане на осъзната 

промяна в мисленето и 

поведението на младите хора по 

отношение на опазване на 

околната среда. 

1. Подкрепа и стимулиране на младежки 

доброволчески инициативи, свързани с 

опазването на околната среда, ангажираност с 

екологични проблеми и тяхното решаване. 

 

МСОП, 

Училища, 

Туристическо 

дружество,  

Читалища 

през годината не е необходимо 

7.  Насърчаване на културата и творчеството сред младите 

7.1. Повишаване на 

достъпа до култура и нивото на 

културно участие на младите 

хора. 

 

1. Включване на млади хора в различни 

културни дейности с цел привличане 

интереса им към културни събития и 

развитие на творческия им потенциал и 

насърчаване и подпомагане на читалищата 

като средища за информация, неформално 

обучение, културно развитие и гражданско 

участие в малките населени места и селските 

райони. 

Читалища, 

МСОП, 

Община Правещ 

 

през годината бюджет на 

общината 
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2. Организиране на кръжочни и културни 

инициативи с цел осмисляне на свободното 

време.  

 

Читалища, 

Училища 

през годината бюджет на 

читалищата, 

бюджет на 

училищата 

3. Участие на младите хора в общински, 

регионални, национални и международни 

културни форуми и фестивали. 

Читалища, 

Младежки 

организации, 

Училища 

през годината бюджет на 

читалищата, 

бюджет на 

училищата 

a. Насърчаване на лични 

творчески умения 

 

 

1. Популяризиране и подкрепа на дейности и 

инициативи, творчески колективи и 

организации, работещи за включване на 

младежите в културния живот и повишаване 

на личните творчески умения на младите 

хора.  

Читалища и  

Организатори на 

младежки клубове 

Училища 

през годината бюджет на 

читалищата, 

бюджет на 

училищата 

 

 

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ 

 Финансовите средства за изпълнение на плана се осигуряват от годишния общински бюджет за календарната 2022г., както и със 

средства от фондовете на ЕС и други проекти и програми. 

 

VІІІ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ 
 Общинският план за младежта за 2022 година е разработен въз основа на планираните инициативи от Общинска администрация, 

образователните и културните институции на територията на община Правец и неправителствените организации. В периода на реализация 

на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на общинска 

администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи, който ще се представя в Областна 

администрация София област. 

  Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и 

дейности. За осигуряване на публичност настоящият документ ще бъде публикуван на сайта на Община Правец . 

 



 

                                                                     

 

 
Съгласувал: /п./                                 Утвърдил:   /п./ 

          Росица Иванова                                    Румен Гунински, 
 Началник на  Регионалното                                              Кмет на община Правец 

 управление на образованието- 

 София област  

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

 
НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА  

НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

 В ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

2022 Г. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Годишният план е разработен съгласно чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование в 

съответствие с Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  2020-2022 г. и 

приет с Решение № 90/27.05.2022 г. на Общинския съвет на Община Правец. 

 

 



  

 

 

Стратегическа цел : Осигуряване на  ключови фактори и  ресурси за устойчиво прилагане в образователните институции на 

общата и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

 

Оперативна цел 1: 

Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и създават възможности за развитие и участие 

на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността. 

Мярка / Дейности Срок за 

изпълнение 
Институции Финансиране 

1.Оценяване  на индивидуалните потребности на децата и 

учениците и определяне на необходимост от обща или от 

допълнителна подкрепа. 

   

1.1.Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения 

на децата на 5 и 6 годишна възраст в рамките на 

установяването на готовността на детето за училище 

ежегодно 

  

детски градини, 

подготвителни групи към 

училищата 

не се изисква допълнително 

финансиране 

1.2.Ранното оценяване на децата от 3 години до 3 години и 6 

месеца при постъпване за първи път на детето в детската 

градина чрез скрининг за определяне на риск от възникване на 

обучителни затруднения 

при 

постъпване в 

детска градина  

детски градини, РЦПППO 

– София област  

не се изисква допълнително 

финансиране 

1.3. Екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти за извършване на дейности по преодоляване на 

насилието и проблемното поведение, както и за преодоляване 

на обучителните затруднения. 

целогодишно 

училища, 

детски градини 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

2. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците със СОП 
   



2.1. Създаване в училищата и детските градини на екипи за 

подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) за всяко конкретно 

дете и ученик. 

в началото на 

учебната 

година 

училища, 

детски градини 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

2.2. Взаимодействие между ЕПЛР в детските градини и 

училищата с регионалния екип за подкрепа за личностно 

развитие (РЕПЛР) в РЦПППО. 

целогодишно 

училища, 

детски градини 

РЦПППО – София област 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

2.3. Разработване в училищата на индивидуални учебни 

планове и индивидуални учебни програми за учениците със 

СОП. 

в началото на 

учебната 

година 

училища, 

детски градини 

 

от бюджета на съответната 

институция 

3. Дейности за предотвратяване и адекватна и ефективна 

реакция при тежки нарушения на дисциплината и прояви 

на агресия и тормоз от и спрямо деца и ученици. 

   

3.1. Разработване от училищата и детските градини на 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище. 

ежегодно 

училища, 

детски градини, 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

3.2. Повишаване информираността на родителите относно 

изискванията на Наредбата за приобщаващото образование за 

отсъствията на учениците от учебни занятия и ролята на 

родителите в процедурите по налагане на санкции.  

през учебната 

година 

училища, МКБППМН,  

ОЗД, РДСП, РУО София 

област  

 

от бюджета на съответните 

институции 

3.3. Кампании и дейности за промотиране на толерантност и 

позитивно оползотворяване на свободното време на младите 

хора. 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

Община Правец, ДСП,  

 

от бюджета на съответните 

институции 



3.4. Използване ресурса на специалистите в социалните 

услуги при работа с деца жертви или свидетели на 

престъпления, деца пострадали от насилие и при превенция 

на агресивното поведение при подрастващите. 
 

целогодишно 

 училища, 

детски градини, 

Община Правец, ДСП,  

Социални услуги в 

общността 

от бюджета на съответните 

институции 

4. Подкрепа на дарбите и талантите и личностна изява 

на всички деца и ученици.    

4.1. Подкрепа за талантливи деца чрез Програма на мерките 

за закрила на деца с изявени дарби. 

 
ежегодно 

детски градини, училища, 

Община Правец, НПО, 

МКБППМН,  

не се изисква допълнително 

финансиране 

4.2. Организиране на спортни празници на училищно и 

общинско ниво, включително  и съвместно  с деца и ученици 

със СОП. 

целогодишно 

детски градини, училища, 

Община Правец, спортни 

клубове 

от бюджета на съответните 

институции 

4.3. Удостояване на учениците с морални и материални 

награди на училищно и общинско ниво при: 

- постигнати изключителни успехи в учебната дейност; 

- класиране на призови места и получаване на отличия за 

значими постижения в национални и международни 

състезания, олимпиади, конкурси, фестивали; 

- прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески 

или благотворителни инициативи. 

целогодишно 

училища, Община Правец, 

РУО – София област, 

 

от бюджета на съответните 

институции 

4.4. Реализиране на дейности, включени в програми за 

занимания по интереси в училищата – занятия, публични 

дейности, участие на родителите, междуучилищни 

дейности, общински дейности. 

целогодишно 

училища, Община Правец, 

РУО – София област, 

 

от бюджета на съответните 

институции и целеви 



4.5. Осигуряване на условия за участие на учениците в 

олимпиадите и състезанията на МОН и дейности от 

националния календар 

целогодишно 

училища, Община Правец, 

РУО – София област, 

 

от бюджета на съответните 

институции и целеви 

5. Кариерно ориентиране и консултиране като част от       

общата подкрепа за личностно развитие. 
   

5.1. Провеждане на занимания по интереси в училищата, 

свързани с опознаването на професиите. 

 

целогодишно 

училища, 

РУО – София област, 

Община Правец 

от бюджета на съответните 

институции 

5.2. Ползване на посреднически услуги за ученици в 

дирекция “Бюро по труда” за организиране и провеждане на 

групови информационни срещи и индивидуално 

консултиране за професионално развитие и дейности за 

изграждане на активно поведение на учащите младежи на 

пазара на труда. 

целогодишно 
училища, 

Д „БТ“ гр.Правец 

от бюджета на съответните 

институции 

6. Предотвратяване на напускането на училище и ефективно 

включване на отпаднали ученици обратно в образователната 

система. 

   

6.1. Организиране и координиране от РУО - София-регион 

на дейностите на екипите за обхват, взаимодействие с 

институциите, организиране на работни срещи и работа в 

електронната платформа. 

целогодишно 

училища, 

РУО – София област, 

ОЗД, 

Община Правец 

от бюджета на съответните 

институции 

6.2. Организиране от училищата на допълнителни обучения 

на ученици от начален етап и за ученици с обучителни 

затруднения от V до VІІ клас. 

целогодишно 

училища, 

РУО – София област, 

 

от бюджета на съответните 

институции 

6.3. Подобряване на ефективността на целодневна 

организация на учебния ден като средство за 

предотвратяване на напускането на училище. 

целогодишно 

училища, 

РУО – София област, 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 



Оперативна цел 2: 

Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно посрещане на разнообразието от потребности на всички 

деца и ученици. 

1. Осигуряване на специалисти в училищата и 

детските градини и в общинските институции за 

предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие. 

   

1.1. Сформиране на екипите по подкрепа за личностно 

развитие в училищата и детските градини с участието на 

всички нормативно определени специалисти. 

в началото на 

учебната 

година 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

средства от държавата във 

връзка с прилагането та 

Наредбата за приобщаващо 

образование 

1.2. Взаимодействие между образователните институции за 

съвместно ангажиране на специалисти и по – пълно 

използване на специалисти от общинските социални 

институции. 

 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

Община Правец, социални 

институции 

от бюджета на съответните 

институции  

1.3. Осигуряване на ресурсни учители за краткосрочна и 

дългосрочна допълнителна подкрепа на децата и учениците 

със СОП. 

в началото на 

учебната 

година 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

 

целеви и бюджетни 

средства, както и средства 

по проекти 

2. Повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти за придобиване и усъвършенстване на 

компетентностите за идентифициране на 

потребностите и предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа. 

   

2.1.  Включване в квалификационни обучения на 

учители, работещи в подкрепа личностното развитие на 

децата и учениците. 

 

съгласно 

плана за 

квалификация 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 



2.2.  Обучение на екипи за подкрепа за личностно развитие 

за възможността да извършват функционална оценка на 

децата и учениците и нуждата от подкрепа. 

 

съгласно 

плана за 

квалификация 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 

2.3.  Осигуряване на въвеждащо и продължаващо 

обучение от РЦПППО на лица, назначени на 

длъжността „помощник на учителя“ за групи и класове 

с деца или ученици със СОП. 

 

съгласно 

плана за 

квалификация 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 

3. Методическа подкрепа на екипите за 

подкрепа за личностно развитие в училищата и 

детските градини. 

