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П Р Е П И С !  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  6  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 24 юни 2022 година 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 93 

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. Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство, 

основни и неотложни текущи ремонти 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост – помещение №6, 

находящо се на първия етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Отдаване под наем на общински имот – частна общинска собственост – Търговски обект 

– кафе аперитив, построен в УПИ XXVI - За спортен комплекс, кв. 9 по план за регулация 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Отдаване под наем на Обособена част от Спортна зала – Правец, с обща полезна площ от 

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

спортен комплекс, кв.9 по действащия план за регулация на гр. Правец, предназначена за 

спортна дейност – фитнес. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд по реда на чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ 

за стопанската 2022-2023 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 58030.67.2 и 

58030.2.70 по КККР на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



9. 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. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 305, находящ се в кв. 46 

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Продажба чрез търг на общинско жилищe – ап. 32, находящ се в бл. 401, вх. В, ет. 2 в ж.к. 

„Север“, гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Продажба на общинско жилище на наемател на основание чл.39, т.3 от Наредба № 6 на 

ОбС – Правец, за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване 

под наем и продажба на общински жилища. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Придобиване на недвижим имот. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

отклонение/СКО/през имот общинска собственост, заобект: „Съществуваща жилищна 

сграда”, в УПИ VIII-1584, кв.56, гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

отклонение /СВО/ през имот общинска собственост, за обект: „Дворна чешма, находяща 

се в  УПИ VI-147, кв. 18, с. Видраре, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Одобряване на ПУП – Парцеларен план на поземлен имот 61807.48.517, и поземлен имот 

61807.3.549 от КККР на землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Съгласуване на Техническо задание и Мотивирано предложение за изработка на ПУП – 

ПРЗ и ПУР в обхвата на част от кв. 71, гр. Правец, община Правец, област Софийска 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 94 

ОТНОСНО: Промяна в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство, основни и неотложни текущи ремонти за 2022 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, 

във връзка чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните 

финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., Наредбата за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за следващите три години и за 



съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и чл.60, ал.1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, 

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

РЕШИ: 

1.Приема промяна по бюджета на Община Правец и актуализирания поименен списък за 

придобиване на дълготрайни активи, строителство, основни и неотложни текущи ремонти за 

2022 г. /Приложение№1/ 

2. Общински съвет – Правец, на основание чл. 60, ал.1 от Административнопроцесуалния 

кодекс, допуска предварително изпълнение на настоящото решение от деня на приемането му с 

оглед особено важен интерес, а именносвоевременно изпълнение на обектите в поименния 

списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство, основни и неотложни текущи 

ремонти за 2022 г. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 95 

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 

119 

 

АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Терен с площ от 1 кв.м, представляващ част от УПИ VIII – Автогара, 

кв.17 по плана на гр. Правец, за инсталиране на вендинг машина за 

кафе и топли напитки; 

120 АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Терен с площ от 1 кв.м, представляващ част от УПИ VIII – Автогара, 

кв.17 по плана на гр. Правец, за инсталиране на вендинг машина за 

студени напитки и храни; 

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

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

 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

59. АЧОС №3033-II/ 

16.08.2008 г. 

Апартамент №53 (петдесет и три), в блок 301 (триста и едно), вход Г, 

етаж IV (четвърти), със застроена площ от 39.83 кв. м. (тридесет и 

девет цяло и осемдесет и три стотни кв.м.), състоящ се от една стая, 

кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено 

помещение №11 (единадесет) със светла площ от 3.70 кв. м. (три цяло 

и седемдесет стотни кв. м.), таванско помещение №11 (единадесет) 

със светла площ от 17.25 кв.м. (седемнадесет цяло и двадесет и пет 

стотни кв.м.), както и 1.24 % (едно цяло и двадесет и четири стотни 



процента) 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. 78 (седемдесет и осем), 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 

30. АЧОС №4547-

II/ 02.06.2022 г. 

285/946 (двеста осемдесет и пет към деветстотин четиридесет и шест) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 15,45 (девети 

отреден за имот планоснимачен номер петнадесет, четиридесет и пет), 

целият с урегулирана площ от 946 кв.м. (деветстотин четиридесет и 

шест квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 285 (двеста 

осемдесет и пет) кв.м., придаваеми от ПИ №45 (четиридесет и пет), 

находящ се в кв. 4 (четири) по плана за регулация на с. Джурово, община 

Правец, област Софийска.. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 96 

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

№6, находящо се на първия етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ 

VIII-Автогара, кв. 17, по плана на 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 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 отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване помещение 

№6 - частна общинска собственост, находящо се в северната част от I (първия) етаж в сградата 

на Автогара-Правец, с площ от 27.50 (двадесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., актуван с 

Акт за частна общинска собственост № 0112 – II/02.08.1999 г., вписан в службата по вписвания 

– гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 2664/13.11.2008 г., под № 157, том X, н.д. 

№ 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 110.00 лв. (сто и десет лева) без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т. 3.2 от Наредба № 5 на ОбС – Правец. Сделката подлежи на облагане с ДДС. 

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

2.3. Предназначение на имота – за административна и стопанска дейност. 

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

тръжна документация за имота по т. 1 и са внесли в срок 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   № 97 

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

обект – кафе аперитив, построен в УПИ XXVI - За спортен комплекс, кв. 9 по план 

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.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, чл. 59 и чл.72 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 явно наддаване на недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ Търговски обект – кафе аперитив, със 

застроена площ от 75 кв. м. (седемдесет и пет кв.м.), построен в УПИ XXVI (двадесет и шест)- За 

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

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4363-II/ 18.10.2021 г.,  вписан с вх. рег. 