   

3.1.  Разпространение на информационни за  

приобщаващото образование. 

 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 

3.2.  Методическа подкрепа от РЦПППО при  нужда/ 

проблем, на ЕПЛР в ДГ и училищата. 
при 

необходимост 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

от бюджета на съответните 

институции 

Оперативна  цел 3:  

Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални 

образователни потребности в системата на предучилищното и училищно образование. 

1. Подобряване на достъпността на 

архитектурната среда в образователните институции 

като част от осигуряването на подкрепяща среда. 

   

1.1.  Осигуряване на достъпна архитектурна среда – 

входове на училища и детски градини, детски площадки и 

съоръжения за игра и санитарно-хигиенни и спомагателни 

помещения 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

Община Правец  

 целеви и бюджетни 

средства, както и средства 

по проекти 



2. Подобряване на специализираната подкрепяща 

среда в образователните институции, съобразно 

нормативните изисквания 

   

2.1.  Разширяване на оборудваните кабинети за ресурсно 

подпомагане в училищата и детските градини, в които има 

деца със СОП и обогатяване на дидактичните материали 

съобразно потребностите на децата. 

при 

необходимост 

училища, 

детски градини, 

РУО – София област, 

РЦПППО – София област 

целеви и бюджетни 

средства, както и средства 

по проекти 

3.  Организиране на участие на учениците със СОП в 

национални външни оценявания и държавни зрелостни 

изпити. 

   

3.1.  Разяснение на родителите за улесненията, кои 

ученици със СОП могат да ползват по време на 

национални външни оценявания и държавни зрелостни 

изпити. 

целогодишно 

училища, 

детски градини, 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

Оперативна цел 4:  

Постигане устойчивост на взаимодействието между участниците в образователния процес (деца и ученици, 

педагогически специалисти и родители) и между институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и 

ученика. 

1. Създаване и поддържане на добри 

междуинституционални взаимоотношения и практики 

за  и своевременно уведомяване на отделите за закрила 

на детето от страна на училищата и детските градии в 

случаи на деца и ученици в риск. 

   

2.1. Обединяване на усилията и активно взаимодействие 

между образователните институции и общински и местни 

структури и органи за повишаване на обхвата на децата и 

учениците и отпадането от училище 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

ДСП, 

Община Правец, 

РУО - София област, 

МКБППМН 

не се изисква допълнително 

финансиране 



2. Регулярна и ефективна работа на 

образователните институции с родителите на 

деца и ученици с обучителни трудности, специални 

образователни потребности и с изявени дарби. 

   

2.1.  Повишаване информираността на родителите относно 

затрудненията в образователния процес на техните деца и 

възможностите за преодоляването им, както и осигуряване 

на информация за процеса на приобщаващото образование 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

 

не се изисква допълнително 

финансиране 

3. Подобряване на координацията и сътрудничеството 

между институции по отношение на работата с 

децата в риск (вкл. и риск от отпадане от училище) и 

деца, жертви на насилие: 

 

   

3.1.  Прилагане на Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви 

на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие 

при кризисна интервенция, както и противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в 

училище. 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

ДСП, 

Община Правец, 

РУО - София област, 

МКБППМН 

не се изисква допълнително 

финансиране 

Оперативна цел 5:  

Постигане устойчивост на обществената информираност и чувствителност относно целите и принципите на    

приобщаващото образование. 

1. Преодоляване на непознаването и 

предразсъдъците, за повишаване на информираността и 

чувствителността към децата и учениците със СОП. 

   



1.1.  Организиране и провеждане на дейности,  насочени 

към местната общност за преодоляване на  предразсъдъците 

и  повишаване на информираността и чувствителността към 

децата и учениците, нуждаещи се от  допълнителна 

подкрепа за личностно развитие и включване в 

организирани общински и училищни дейности за 

толерантност и приобщаване. 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

Община Правец, 

 

от бюджета на съответните 

институции 

1.2. Организиране и провеждане на Публични изяви на 

заниманията по интереси, насочени към позитивна изява на 

етническата идентичност и за етническа толерантност. 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

Община Правец, 

 

от бюджета на съответните 

институции 

2. Сътрудничество с граждански организации в 

различни аспекти 
   

2.1.  Взаимодействие с НПО  за квалификация на 

непедагогическите специалисти и участие в партньорски 

проекти. 

 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

НПО, РУО - София 

област, 

от бюджета на съответните 

институции, целеви и   

средства по проекти 
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Отчета на годишния план е.  приет с Решение № 90/27.05.2022 г. на Общинския съвет на Община Правец. 



 

  
ОТЧЕТ  

НА  ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ 

НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 2021 Г. 
 

 

Годишният план е разработен съгласно чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с Областна 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  2020-2022 г.  

Стратегическа цел 1: Осигуряване на среда за социално приобщаване и качествено образование, в която детето е прието, ценено и има 

възможност да развива своите способности 

Дейност Срок за 

изпълнение 
Институции Финансиране 

Индикатори 

Изпълнени дейности 

1.1.Оценяване  на индивидуалните 

потребности на децата и учениците и 

определяне на необходимост от обща 

или от допълнителна подкрепа 

в началото на 

учебната 

година 

  

детски градини, 

училища 

не се изисква 

допълнително 

финансиране 

За осигуряване на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в детските градини и училищата в 

началото на учебната година със заповед на 

директора са определени лицата за координация на 

дейностите на екипите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците с родителите. 

Допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците е предоставена въз основа на 

извършена оценка на индивидуалните им 

потребности от екип за подкрепа за личностно 

развитие на детето или ученика, утвърден със 

заповед на директора на детската градина или 

училището за конкретно дете или ученик. 

Извършени са   оценяване на потребностите от 

подкрепа  при затруднения в познавателното, 

езиковото, социалното, сензорното, емоционалното 

и творческото развитие на детето. 



1.2.Извършване на оценка на риска от 

обучителни затруднения на децата на 5 и 

6 годишна възраст в рамките на 

установяването на готовността на детето 

за училище 

ежегодно 

  

детски градини, 

подготвителни 

групи към 

училищата 

не се изисква 

допълнително 

финансиране 

На децата на 5 и 6 години в подготвителните 

групи в детските градини или в училищата, на 

които не е извършено ранно оценяване е извършена 

оценка на риска от обучителни затруднения от 

педагогически специалисти, преминали обучение. 

1.3.Ранното оценяване на децата от 3 

години до 3 години и 6 месеца при 

постъпване за първи път на детето в 

детската градина чрез скрининг за 

определяне на риск от възникване на 

обучителни затруднения 

при 

постъпване в 

детска 

градина  

детски градини, 

РЦПППO – 

София област  

не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Ранното оценяване е извършено на децата от 3 г. до 

3г.  и половина при постъпване за първи път на 

детето в детската градина чрез скрининг за 

определяне на риск от възникване на обучителни 

затруднения. Оценяването е  индивидуално за всяко 

дете след писмено съгласие на родителя.  

1.4.Осигуряване на условия и ресурси за 

развитие на интересите,способностите, 

компетентностите и изявата на децата и 

учениците в областта на науките, спорта 

и  изкуствата; 

1.4.1.Проучване на интересите 

способностите и компетентности на 

децата и учениците   и създаване на 

условия за тяхното пълноценно развитие 

и изява на общинско, областно 

и  национално ниво; 

1.4.2.Организиране и провеждане на 

занимания в групи по интереси в 

областта на 

науките,технологиите,изкуствата,спорта, 

гражданското и здравното образование; 

1.4.3.Организиране на 

образователна,  творческа, спортна 

дейност за деца и ученици на общинско, 

областно, национално равнище, 

включително и през ваканциите 

целогодишно 

детски градини 

училища, 

Община 

Правец, РУО-

София област, 

културни 

институти и 

сдружения в 

областта на 

културата и 

спорта 

от бюджета на 

съответните 

институции 

Във всяка детска градина и училище са осигурени 

условия за развитие на интересите, способностите и 

изявата на децата в различни области. В началото 

на учебната година се проучват интересите им и се 

организират в групи по интереси, които стимулират  

развитието на личностни качества, социални и 

творчески умения и изяви на способностите в 

областта на науките, технологиите, изкуствата, 

спорта, здравното и интеркултурното образование . 

Общата подкрепа за личностно развитие в детската 

градина и в подготвителните групи за 

задължително предучилищно образование в 

училището е насочена и към превенцията на 

обучителните затруднения за деца, които не владеят 

български език и  при установени езикови и/или 

емоционално-поведенчески, и/или сензорни 

затруднения. Изградени са групи по проект  

„Подкрепа за успех“ , целящи да окажат подкрепа 

на ученици в риска и с пропуски в учебното 

съдържание и нуждаещи се от допълнително 

обучение. 

Учениците, които участват в заниманията по 

интереси,  се включват в организирани дейности и 

изяви, състезания, концерти и други на училищно, 

общинско, регионално и национално ниво. 



1.5.Подпомагане на кариерното 

ориентиране на учениците чрез 

стимулиране развитието на личностни 

качества, социални и творчески умения в 

областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта 

целогодишно 

училища, 

РУО – София 

област, 

Община Правец 

от бюджета на 

съответните 

институции 

С цел подпомагане на учениците в техния 

самостоятелен избор на образование и/или 

професия в училищата се организират форми за 

кариерно ориентиране. 

1.6.Кариерно консултиране и 

ориентиране на учениците в зависимост 

от потребностите, интересите, 

способностите, предпочитанията и 

ценностите 

целогодишно 

училища, 

РУО – София 

област, 

Община Правец 

от бюджета на 

съответните 

институции 

Организирани са срещи за седмокласници с 

учителски екипи от професионални гимназии от 

региона. Кариерното консултирано е насочено към 

подобряване на мотивацията на учениците за учене 

и професионална реализация, провеждане на 

интерактивни упражнения по кариерно 

ориентиране и дискусии с ученици по теми, 

свързани с избора на образование, професия и 

работа, провеждане на тренинги с ученици за 

формиране на умения за вземане на решения и 

търсене на работа, в зависимост от потребностите 

на ученици застрашени от отпадане от училище, 

талантливи ученици, ученици със специални 

образователни потребности, ученици с проблемно 

поведение и други. 

 

1.7.Осигуряване на кариерно 

ориентиране според способностите и 

потребностите на учениците със СОП  

целогодишно 

РЦПППO – 

София област, 

ЦСРИ, РУО – 

София област 

от бюджета на 

съответните 

институции 

 

1.8. Участие в общински, областни, 

национални проекти, програми и 

форуми в областта на науките, 

технологиите, изкуствата и спорта за 

осигуряване на личностно развитие на 

децата и учениците и стимулиране на 

инициативност и творчески потенциал 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

Община 

Правец, РУО – 

София област, 

институти и 

сдружения в 

областта на 

бюджетни и 

целеви средства 

Общата подкрепа за стимулиране на инициативност 

и творчески потенциал се осъществява чрез участие 

на децата и учениците в общински, областни, 

национални  програми и форуми в различни 

области.  



културата и 

спорта 

Стратегическа цел 2: Осигуряване на необходими специалисти и повишаване на 

педагогическите компетенции на педагозите за посрещане на потребностите на децата 

и учениците за успешно и пълноценно приобщаване в училищната общност 

 

2.1.Обезпечаване на общата и 

допълнителна подкрепа  за личностно 

развитие в детските градини и 

училищата с необходими 

специалисти:  психолог/педагогически 

съветник, логопед, социален работник, 

ресурсни учители и др. педагогически 

специалисти в зависимост от оценката 

на индивидуалните потребности 

целогодишно  

детски градини, 

училища, 

РЦПППO – 

София област, 

ДСП, социални 

услуги в 

общността 

средства от 

държавата във 

връзка с 

прилагането на 

Наредбата за 

приобщаващо 

образование 

В две от образователните институции има 

назначени специалисти към училищните екипи за 

подкрепа и личностно развитие (УЕПЛР) за 

подпомагане на обучението и възпитанието на деца 

и ученици със специални образователни 

потребности (ресурсни учители, психолог, 

логопед). Където няма възможност за назначаване 

на специалисти, допълнителната подкрепа на 

децата е предоставена на РЦПППО. По този начин 

обезпечаването на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие в детските градини 

и училищата на територията на общината са 

напълно осигурени.   

2.2.Организиране и осъществяване на 

различни форми за повишаване на 

знанията, уменията и компетенциите на 

учителите, работещи с деца и ученици 

със СОП, деца и ученици със изявени 

дарби, с хронични заболявания, деца и 

ученици в риск 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

РЦПППO – 

София област, 

РУО-  София 

област, НПО, 

Община Правец 

от бюджета на 

съответните 

институции или 

самофинансиране 

Училищен психолог е преминал обучение по 

проект „Подкрепа за приобщаващо образование“  

по теми за преодоляване на тормоза в училище.  

А един педагогически специалист е преминал 

обучение за прилагане на инсрументариум за 

оценка на ученици в риск . 

2.3.Организиране и провеждане на 

обучения на детски учители за 

осъществяване на дейности, свързани с 

определяне на риск от възникване на 

обучителни затруднения чрез скрининг. 

ежегодно 

  

детски градини, 

РЦПППO – 

София област, 

РУО - София 

област, НПО 

от бюджета на 

съответните 

институции 

В детските градини има обучени учители за 

извършване на оценка на риска от възникване на 

обучителни затруднения чрез скрининг.  



2.4.Мултиплициране на добър 

педагогически опит в приобщаващото 

образование на ниво образователни 

институции и община. 

ежегодно 

детски градини, 

Община 

Правец, 

училища, 

РЦПППO – 

София област,  

от бюджета на 

съответните 

институции 

 

Стратегическа цел 3: Организационно и съдържателно развитие на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование за ефективно изпълнение на 

разпоредбите в нормативните документи за приобщаващо образование. 

 

 3.1. Осигуряване на педагогическа и 

психологическа подкрепа на децата и 

учениците със СОП  за оптимално 

развитие на силните страни и 

способностите, коригиране и 

компенсиране на обучителните 

затруднения, постигане на очакваните 

резултати от обучението, стимулиране 

на цялостното им развитие за успешна 

социална и професионална реализация. 

3.2 Организиране на обучението на деца 

и ученици със СОП в социалните услуги 

в общността ( чл.184,ал.1 от Наредбата 

за приобщаващо образование) 

целогодишно 

Община 

Правец, 

РЦПППO – 

София област, 

РУО- София 

област, детски 

градини и 

училища, 

културни 

институти, 

социални 

услуги в 

общността 

  

 осигуряване на 

необходимите 

средства от 

държавата във 

връзка с 

прилагането на 

Наредбата за 

приобщаващо 

образование 

Оценката на индивидуалните потребности на деца и 

ученици, за които има индикации, че са със 

специални образователни потребности, се извършва 

от екипа за подкрепа за личностно развитие на 

детето или ученика, чийто състав включва 

психолог, логопед, ресурсен учител, учителите в 

групата в детската градина/класния ръководител и 

учителите, които преподават на ученика в 

училището. Оценяват се познавателно развитие, 

комуникативни умения, социални умения, 

физическо развитие, адаптивно поведение, 

психични реакции, семейно функциониране чрез 

адаптирани за българските условия инструменти. 

Стратегическа цел 4: Достъпност на общата и специализираната среда за децата и 

учениците чрез подобряване на материалните условия в детските градини и училищата 

 



4.1.Подобряване на достъпността на 

архитектурната среда в образователните 

институции за осигуряване на физически 

достъп на децата и учениците с 

намалена мобилност: 

4.1.1.Изграждане на съоръжения за 

достъпност на входовете на училищата и 

детските градини – рампи, асансьори и 

пр.; 

4.1.2.Изграждане и адаптиране на детски 

площадки и съоръжения за игра в 

училищата и детските градини за деца с 

увреждания; 

4.1.3.Изграждане на адаптирани 

санитарни възли в детските градини, 

училищата и обслужващите звена за 

децата със специални образователни 

потребности 

целогодишно 

Община 

Правец, 

училища, 

детски градини 

осигуряване на 

необходимите 

средства от 

държавата във 

връзка с 

прилагането на 

Наредбата за 

приобщаващо 

образование, 

целеви и 

бюджетни 

средства, както и 

средства по 

проекти 

Осигурена е достъпна архитектурна среда  на  

входни и комуникационни пространства, 

помещения и пространства за общо ползване и 

санитарно-хигиенни  помещения.  

4.2.Изграждане и подобряване на 

специализираната подкрепяща среда в 

образователните институции, съгласно 

чл.104, ал. 4 от Наредба за 

приобщаващото образование 

  

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

Община Правец 

осигуряване на 

необходимите 

средства от 

държавата във 

връзка с 

прилагането на 

Наредбата, 

целеви и 

бюджетни 

средства 

В училищата и детските градина са създадени 

условия за подкрепяща среда съгласно 

изискванията: помещенията са обзаведени така, че 

да са достъпни за ученици в инвалидни колички.  

Обособени са подходящи помещения за 

логопедични кабинети, за ресурсни 

кабинети и за други специализирани кабинети. 

Осигурен е достъп за обслужване на деца и ученици 

с увреждания в библиотеки, административни 

кабинети и други. 

Стратегическа цел 5: Осигуряване на най-добрия интерес на детето или ученика чрез 

партньорство и взаимодействие между всички участници в процесите на обучение, 

възпитание, социализация и адаптация в образователните институции (деца/ученици – 

педагогически специалисти – родители) 

 



5.1.Развитие на ефективни форми 

за  взаимодействие  с родителите на деца 

и ученици  за осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие: 

5.1.1.Прилагане на програми и проекти 

за подкрепа и обучение за семействата 

за деца и ученици с увреждания; 

 

през учебната 

година 

детски градини, 

училища, 

Община 

Правец, НПО, 

МКБППМН, 

социални 

услуги в 

общността 

не се изисква 

допълнително 

финансиране 

В проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ 

–са включени ученици със СОП и ученици в риск 

като се реализират дейности на ресурсния учител и 

психолога с учениците със СОП.  

 5.1.2.Осигуряване на подкрепяща среда 

за семействата и близките на децата със 

СОП  чрез консултиране с психолози, 

логопеди, социални работници в 

училището/детската градина; 

5.1.3.Сформиране на родителски групи 

за получаване на професионална помощ 

и подкрепа по превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното 

поведение; 

5.1.4.Консултиране на родителите на 

деца и ученици с изявени дарби и 

насочване към специалисти за развитие 

на детето и ученика. 

   

В училището, в което има осигурен психолог се 

провеждат консултации с родители на ученици в 

риск и ученици със СОП.  

Училищните екипи осъществяват пряко 

взаимодействие с родителите/настойниците/, които 

полагат грижи за детето, за обхващане и включване 

на децата и учениците в образователната система с 

цел подкрепа по превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение, с 

подкрепата на училищните образователни 

меадиатори (там, където има). 

5.2. Дейности за организиране на 

колективни, индивидуални, постоянни и 

временни организационни 

педагогически форми и изяви на 

ученици на общинско и регионално 

равнище. 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

Община 

Правец, 

 РУО - София 

област 

от бюджета на 

съответните 

институции 

Системно се организират дейности и изяви на 

общинско и регионално ниво по различни поводи: 

„Седмица на четенето“; „Коледен базар“; Конкурс 

за най- оригинална коледна картичка; „Ден на 

толерантността“; участие в клубни форми по 

проект „Подкрепа за успех“ и  проект „Образование 

за утрешния ден“. 

При участие в различни инициативи учениците 

получават  грамоти, материални награди и 

екскурзии за най-добрите. 

5.3.Организиране  на информационни 

срещи с родители за подкрепа на деца и 

през учебната 

година 

детски градини, 

училища, 

бюджетни и 

целеви 

Образователните институции организират 

информационни срещи с родители за подкрепа на 

деца и ученици в процеса на училищното 



ученици в процеса на училищното 

образование 

МКБППМН, 

НПО 

образование – информират родителите за оценката 

от индивидуалните потребности, възможностите за 

допълнително консултиране по учебните предмети, 

даване на съгласие за включване в извънкласни 

дейности и др.  

5.4.Провеждане на квалификационни 

дейности с педагогическите 

специалисти, насочени към 

усъвършенстване на уменията за 

сътрудничество с родители 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

РУО – София 

област 

бюджетни и 

целеви 

Основно училище „Васил Левски“, с. Видраре  за  

поредна година участва в проект „Всеки ученик ще 

бъде отличник“ на Център Амалипе, като част от 

дейностите са насочени към повишаване на 

уменията на педагогическите специалисти   

 5.5.Разработване и утвърждаване на 

модели на добри практики за съвместна 

дейност с родители и местна общност в 

подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците. 

  

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

РУО – София 

област 

не се изискват 

допълнителни 

средства 

Добри практики за съвместната дейност с родители 

и местната общност с прилагат за децата и 

учениците в детските градини и училищата чрез 

инициативи, свързани със здравното образование, 

здравословното хранене, първа долекарска помощ и 

други. 

Стратегическа цел 6: Активно взаимодействие между образователните институции, 

държавни и общински структури, доставчици на социални услуги за осигуряване на 

процеса на приобщаващо образование в детските градини и училищата 

 

6.1.Подобряване на координацията и 

сътрудничеството между институции по 

отношение на работата с децата в риск и 

деца, жертви на насилие за прилагане на 

Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз между децата и 

учениците в училище   

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

МКБППМН, 

РЗИ, МВР, 

ОЗД, РДСП, 

Община 

Правец, 

РУО София 

област  

не се изисква 

допълнително 

финансиране 

 С цел подобряване на координацията и 

сътрудничеството между местните институции по 

отношение на работата с децата в риск и деца, 

жертви на насилие, са създадени условия за 

сътрудничество и ефективна комуникация между 

всички участници в образователния процес. За 

преодоляване на проблемното поведение на дете 

или ученик и за справяне със затрудненията му с 

приобщаването в образователния процес с 

поведенческите му прояви се прилагат следните 

дейности: насочване на детето или ученика към 

занимания, съобразени с неговите потребности, 

консултиране на детето или ученика с 

психолог/педагогически съветник, обсъждане 

между ученика и класния ръководител с цел 



изясняване на възникнал проблем и получаване на 

подкрепа за разрешаването му. 

Всяка година се организират спортни състезания 

между училищата в общината под надслов „Не на 

тормоза“. 

6.2.Създаване на работещи практики за 

изпълнение на нормативните изисквания 

за уведомяване на отделите за закрила 

на детето от  училищата и детските 

градини в случаите на деца и ученици в 

риск, отказ от страна на родителите за 

осигуряване на допълнителна подкрепа 

след оценка на индивидуалните 

потребности на детето/ученика. 

целогодишно 

детски градини, 

училища,ОЗД, 

Община 

Правец, РУО - 

София област 

не се изисква 

допълнително 

финансиране 

За преодоляване на проблемното поведение и за 

превенция на отпадането от училище на ученици, 

които извършват нарушения, отсъстват по 

неуважителни причини или са в риск от отпадане, 

класният ръководител и/или педагогическият 

съветник в училището осъществяват връзката и 

сътрудничеството между училището, семейството и 

обкръжението на учениците 

6.3. Обединяване на усилията и активно 

взаимодействие между образователните 

институции и общински и местни 

структури и органи за повишаване на 

обхвата на децата и учениците и 

отпадането от училище 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

ДСП, 

Община 

Правец, 

РУО - София 

област 

не се изисква 

допълнително 

финансиране 

На ниво община училището си сътрудничи и 

взаимодейства при реализиране на дейностите, 

свързани с подкрепата за личностно развитие, 

добре си партнира в редица съвместни инициативи. 

6.4.Организиране и провеждане на 

дейности,  насочени към местната 

общност за преодоляване 

на  предразсъдъците и  повишаване на 

информираността и чувствителността 

към децата и учениците, нуждаещи се 

от  допълнителна подкрепа за личностно 

развитие. 

целогодишно 

детски градини, 

училища, 

Община 

Правец, 

РУО – София 

област, НПО 

не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Специалистите по проект „Център за семейно 

консултиране и подкрепа - Правец“ периодично 

осъществяват дейности – консултации и обучения 

на родители, насочени за повишаване 

информираността им и необходимостта от 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците.   

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 
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НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Чл.1 Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвет на Община 

Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

Чл.2 Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на Общинския съвет, 

неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с Общинската 

администрация за осъществяване на местното самоуправление. 
 

Чл.3 (1) Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват съгласно 

Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, действащото българско 

законодателство и разпоредбите на този правилник. 

 (2) Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на 

общината при условия и по ред, определени от закона, като осъществява своите правомощия 

при спазване принципите на законност, публичност, отговорност, гражданско участие, 

гарантиране и закрила интересите на жителите на Община Правец. 

 (3) Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във 

връзка с осъществяването на дейности в сферата на общинското имущество, общинските 

предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация, устройството 

и развитието на територията на общината и на населените места в нея, образованието, 

здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, 

опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, 

поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници, развитието 

на спорта, отдиха и туризма, защита при бедствия и на други дейности, определени със закон; 
 

Чл.4 Общинският съвет на Община Правец се състои от 13 (тринадесет) съветника и изпълнява 

своите функции от полагането на клетвата по чл.32, ал.1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация до конституирането на новоизбрания общински съвет. 
 

Чл.5 (1) Общинският съвет:  

1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове (с мнозинство 

повече от половината от общия брой на съветниците); 

2. одобрява общата численост и структурата на Общинската администрация по 

предложение на кмета на общината (с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците); 

3. избира и освобождава председателя на общинския съвет (с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците); 

4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 

действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския 

бюджет по предложение на кмета на общината (с мнозинство повече от половината от 

присъстващите съветници); 

5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема 

отчета за изпълнението му (с поименно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците); 

6. определя размера на местните такси (с поименно гласуване, с мнозинство повече 

от половината от общия брой на съветниците); 

7. определя условията и реда за пътуване по обществения градски транспорт на 

общината (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници).; 

8. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства 

(с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците); 
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9. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски 

дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи,( с 

поименно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците); 

10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени 

заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или 

емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по 

ред, определени със закон,( с поименно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците); 

11. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни 

изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за 

устройство на територията (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

12. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които 

отразяват и европейските политики за развитие на местните общности (с мнозинство повече от 

половината от присъстващите съветници); 

13. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на 

територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и 

другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната 

инфраструктура (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

14. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за 

управлението на дарено имущество (с поименно гласуване, с мнозинство повече от половината 

от присъстващите съветници); 

15. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната 

и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите 

на общината в тях (с поименно гласуване, с мнозинство повече от половината от присъстващите 

съветници); 

16. създава кметства при условия и по ред, определени със закон (с мнозинство 

повече от половината от общия брой на съветниците); 

17. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи 

територията и границите на общината (с мнозинство повече от половината от общия брой на 

съветниците); 

18. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, 

инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско 

значение (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

19. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства и кметски 

наместници по въпроси от своята компетентност (с мнозинство повече от половината от 

присъстващите съветници); 

20. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на 

населението по въпроси от своята компетентност (с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците); 

21. одобрява символ и печат на общината (с мнозинство повече от половината от 

присъстващите съветници); 

22. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани (с 

мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

23. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната 

компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и 

неприсъствен на територията на общината, района, кметството или населеното място по 

предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител; (с мнозинство 

повече от половината от присъстващите съветници); 

24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него 

актове (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници); 

25. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на 

общинския съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече 
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от три месеца (с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците); 

26. приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници за 

едно заседание (с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници). 

 (2) В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема правилници, 

наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. 

(3) По въпроси, неуредени в този правилник, Общинският съвет приема отделни 

решения. 

 

Чл.6 (1) Общинският съвет може да избира обществен посредник. 

(2) Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на 

гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация. 

(3) Организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с правилник, приет 

от Общинския съвет с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

(4) Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство 2/3 от общия брой на 

общинските съветници. 

 

Глава втора 

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

 

Чл.7 Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния 

управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите от изборите. 

 

 Чл.8 (1) Първото заседание на Общинския съвет се открива от най-възрастния от 

присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на 

Общинския съвет. 

(2) Общинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметства, полагат 

предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва 

клетвена декларация. 

(3) Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на 

кметство се съхранява в архива на Общинския съвет. 

Чл.9 Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат 

само разисквания по избора на председател на Общинския съвет. 

 

Чл.10 На първото си заседание Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване 

председател на Общинския съвет. 

 

 Чл.11 (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.10 се избира комисия от общински 

съветници. 

(2) Комисията утвърждава образец на интегрална бюлетина и плик, подпечатани с печата 

на общината. 

Чл.12  Всеки общински съветник, партия или коалиция, представени в Общинския съвет, 

могат да издигат кандидатури за председател. 

Чл.13 (1) Изборът на председател се извършва с бюлетината по утвърдения образец с 

имената на издигнатите кандидати. 

(2) Всеки съветник гласува, като поставя в плик бюлетина с отбелязано името на 

предпочитания от него кандидат и пуска плика в изборната урна. 
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(3) Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина по утвърдения образец 

с отбелязано едно име за определен кандидат. 

(4) Недействителни са бюлетините, когато: 

1. са намерени в избирателната кутия без плик; 

2. ако в бюлетина е отбелязано името на  повече от един кандидат; 

3. върху нея са дописани думи и знаци; 

4. не е  по установения образец; 

(5) Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. 

(6) За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия 

брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, 

изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много 

гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете 

на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде 

избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание. 
 

Чл.14 (1) Общинският съвет може да избере един или повече заместник-

председатели на съвета по предложение на отделните групи общински съветници или по 

предложение на общински съветник. 

(2) Заместник-председател на Общинския съвет се избира с явно гласуване с 

мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници. 
 

Чл.15 (1) Пълномощията на председателя на Общинския съвет се прекратяват 

предсрочно при: 

1. подаване на оставка; 

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като 

председател за повече от три месеца  с решение на общинския съвет, взето по реда на чл.10 

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

(2) В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема без да се обсъжда 

или гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общински 

съвет. 

 (3) При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на Общинския 

съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, 

или на следващото заседание. 
 

Чл.16 Пълномощията на заместник-председател на Общинския съвет се прекратяват 

предсрочно: 

1. при подаване на оставка; 

2. при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като 

заместник-председател за повече от три месеца с решение на общински съвет; 

3. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

4. с решение на Общинския съвет по реда на чл.14, ал.2, по искане на 1/3 от 

общинските съветници. 

Чл.17 При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово 

отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието се председателства от 

заместник-председател или общински съветник, избрани с мнозинство повече от половината от 

общия брой на общински съветници. 
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Глава трета 

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
  

Чл.18 (1) Председателят на Общинския съвет: 

1. свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи подготовката им; 

2. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните 

материали според тяхната компетентност; 

3. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и на 

групите общински съветници, с представители на политически партии, обществени организации 

и граждани; 

4. подпомага съветниците в тяхната дейност; 

5. представлява Общинския съвет пред външни лица и организации; 

6. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от Общинския съвет актове; 

7. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на Общинския съвет и 

на общинските съветници; 

8. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на 

Общинския съвет; 

9. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите 

лица с право на съвещателен глас и гражданите; 

10. следи за довеждане до знанието на гражданите на общината на всички актове, 

приети от Общинския съвет; 

11. нарежда нормативните актове, приети от Общинския съвет, да бъдат доведени до 

знанието на гражданите на общината чрез публикуване в местния печат или на официалната 

интернет страница на общината;  

12. организира по график с участието на общински съветници прием на граждани по 

населени места; 

13. следи за спазване на този правилник; 

14. уведомява писмено или устно /в същото или следващото заседание/ общинските 

съветници за изпълнението от страна на кмета на Община Правец на приетите актове от 

Общинския съвет, във връзка с чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА, или при запитване от страна на 

общински съветник; 

15. след предоставяне от страна на кмета на Община Правец на административните 

актове, договори и техните изменения и допълнения, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.18 от 

ЗМСМА, председателят на Общинския съвет предоставя копие  от тях на хартиен или магнитен 

носител на общинските съветници на първото следващо заседание на Общинския съвет; 

16. предоставя на общинските съветници копие  на хартиен или магнитен носител от  

Програма за управление на кмета на Община Правец за срока на мандата, съгласно чл.44, ал.5 

от ЗМСМА, на първото следващо заседание след предоставянето й на Общинския съвет. 

17. изпълнява и други функции, възложени му от законите на Република България, 

Общинския съвет и този правилник. 

(2) Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до 

негови лични и/или имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права 

линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен 

включително. В този случай заседанието на Общинския съвет се ръководи от заместник-

председател или общински съветник, избран с мнозинство повече от половината от 

присъстващите общинските съветници. 

 (3) Председателят на Общинския съвет, за времето на отсъствието му се замества от 

заместник-председател или общински съветник, избран с мнозинство повече от половината от 

общия брой на общинските съветници. 
 

Чл.19 (1) Общинският съвет определя възнаграждението на председателя в зависимост 

от определената продължителност на работното му време, като размерът на възнаграждението 
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при намалено работно време се определя пропорционално на неговата продължителност, 

определена от Общинския съвет. Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския 

съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината, а 

необходимите средства се осигуряват от общинския бюджет в рамките на средствата, 

предвидени за Общинския съвет, а при необходимост и със съответната му актуализация. 

(2) Председателят на Общинския съвет има всички права по трудово правоотношение 

освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото положение. 

 (3) Председателят на общинския съвет има право на: 

 1. обществено осигуряване и допълнително социално осигуряване при условията и по 

реда на Кодекса за социално осигуряване и на здравно осигуряване при условията и по реда на 

Закона за здравното осигуряване; 

 2. отпуски и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, на допълнителни 

трудови възнаграждения и други плащания при условията и по реда на Кодекса на труда. 
 

Чл.20 Заместник-председателят на Общинския съвет участва в срещи и консултации с 

председателите на постоянните комисии и на групите общински съветници, с представители на 

политически партии, общински организации и граждани съвместно с председателя на 

Общинския съвет. 

 Чл.21 Заместник-председателят на Общинския съвет, получава възнаграждението 

определено за общински съветник. Когато заместник-председателят изпълнява задълженията на 

председател той получава възнаграждението за председател на общинския съвет за периода на 

заместване. 

Чл.22 Председателят на Общинския съвет при изпълнение на задълженията си може да 

свиква председателите на постоянни комисии и ръководителите на групите общински 

съветници за консултации по програмата и дневния ред на заседанията на общинския съвет, 

както и по други въпроси, свързани с дейността на общинския съвет. 
 

Глава четвърта 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 
 

Чл.23 Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата 

по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. 

Чл.24  (1) Общинският съветник има право: 

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета; 

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет 

разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения; 

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на 

съвета; 

4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря устно или писмено на 

следващото заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет реши друго; 

5. да получава съдействие от държавни органи, от Общинска администрация 

Правец, стопански и обществени организации, както и да му предоставят сведения и документи, 

които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, освен когато те съставляват 

класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна. 

(2) За времето, необходимо за изпълнение на задълженията му, общинския съветник 

ползва неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов стаж.  

(3) Общинския съветник получава възнаграждение за :  

1. участието си в заседанията на Общинския съвет; 

2. участието си в заседанията на комисиите при Общинския съвет, в които е избран; 
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 (4) Общото възнаграждение на общинския съветник по ал.3, т.1. и т.2, за един месец не 

може да надвишава 70 на сто от средната брутна работна заплата на общинската администрация 

за съответния месец. Конкретният размер на възнагражденията се определят с решение на 

Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските 

съветници.   

(5) Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други 

разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на средствата, предвидени за Общинския 

съвет. 
 

Чл.25 Общинският съветник не може: 

1. да бъде член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, 

контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на 

търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие; 

2. да заема длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - 

членка на Европейския съюз; 

3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или 

контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е 

общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински 

предприятия. 

 

Чл.26 Общинският съветник е длъжен: 

1. да присъства на заседанията на Общинския съвет и комисиите, в които е избран, и 

да участва в решаването на разглежданите въпроси; 

2. да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията 

на Общинския съвет; 

 

3. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността 

на Общинския съвет и Общинската администрация; 

4. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното 

самоуправление; 

5. да се подписва в присъствен списък на всяко заседание на Общинския съвет и на 

неговите комисии; 

6. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи 

на обсъждане материали; 

7. да спазва установения ред по време на заседанията на Общинския съвет и 

неговите комисии; 

8. да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на 

съвета по уважителни причини.  

 

Чл.27 (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно: 

1. при поставяне под запрещение; 

2. когато съветникът е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за 

умишлено престъпление от общ характер или на лишаване от право да заема държавна 

длъжност; 

3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската 

избирателна комисия; 

4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или 

кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-

кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация; 

5. когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за 

неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, 
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отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания 

на общинския съвет през годината; 

6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради 

заболяване за повече от 6 месеца; 

7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна 

на постоянния му адрес извън територията на общината; 

8. при извършване на административно-териториални промени, водещи до закриване 

на общината; 

9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или 

контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски 

пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или 

директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при 

заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - 

членка на Европейския съюз;  

10. при неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА; 

11. при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

12. при установяване на неизбираемост; 

13. при смърт. 

(2) Обстоятелствата по ал.1 се установяват служебно от общинската администрация 

относно съдимостта на лицата и със съответните други документи, издадени от компетентните 

органи, които се изпращат на общинската избирателна комисия в тридневен срок от издаването 

им. В случаите по ал.1, т.3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на 

Общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия. 

(3) В тридневен срок от получаване на документите, удостоверяващи обстоятелствата по 

ал.1, т.5, 6 и 10, общинската избирателна комисия уведомява общинския съветник, който може 

да направи писмено възражения пред комисията в тридневен срок от уведомяването му. В 

тридневен срок от изтичането на срока за възражение общинската избирателна комисия приема 

решение. Когато установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, 

общинската избирателна комисия прекратява пълномощията на общинския съветник и обявява 

за избран за общински съветник следващия в листата кандидат.  

(4) В тридневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи 

обстоятелствата по ал.1, т.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия 

обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. 

(5) Решенията и отказите на общинската избирателна комисия по ал. 3, както и отказите 

по ал. 4 могат да се оспорват пред съответния административен съд от заинтересуваните лица 

или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, които са 

представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от 

Изборния кодекс. Препис от решението на общинската избирателна комисия се изпраща на 

председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила. 

(6) Преди началото на първото заседание на Общинския съвет, което се провежда не по-

късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, 

председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по  

ал.3, а новоизбраният общински съветник полага клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. 

(7) Ако в срока по ал.6, председателят на Общинския съвет не свика заседание на съвета 

или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7–

дневен срок от изтичане срока по ал.6. При липса на кворум за провеждане на заседанието, 

новоизбраният общински съветник полага клетва пред областния управител в присъствието на 

представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани. 
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Чл.28 Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, 

утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет. 

 

Глава пета 

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕС 

 

 

Чл.29 (1) Общинският съветник по време на заседание няма право: 

1. да прекъсва изказващия се; 

2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи; 

3. да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на 

гражданите; 

4. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието. 

(2) Общинският съвет  може да приеме правила за етично поведение на общинския 

съветник. 

 

Чл.30 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на 

Общинския съвет, които се отнасят до негов частен интерес или до частен интерес на свързани с 

него лица по смисъла на § 1, т.15 от ЗПКОНПИ. 

(2) Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди 

Общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интерес и да 

не участва в обсъждането и гласуването на съответния въпрос. 

(3) Искане за разкриване на конфликт на интерес може да прави и всеки общински 

съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1. 

(4) При възникване на спор за наличие на конфликт на интерес, Общинският съвет може да 

отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните 

обстоятелства. 

 

Чл.31 (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в 

лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или 

юридическо лице пред Общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен 

интерес. 

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода. 

 

Чл.32 Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при 

или по повод изпълнение на служебните си задължения или да използва положението си на 

съветник с цел да набави за себе си или другиго имотна облага или да причини другиму имотна 

вреда. 

 

 

Чл.33 Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на 

специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на 

последствията от свои или на другиго незаконни действия. 

 

Чл.З4 Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъв-

местими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите 

на общността. 
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Чл.35 Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна 

облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на 

общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, 

когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс. 

 

Чл.36 Председателят на Общинския съвет може да налага на общинските съветници 

следните дисциплинарни мерки: 

1. напомняне; 

2. забележка; 

3. порицание; 

4. отнемане на думата; 

5. отстраняване от заседание; 

 

Чл.37 Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на 

разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин. 

 

Чл.38 (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне 

на същото заседание, но продължава да нарушава реда. 

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или 

колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха. 

 

Чл.39 Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или 

забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на 

заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл.31-чл.35 от този правилник, 

освен ако не подлежи на наказание по друг ред. 

Чл.40 Председателят на Общинския съвет отнема думата на общински съветник, който: 

1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.36, т.1-т.3 от 

правилника дисциплинарни мерки; 

2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си, въпреки 

поканата на председателя да го прекрати. 

 

Чл.41 Председателят на Общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински 

съветник, който: 

1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин; 

2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време 

на заседание 

 

Чл.42 (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.41 от този правилник 

не получава възнаграждение за заседанието, от което е бил отстранен. 

(2) Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка 

“отстраняване от заседание” пред  Общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени 

с обикновено мнозинство. 

Чл.43 (1) При отсъствие от заседание на Общинския съвет, на общинския съветник се 

удържа сума, равна на 100% от определеното по чл.24, ал.3, т.1 възнаграждение.  

(2) При отсъствие от заседание на комисия на общинския съветник се удържа сума, 

равна на 100% от определеното по чл.24, ал.3, т.2 възнаграждение. 

(3) Данните за удръжки по ал.1 и 2 се вземат от присъствения списък по чл.26, т.5.   
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Глава шеста 

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ 

Чл.44 (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна 

принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа.  

 (2) Всеки общински съветник може да участва само в една група. 

 (3) Всяка група се състои от най-малко от трима общински съветници. 

 (4) Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения 

минимум, тя преустановява своето съществуване. 

 

Чл.45 Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват 

частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси. 

 

Чл.46 (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на Общинския 

съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от 

всички общински съветници от състава на групата. 

(2) Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се 

вписват в специален регистър при председателя на Общинския съвет. 

(3) Председателят на Общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници 

и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при 

последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване. 

(4) Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрирана по 

съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет. 

Чл.47 (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и 

правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на 

този правилник. 

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до 

нейния ръководител и уведоми председателя на Общински съвет. 

 

Глава седма 

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

Чл.48 Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя 

състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено 

мнозинство от общия брой на съветниците. 

 

Чл.49 (1) Постоянните комисии на Общинския съвет са: 

1. Комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, в състав от 7 съветника; 

2. Комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и 

благоустрояване, в състав от 7 съветника; 

3. Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, 

вероизповедания, в състав от 7 съветника ; 

4. Комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество в състав от 3 съветника. 

 (2) Общинският съвет може с решение да извършва промени във вида, броя, състава и 

ръководствата на постоянните комисии. 
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Чл.50 (1) Постоянните комисии имат за задача : 

1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят 

предложения за решаване на проблемите; 

2. да подпомагат Общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени 

за обсъждане и решаване; 

3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет. 

(2) Постоянните комисии разглеждат проектите за решения, сигнали, жалби, 

предложения и др., разпределени им от председателя или заместник-председателя на 

Общинския съвет. Комисиите обективират предложения, препоръки и изготвят становища по 

тях, като същите се внасят и докладват от съответния председател на първото свикано и 

насрочено с дневен ред заседание за разглеждане. 

 

Чл.51 (1) Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и 

временни комисии. Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия. 

Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия. 

(2) Общинските съветници не могат да участват в състава на повече от три постоянни 

комисии. 

(3) Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и 

личното желание на всеки общински съветник. 

 

Чл.52 (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като 

прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. 

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на Общинския съвет по 

предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна 

невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване на права или 

неизпълнение на произтичащи от този правилник задължения. 

 

Чл.53 (1) Постоянните комисии могат да приемат свои вътрешни правила в съответствие с 

разпоредбите на този правилник. 

(2) Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и работни групи. 

 

Чл.54 (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най-

малко на една трета от членовете, или от председателя на Общинския съвет. 

(2) Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото 

заседание, но не по-късно от два дни преди деня на провеждането му чрез звеното по чл. 29а, ал.2 

от ЗМСМА. Уведомяването може да стане лично, по телефон, факс или електронна поща. Членовете 

на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от звеното по чл. 29а, ал.2 от  

ЗМСМА. 

Чл. 55 (1) При обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна 

епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или на част 

от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения свързани с тях, не позволяват или 

затрудняват провеждането на присъствени заседания, постоянната комисия се свиква по реда на 

чл. 54, ал. 1 на заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, 

като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства 

за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между 

общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за 

мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник.  

 



15 

 
 

 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание 

на постоянната комисия от разстояние чрез видеоконференция, по реда на чл. 54, ал. 1 може да 

се свика заседание на постоянната комисия от разстояние, на което да се приемат решения чрез 

неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и 

лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки 

общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 

провеждане на заседание по ал.1 и ал.2, общинските съветници подписват декларация за 

използване на електронна поща, като 

т.1 При провеждане на заседание чрез видеоконференция, на електронна поща заедно с 

материалите за заседанието се обявяват кодове и данни, необходими за провеждането му. В 

началото на заседанието на постоянната комисия се извършва проверка на кворума, чрез 

поименно повикване на общинските съветници от председателя на комисията и 

идентификацията им чрез звук и видео. За заседанието се изготвя видеозапис върху електронен 

носител, който се прилага към протокола от заседанието.  

т.2 При провеждане на заседание на постоянната комисия чрез неприсъствено приемане 

на решения, на електронна поща на общинските съветници се изпраща образец на формуляр за 

становище и предложения по дневния ред на комисията.  

Всеки общински съветник връща на електронния адрес на Общински съвет – Правец в 

електронно писмо попълнен формуляр, в който дава своето становище и предложения.  

След обобщаване на подадените становища и постъпилите предложения, на всеки 

общински съветник се изпраща образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния 

ред на комисията. Постъпилите предложения се подлагат на гласуване по реда на чл. 98. 

В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по 

който гласуват. 

Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях 

начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от 

общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които 

са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения 

протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените 

протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на 

председателя на постоянната комисия и протоколиста. 

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата 

организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Към дневния ред на насроченото заседание на електронната страница на Общински 

съвет Правец се обявява и имейл адрес за предложения и становища по разглежданите въпроси 

от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти. 

 

Чл.56 Когато заседанието на комисията се провежда по реда на чл. 55, по същия ред се 

уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка могат да 

уведомят и други служители от администрацията. 

 

Чл.57  (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните 

членове. 

(2) По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневен ред и 

продължителността на заседанието си. 

(3) Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата 

за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки. 
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(4) Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от 

половината от присъстващите, с явно гласуване. 

 

Чл.58 (1) Предложения и проекти за решения от Общинска администрация се разглеждат 

в постоянните комисии на Общинския съвет ако са внесени от кмета на общината или от 

упълномощено от него лице с права, обективирани в съответната писмена форма, при спазване 

на изискванията на този Правилник. 

(2) Предложения и проекти за решения могат да се внасят от кметове на кметства по 

въпроси, касаещи тяхното кметство, от кметски наместници, по въпроси касаещи съответното 

населено място и/или от кмета на общината, които са от компетентността на Общинския съвет 

за решаване. 

(3) Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища 

в комисиите на Общинския съвет. 

(4) При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси разпределени 

за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на 

заседанието. Неявяването на вносителя не е пречка за разглеждане на поставените въпроси, проекти 

за решения и предложения. 

(5) Ако предложението и проекта за решение, включен в дневния ред на комисията, не се 

докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията не е задължена 

да вземе становище по нея. 

 

Чл.59  (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение 

отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни 

членове. 

(2) Гражданите могат да участват в заседания на комисиите и да се изказват по въпроси, 

които са включени в дневния ред на комисията. 

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни 

да спазват установения ред и да заемат специално определени за тях места. 

 

Чл.60 Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделен квартал или населено 

място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на 

съответния квартал или населено място. 

 

Чл.61 (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът 

на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да 

участват в заседанията с право на съвещателен глас.  

(2) Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни 

институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната 

компетентност или се засягат техни права и интереси. 

 

(3) Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка 

с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на 

гражданите. 

 

Чл.62 (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се 

отбелязват всички приети становища. 

(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола. 
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Чл.63 (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за 

две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от 

председателите на комисия. 

(2) При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на 

председателя на Общинския съвет. 

 

Чл.64 Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на Общинския съвет от 

председателя на постоянната комисия или от определен от него член. 

 

Чл.65 (1) Временна комисия се образува по конкретен повод или отделни въпроси 

изложени в жалби, предложения и сигнали от граждани, юридически лица и др., както и за 

провеждане на анкети. 

(2) Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия, 

доколкото не затрудняват нейната работа с оглед спецификата на конкретния повод или на поставения 

въпрос. 

(3) Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред 

Общинския съвет. 

 

Чл.66 (1) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения 

и препоръки, които се предават в Общинския съвет и на съответните заинтересувани лица. 

           (2) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат 

външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет 

критерии и условия. 

 

 

Глава осма 

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
 

 

Чл.67 (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след 

консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на 

общината за срока на мандата си. 

(2) Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като 

определя темите и датите на заседанията по шестмесечни планове. 

(3) Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място 

в общината. 

Чл.68 (1) Общинският съвет провежда редовни заседания в ден и час, определени от 

Председателя на Общинския съвет. 

 

(2) Заседанията на Общинския съвет се провеждат в сградата на Общинска 

администрация - гр.Правец или на друго място на територията на общината или извън нея, по 

решение на Председателя на Общинския съвет и след консултация със заместник-председателя, 

председателите на постоянните комисии и ръководителите на групите общински съветници. 

 

Чл.69 (1) Заседанията на Общинския съвет се провеждат съобразно приетия план. Когато 

важни обстоятелства налагат промени в него, председателят на Общинския съвет уведомява 

съветниците чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА. 



18 

 
 

 

(2) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на Общинския съвет информира 

обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото на 

провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, на 

официалната Интернет страница на общината и/или по друг подходящ начин. 

 

Чл.70 (1) В изпълнение на приетите планове, председателят на Общинския съвет след 

консултация със заместник председателя, председателите на постоянните комисии и ръководителите 

на групите общински съветници,  подготвя проект за дневен ред най-малко 5 дни преди датата на 

редовното заседание. 

(2) В дневния ред могат да бъдат включени материали, по които са приети становища на 

комисиите на Общинския съвет. 

(3) При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет, председателят 

на съвета включва отделна точка "изказвания, питания, становища и  предложения на граждани" и 

определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание. 

 

Чл.71 (1) Кметът на общината, председателят или заместник-председателят на 

Общинския съвет, група съветници или общински съветник, могат да предлагат за включване 

на неотложни въпроси, въпроси с обществено значение или сигнали, жалби, предложения и др. 

в дневният ред след срока на чл.70, ал.1, ако са регистрирани в деловодството. 

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде: 

1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, промишлени 

аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на 

решение; 

2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената 

процедура. 

(3) В изпълнение на ал.1 и ал.2 за включване в дневния ред, Общинският съвет взема 

решение с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници. 

 

Чл.72 (1) При събития, за които се налага свикване на Общинския съвет, освен редовните 

заседания по чл.68, ал.1, председателят насрочва извънредно заседание. 

(2) Общинският съвет се свиква на извънредно заседание: 

1. по инициатива на председателя на общинския съвет; 

2. по искане на 1/3 от общинските съветници; 

3. по искане на 1/5 от избирателите в Община Правец; 

4. по искане на областния управител. 

(3) В случаите по т.2 – т.4 на ал. 2 исканията следва да бъдат мотивирани, като се 

предложи конкретен дневен ред. Председателят е длъжен да насрочи заседание в 7-дневен срок 

от внасяне на искането. 

(4) Ако след изтичане на срока по ал. 3 заседанието не бъде свикано от председателя, то 

се свиква от вносителя на искането и се провежда в седемдневен срок от дата на свикването. 

(5) Уведомяването на общинските съветници за извънредни заседания на Общинския 

съвет се извършва по телефон и на посочен от общинския съветник електронен адрес. 

 

Чл.73 (1) Председателят на Общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на 

общинските съветници за заседанията. 

(2) Уведомяването на общинските съветници за заседанията се извършва по електронен 

път не по-късно от 3 дни преди деня на заседанието. Уведомлението съдържа дата, час, място и 

проект за дневен ред на заседанието. Уведомяването на общинските съветници за провеждане 
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на заседанието на Общинския съвет и материалите за него се извършва от звеното по чл.29а, 

ал.2 от ЗМСМА.  

(3) Материали по конкретни точки (не повече от 1/3) от приетия дневен ред на 

съответното заседание, извън случаите на чл.71, ал.1 и 2 от Правилника, могат да се 

предоставят на общинските съветници и в деня на неговото провеждане.  

 

Чл. 74 (1) В случаите на обявено извънредно положение, бедствено положение,  

извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на община 

Правец или на част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с 

тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствено заседание, председателят на 

общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично 

гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез 

технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ 

и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на 

изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, 

идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание 

от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика 

заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг 

начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира 

участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при 

провеждане на заседания по ал.1 и ал.2, общинските съветници подписват декларация за 

използване на електронна поща, като 

т.1 При провеждане на заседание чрез видеоконференция, на електронна поща заедно с 

материалите за заседанието се обявяват кодове и данни, необходими за провеждането му. В 

началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на 

общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя 

видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.  

т.2  При провеждане на заседание чрез неприсъствено приемане на решения, на 

електронна поща на общинските съветници се изпраща образец на формуляр за становище и 

предложения по дневния ред.  

Всеки общински съветник връща на електронния адрес на Общински съвет – Правец в 

електронно писмо попълнен формуляр, в който дава своето становище и предложения.  

След обобщаване на подадените становища и постъпилите предложения, на всеки 

общински съветник се изпраща образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния 

ред. Постъпилите предложения се подлагат на гласуване по реда на чл. 98. 

В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по 

който гласуват. 

(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и 

Правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за 

изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата 

организация се осъществява от председателя на Общинския съвет. 

(5) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на 

провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на 

общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде 

закрито. 

(6) Дневният ред и решенията от дистанционните заседания се разгласяват по реда на 

този правилник и се публикуват на електронната страница на Общински съвет - Правец. 

(7) Към дневния ред на насроченото заседание на електронната страница на Общински 
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съвет Правец се обявява и имейл адрес за предложения и становища по разглежданите въпроси 

от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти. 

 

Чл. 75. Когато заседанието на общинския съвет се провежда по реда на чл. 74, по същия 

ред се уведомяват вносителите на докладни записки и кмета на общината, които по преценка 

могат да уведомят и други служители от администрацията. 

 

Чл.76 (1) Заседанията на Общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на 

Общинския съвет. 

(2) При отсъствие на председателя на Общинския съвет, заседанията се откриват и 

ръководят от заместник-председателя.  

 

Чл.77 (1) Председателят на Общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от 

половината от общия брой на съветниците. 

(2) Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка 

почивка или прекъсване на заседанието. 

(3) По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на 

кворума може да се извърши и в процеса на заседанието. 

(4) Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез 

поименно прочитане на имената им от председателя. 

Чл.78 (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред. 

            (2) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се депозират, когато 

са в писмен вид, преди началото на заседанието, а в останалите случаи - на самото заседание, 

преди приемане от страна на общинските съветници на проекта за дневен ред. 

(3) По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в 

гласувания дневен ред. 

 

Чл.79  (1) Заседанията на Общинския съвет са открити. 

             (2) По изключение Общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях 

да бъдат закрити. 

(3) Предложение за закрито заседание могат да правят председателят, заместник-

председател на Общинския съвет, ръководители на групи общински съветници - от името на 

съответната група, или от общински съветник. 

(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно 

резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито. 

(5) Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично. 

 

Чл.80  (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

(2) Председателят на Общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на 

граждани, представители на неправителствени организации и на медиите. 

(3) Гражданите, представителите на неправителствени организации и медиите са длъжни да 

спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места. 

(4) Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво 

състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към лица в залата, се 

отстраняват от заседанието. 
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Чл.81 (1) Откритите заседания на Общинския съвет могат да бъдат заснемани, предавани 

пряко или да бъдат излъчвани репортажи по електронните средства за масово осведомяване по 

тяхно предварително заявено искане или по покана на  председателя, след решение на 

Общинския съвет. 

(2) В случай, че не бъде прието решение по ал.1, с което се разрешава заснемане на 

заседанието, камерите и фотоапаратите се допускат само в началото на заседанието до 

приемане на дневния ред – за протоколни кадри и снимки, след което в залата остават само 

желаещите журналисти без оператори и фоторепортери. 

 

Чл.82  (1) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на общинските 

съветници. 

(2) Общински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя. 

(3) Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка. 

(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказвания и определя реда  на 

изказващите се в зависимост от поредността на заявките. 

(5) Председателят дава думата на председателите на групите общински съветници, а при 

тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях заместник, когато я поискат в рамките 

на дискусиите по въпроси от дневния ред и във времето, определено за съответната група. 

(6) Веднъж на заседание председателят дава думата на председателите на групите 

общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. 

Изказванията са до 5 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група. 

 

Чл.83 (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания 

за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот. 

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за 

провеждане на заседанията, предвиден в този правилник,  или съдържат предложения за 

изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за: 

1. прекратяване на заседанието; 

2. отлагане на заседанието; 

3. прекратяване на разискванията; 

4. отлагане на разискванията; 

5. отлагане на гласуването. 

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 минути, без да се засяга 

същността на главния въпрос. 

 

Чл.84 (1) Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го 

предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му се отнема думата. 

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път  по един и 

същи въпрос. 
 

Чл.85 (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния 

ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути. 

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по 

предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това. 

 

Чл.86 (1) Общинският съветник има право на реплика. 

(2) Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави 

веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути. 
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(3) По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 3 реплики. 

(4) Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на 

отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите. 
 

Чл.87 (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 5 минути, когато в 

изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Личното обяснение се прави в края на 

заседанието. 

(2) Общинският съветник има право след гласуването на обяснение на своя отрицателен 

вот в рамките на 2 минути след гласуването. 

(3) Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който 

при обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал. 

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на двама общински 

съветници. 

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване 

на процедурни въпроси. 

Чл.88 След като списъкът на изказващите се е изчерпал, председателят обявява 

разискванията за приключени. 

Чл.89 Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински 

съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се 

обсъжда. 

Чл.90 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат 

право да присъстват на заседанията на Общинския съвет. 

(2) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината 

по негово искане. 

(3) Председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и 

кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните 

кметства или населени места. 
 

Чл.91 (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и 

предложения от компетентността на Общинския съвет, кмета на общината, кметските 

наместници или Общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се 

правят в рамките на не повече от 30 минути за едно заседание. 

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути. 

 

Чл.92 (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря устно на 

същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор. 

(2) По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или 

проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание. 

(3) Председателят на Общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от 

характера и съдържанието на поставения въпрос. 

 

Чл.93 (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или важни 

причини налагат, председателят на Общинския съвет може да прекъсва заседанието за определено 

време. 

(2) Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от  20 минути 

веднъж на заседание.  
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(3) Председателят прекъсва заседанието след като това бъде поискано и определя 

продължителността на прекъсването не може да бъде по-малко от 10 минути. Прекъсване на 

заседанието не се иска по-рано от 1 час след започването му. Интервалът между две прекъсвания 

не може да е по-малък от 1 час. 

Чл.94 (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение Общинския 

съвет по предложение на председателя на общинския съвет или н общински съветници. 

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието отлагането му, първо 

се гласува предложението за прекратяване на заседанието. 
 

Чл.95 (1) Гласуването е лично. Гласува се “ЗА”, “ПРОТИВ” и “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на  

група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде  тайно. 

(2) Явното гласуване се извършва по един от следните начини :  

1. чрез вдигане на ръка; 

2. чрез  отговор    “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  при поименно извикване 

по азбучен ред; 

3. саморъчно подписване. 

(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец. 
 

Чл.96 (1) Предложение за гласуване по чл.95, ал.2, т.3 или за тайно гласуване може да 

бъде направено от една трета от общия брой на съветниците или от една от групите общински 

съветници. 

(2) Предложението се поставя на гласуване без изказвания. Изслушва се по един общински 

съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение. 
 

Чл.97 От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания. 
 

Чл.98 (1) Гласуването се извършва по следния ред: 

1. предложения за отхвърляне; 

2. предложения за отлагане на следващо заседание; 

3. предложения за заместване; 

4. предложения за поправки; 

5. обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки; 

6. предложения за допълнения; 

7. основното предложение. 

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по 

реда на постъпването им. 
 

Чл.99 Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината 

от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго. 

 

Чл.100  (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага. 

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага 

след приключването му, председателят на Общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. 

Резултатът от повторното гласуване е окончателен. 

 

Чл.101 (1) По време на заседанието на Общинския съвет се води подробен протокол от 

служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА. Протокола се подписва от протоколчика и 

председателя на Общинския съвет най-късно в 7-дневен срок от заседанието. 
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(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на 

комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към 

тях. 

Чл.102 Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето 

на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от Общинския 

съвет на следващото заседание. 

 

Чл.103. Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по 

нареждане на председателя на Общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и 

се обявяват пред Общинския съвет на следващото заседание. 

 

Глава девета 

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

Чл.104 (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите 

към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния 

бюджет на общината се внася от кмета на общината. 

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на 

проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение. 

 

Чл.105 (1) Председателят на Общинския съвет разпределя проектите между постоянните 

комисии.  

(2) Председателят на Общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки 

проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии. 

(3) Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят 

председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. 

Той се произнася по направените възражения в същия срок. 

 

Чл.106 (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 2 дни от 

предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят своето становище на 

председателя на Общинския съвет, на председателя на водещата комисия и на вносителя на 

проекта за решение. 

(2) Становищата по проектите за решения се предоставят на Общинския съвет от 

водещите комисии в деня на заседанието. 

(3) Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, 

допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проекторешението се разглежда 

и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия. 

 

Чл.107 (1) Проектите за решения, заедно с редакционните поправки, изменения и 

допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на 

общинските съветници по реда на чл.73, ал.1 от този правилник. А в случаите на чл.72, ал.1 и 

чл.73, ал.2 от този правилник - не по-късно от началото на заседанието, в което ще бъдат 

разгледани. 

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като Общинският съвет изслуша 

становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, 

на които той е бил разпределен. 

 

Чл.108 Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния 

ред на заседанието. 
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Чл.109 Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от Общинския 

съвет решения до кмета на общината и Областния управител в 7-дневен срок от приемането им, 

освен ако в закон не е предвидено друго. 
 

Чл.110 (1) Общинският съвет със свое решение може да създаде обществен съвет, който 

да подпомага работата му по конкретни въпроси и утвърждава правила за работата му. 

(2) Общинският съвет със свое решение може да създава работни групи във връзка с 

осъществяване на своите правомощия или в изпълнение на конкретни задачи, произтичащи от 

нормативни актове или от негови решения. 

(3) В решението за съставяне на обществен съвет/работна група Общинският съвет 

определят техният ръководител и състав, редът на осъществяване на дейността им, техните функции 

и задачи. 

(4) Експертите / консултантите работят на обществени начала. 

(5) В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите могат да получат 

възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от Общинския съвет, в зависимост от 

обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината.  

(6) Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на Общинския 

съвет. 

(7) Информация за състава на обществения съвет/работната група и резултатите от тяхната 

работа се предоставя на официалната страница на общината в Интернет.  
 

 Чл.111 (1) Общинският съвет може да организира обществени обсъждания относно 

проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е 

гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по 

проекти за решения. 

(2) Общинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема 

решение за организиране на обществени обсъждания, с което определя предмета, формите, 

датата, мястото, продължителността и процедурните правила за провеждането им . 

(3) Председателят на Общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА 

уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни, електронни медии или 

официалната Интернет страница на общината решението по ал.2 най-малко 10 дни преди 

датата на обсъждането. 

(4) За постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите 

се съставя протокол, който се внася за разглеждане в Общинския съвет , заедно с проекта за 

решение и становищата на постоянните комисии. 
 

Чл.112 (1) Общинският съвет приема решение, с което определя предмета, формите, 

датата, мястото и процедурните правила за провеждане на обществени обсъждания, предвидени 

в специални закони. 

(2) Оповестяването се извършва по реда на ал.3, а съставянето на протоколи за 

проведените обсъждания – по реда на ал.4 от предходния член. 
 

 Чл.113 Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и 

групи общински съветници. 

 

Чл.114 (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се 

разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за 

финанси и бюджет. 
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(2) Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите 

са длъжни да се произнесат в срок от 2 дни от разпределянето му. 

 

Чл.115 (1) Текстът на нормативните актове на Общинския съвет, както и приемането им 

по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на Общинския съвет след 

текста на акта. 

(2) Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в 

общинския архив. 

(3)Препис от оригинала се издава с разрешение на председателя на Общинския съвет и 

се заверява от секретаря на общината. 

 

Чл.116 Нормативните и общите ненормативни актове на Общинския съвет се 

разгласяват чрез официалната страница на общината в Интернет, местните печатни издания  

или по друг подходящ начин. 

 

Чл.117 (1) Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти 

годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито 

заседание и се разгласява на населението на общината.  

(2) Отчетът включва и упражнявания текущ и последващ контрол върху изпълнението на 

приетите от Общинския съвет актове.  

(3) Отчетът се публикува във местен вестник и/или в официалната Интернет страницата 

на общината. 

 

Чл.118 (1) Председателят на Общинския съвет, неговият заместник и общинските 

съветници са длъжни да приемат граждани и представители на техните организации, и да 

изслушват предложения и молби по въпроси от местно значение; 

(2) Приемането се провежда в определени дни и часове, с възможност за гражданите да 

се ползват от правото си и в извънработно време. 

 
 
 

Глава десета 

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

 

Чл.119 (1) Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, 

издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.  

(2) Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания. 

 

Чл.120 Общинският съветник може да отправя питания до кмета чрез председателя на 

Общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник, 

и се завежда в деловодството на общината. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и 

да не съдържа обвинения и лични нападки. 

 

Чл.121 (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако 

Общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът 

трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично 

желание за това. 
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(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от 

едно заседание. 

 

Чл.122 (1) Председателят на Общинския съвет обявява постъпилите питания в началото 

на всяко заседание. 

(2) Председателят на Общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането  в 3-

дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, 

на което трябва да отговори. 

(3) Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник 

отсъства от заседанието. 

Чл.123 Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди  

получаването на отговор, за което председателят на Общинския съвет уведомява  кмета на 

общината и съобщава в началото на заседанието. 

 

Чл.124 (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 минути, а кметът 

да отговори  в рамките на 5 минути. 

(2) В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. 

Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 2 минути да изрази своето 

отношение към отговора. 

 

Чл.125 (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото 

на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането. 

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола. 

 

Чл.126 (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието. 

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва 

отговора на кмета. 

 

 

Чл.127 (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено. 

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, 

председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок 

несъответствията. 

 

Чл.128 Общинският съвет провежда обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета 

на 6 месеца. 

 

Чл.129 (1) Кметът на общината организира изпълнението на актовете на Общинския 

съвет и внася в Общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно, Отчетът обхваща 

решенията на Общинския съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно 

изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното 

изпълнение. 

(2) Кметът на общината изпраща на Общинския съвет административните актове, както 

и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от 

съвета, в законоустановения срок. 

(3) Кметът на общината представя пред Общинския съвет програма за управление за 

срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните 
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цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на 

общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в 

срок до 30 април на следващата година. 

 

Чл.130 (1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните 

или нецелесъобразните актове на Общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове 

пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите 

административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.  

(2) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на 

председателя на Общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му. 

(3) Председателят на Общинският съвет разпределя на водещата комисия постъпилото 

от кмета на общината оспорване на решение на съвета в тридневен срок от получаването им и 

възлага изготвяне на становище. 

(4) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет 

в 14-дневен срок от получаването му. 

(5) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния 

административен съд от кмета на общината, съответно от Областния управител, в 7-дневен срок 

от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок Общинският съвет не се произнесе по него. 

(6) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за 

ново обсъждане акт. 

(7) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в 

закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници. 

 

Чл.131 (1) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от 

кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от 

получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните 

административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен 

съд. 

(2) Решенията на Общинския съвет по ал.1 се приемат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците. 

 
Глава единадесета 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
Чл.132 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да 

присъстват на заседанията на Общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен 

глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник. 

(2) Кметът на общината подписва и внася в Общинския съвет проекти на решения за 

разглеждане в заседания на постоянните комисии, съгласно чл.50, ал.2  от Правилника. 

(3) Проекти за решения, внесени от общински съветници се разглеждат от постоянните 

комисии, съгласно чл.50, ал.2 от Правилника. 

 

Чл.133 Кметът на общината организира изпълнението на решенията на Общинския 

съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и Общинската администрация, като се 

отчита пред същия, на основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА. 
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Чл.134 (1)Кметът на общината определя длъжностни лица от Общинската 

администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на 

актовете на Общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване 

достъп на гражданите до тях в рамките на работното време. 

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на Общинския съвет, се 

осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на 

Общинския съвет. 

 

Чл.135 Секретарят на общината отговаря за разгласяването и обнародването на актовете 

на общинския съвет и за довеждането им да знанието на населението. 

 

Чл.136 (1) Кметът на общината уведомява писмено Общинския съвет за времето на 

отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето 

на отсъствието му. 

(2) Председателят на Общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за 

времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества. 

 

Чл.137 (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета 

на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по 

предложение на кмета на общината. 

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с  правата по 

трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са  изключителна 

компетентност на други органи. 

 

Чл.138 (1) Общинският съвет одобрява структурата и общата численост на Общинската 

администрация и  определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от 

общинския  бюджет по предложение на кмета на общината. 

(2) Общинският съвет може да създава служби на Общинската администрация в отделни 

кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя 

функциите им. 
 

Чл.139 (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на 

Общинския съвет се подпомага и осигурява от Общинската администрация. 

(2) Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на 

Общинския съвет, като определя в Устройствения правилник на Общинската администрация 

задълженията на нейните служители.  

(3) Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността 

на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на 

общината. 
 

Чл.140 (1) В структурата на Общинската администрация се създава самостоятелно звено, 

което подпомага и осигурява работата на Общинския съвет и на неговите комисии. 

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават съгласно разпоредбите 

на ЗМСМА. 

 

Чл.141 Звеното по чл.29а(2) от ЗМСМА: 

1. осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии 

2. осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за 

заседания на съвета и неговите комисии; 
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3. осигурява воденето на протоколите и на присъствените списъци от заседанията 

на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на Общинския съвет и становищата на 

комисиите; 

4. осигурява спазването на реда по време на заседанията, записван за изказвания, 

преброяването и отчитането на резултатите от преброяването; 

5. изпълнява и други функции, определени в Устройствения правилник на 

Общинската администрация или възложени му от председател Общинския съвет. 

 

Чл.142 Общинският съвет може да възлага на кметовете на кметства допълнителни 

функции извън тези по чл.46 от ЗМСМА.  

 

Чл.143 (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията 

на Общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от 

дневния ред, които се отнасят до съответните населени места. 

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване  в проекта за 

дневен ред на заседанието на Общинския съвет на въпроси, касаещи тяхното населено място 

и/или чрез кмета на общината, съгласно чл.78, ал.2  от Правилника. 

 

Чл.144 Общинският съвет определя пълномощията на кметските наместници. 

 

Чл. 145 (1) Пълномощията на кмета на общината или на кметовете на кметства се 

прекратяват предсрочно на предвидените в чл.42, ал.1 от ЗМСМА основания с решение на 

Общинската избирателна комисия. 

(2) Когато пълномощията на кмета на общината или на кметство са прекратени 

предсрочно, Общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, 

съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметство, за срок до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от 

заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността 

кмет на общината се избира по предложение на общински съветник. 

(3) Решенията на Общинския съвет по ал.2 се приемат с мнозинство повече от 

половината от общия брой на съветниците. 

(4) Когато след прекратяване на пълномощията на кмет до края на мандата остава по-

малко от една година, частични избори не се произвеждат. В тези случаи общинският съвет 

избира кмет на общината или кмет на кметството, като за кмет на общината се избира 

заместник-кмет или общински съветник. 

 

Глава дванадесета  

МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. 

СДРУЖАВАНЕ НА ОБЩИНАТА 

 

Чл.146 За решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес, 

Община Правец може свободно да се сдружава на доброволен принцип. 

 

 

Чл.147 (1) За защита на общи интереси и развитие на местното самоуправление, Община 

Правец може да участва в международни, национални и регионални сдружения и 

неправителствени организации /НПО/ с идеална цел. 

(2) Представителите на Община Правец в сдруженията по ал.1 се определят с решение на 

Общинския съвет, с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. 
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Чл.148. Международните връзки на Общинския съвет се организират от Председателя 

на Общинския съвет, след консултация със заместник-председателя на Общинския съвет, 

председателите на постоянните комисии и ръководителите на групите общински съветници. 

 (2) Предложения за изпращане на делегации на Общинския съвет в чужбина, както и 

при приемане на чужди делегации, се обсъждат от Председателя на Общинския съвет,  

заместник председателя на Общинския съвет, председателите на постоянните комисии и 

ръководителите на групите общински съветници. Решенията се взимат от Общинския съвет с 

мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

(3) Необходимите средства във връзка с ал.2 се осигуряват от общинския бюджет, в 

рамките на средствата, предвидени за Общинския съвет, а при необходимост и със съответната 

му актуализация. 

 

Чл.149 (1) Проектът за сдружаване се разглежда от съответните постоянни комисии на 

Общинския съвет, съобразно материята и предмета на договаряне. Председателят на 

съответната комисия внася на заседание становище по него. 

(2) Становище по проекта за договор внася и кмета на общината, когато предложението 

е направено от него. 

 

Чл.150 Правилата по тази глава от Правилника се прилагат и при сдружаване на Община 

Правец с общини, членуващи в международни сдружения на местни власти, находящи се в 

страната и чужбина. 

Глава тринадесета 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1 Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация се приема на основание чл.21, ал.3 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация. 
 

§ 2 Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация е приет с Решение № 92/27.05.2022 г. на  

Общинския съвет на Община Правец и отменя Правилника по чл.21, ал.3 от ЗМСМА, приет с 

Решение № 22/31.01.2020 г. на Общинския съвет на Община Правец, изменен и допълнен с 

Решение № 219/27.11.2020 г. на ОбС – Правец, изменен с Решение №365 от 04.04.2022 г. на 

Административен съд – София област. 

§ 3 Този Правилник влиза в сила от датата на публикуването му по реда на чл. 18, ал. 1, т.11. 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                            /Емилия ЦАЙКОВА/ 
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