№ 2964 от 19.10.2021 г., Акт № 1, том XII, в Служба по вписванията – гр. Ботевград. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 150.00 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. Сделката подлежи на облагане с ДДС. 

2.2. Стъпка на наддаване в размер на 20.00 (двадесет) лева (представлява 13.33 % от 

началната тръжна месечна наемна цена). 

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

2.4. Предназначение на имота – за търговска дейност; 

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

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

от годишната наемна цена; 

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

провеждането на публичен търг с явно 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   № 98 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на Обособена част от Спортна зала – Правец, с обща полезна 

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

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

Правец, предназначена за спортна дейност – фитнес. 

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

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

(ЗМСМА), чл.11, чл. 14, ал. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост 

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

 

 



РЕШИ: 

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

имот – публична общинска собственост, представляващ Обособена част от Спортна зала – 

Правец, с обща полезна площ от 258.00 (двеста петдесет и осем) кв.м., находяща се в масивна 

сграда – Спортна зала, построена в УПИ XXVI – За спортен комплекс, кв.9 по действащия план 

за регулация на гр. Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 1515 – 

I/12.04.2022 г. вписан с вх. рег. № 1057 от 15.04.2022 г., под № 135, том IV, в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 516.00 лв. (петстотин и шестнадесет лева) без 

ДДС, съгласно Приложение №1, т. 16 от Наредба № 5 на ОбС - Правец. Сделката подлежи на 

облагане с ДДС. 

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

2.3. Предназначение на имота – за спортна дейност – фитнес; 

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

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

от годишната наемна цена. 

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

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 99 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земи от общински поземлен фонд по реда на чл. 37в, ал.10 от 

ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година. 

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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 11, ал.2 от ЗОС, във връзка с в чл. 37в, ал.10, от ЗСПЗЗ, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се предоставят под наем земеделски земи, представляващи 

обработваеми (орни) земи както и трайни насаждения от Общински поземлен фонд, собственост 

на община Правец, които попадат в масивите за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ 

за стопанската 2022-2023 година. 

2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на земеделски земи, попадащи в 

масиви за ползване - обработваеми (орни) земи и в масиви- трайни насаждения, създадени по 

реда на чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022-2023 година по землище в община Правец, 

както следва: 

- Землище на гр. Правец    – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Разлив    – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Правешка Лакавица – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Калугерово  – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Своде   – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковска Лакавица – 35.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковица    – 45.00 лв./дка 

- Землище на с. Джурово   – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Видраре   – 35.00 лв./дка 

- Землище на с. Равнище   – 30.00 лв./дка 

- Землище на с. Манаселска река   – 20.00 лв./дка 



3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите законосъобразни 

действия за сключване на договори за наем с ползвателите на земеделски земи, подали заявления 

по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ, за срок от 1 (една) година- стопанската 2022-2023 година, след 

заплащане на годишната наемна цена. 

4. За настоящото решение да се уведоми Областна дирекция „Земеделие” – Софийска 

област и Общинска служба по земеделие – Правец, за сведение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 100 

ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти с идентификатори 

58030.67.2 и 58030.2.70 по КККР на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл.4, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл. 

78а, ал.1 от ППЗСПЗЗ, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имоти публична 

общинска собственост, представляващи: 

- Поземлен имот с идентификатор 58030.67.2 по КККР на гр. Правец, община Правец, с 

площ от 912 кв.м, категория – 6 (шеста), находящ се в местността „Бучник“, актуван с Акт за 

публична общинска собственост №1518-I/18.04.2022 год., да бъде променен от начин на трайно 

ползване – пасище в имот с начин на трайно ползване – „Друга селскостопанска територия“ и  

- Поземлен имот с идентификатор 58030.2.70 по КККР на гр. Правец, община Правец, с 

площ от 504 кв.м, да бъде променен от начин на трайно ползване – За селскостопански, горски, 

ведомствен път в имот с начин на трайно ползване – „Друга селскостопанска територия“.  

2. След изпълнение на процедурата за промяна на НТП по т.1 от настоящото решение, 

Общински съвет на община Правец дава съгласие да се обяви от публична в частна общинска 

собственост: - Поземлен имот с идентификатор 58030.67.2 по КККР на гр. Правец и Поземлен 

имот с идентификатор 58030.2.70 по КККР на гр. Правец 

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

действия за изпълнение на настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 101 

ОТНОСНО: 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. 

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.21, ал.1, чл.22, ал.3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 

205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие за 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 

2. Приема пазарна стойност на равностойно парично обезщетение в размер на 2.00 (два) 

лв. за един кв.м. за отчуждаваните имоти, изготвена от лицензиран независим оценител. 

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

действия за изпълнение на т. 1 по цена определена в т.2 от настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 102 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 305, находящ се в 

кв. 46 по плана за регулация на с. Равнище, 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 – 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, актуван с Акт за частна общинска собственост №4519 - II/28.04.2022 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1181 от 

29.04.2022 год., под № 35 том V, при съседи: Север: край на регулация; изток: УПИ XII-306, кв. 

46, с. Равнище; юг: улица с о. т. 232 до о. т. 233; запад: УПИ X-305, кв. 46 по действащия план за 

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

2. Определя начална тръжна цена в размер на 16 000.00 лв. (шестнадесет хиляди 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   № 103 

ОТНОСНО: Продажба чрез търг на общинско жилищe – ап. 32, находящ се в бл. 401, вх. В, ет. 

2 в ж.к. „Север“, 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 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, актуван с Акт за частна общинска собственост №0060 - II/09.07.1997 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 731 от 

22.04.2008 год., под № 128, том III, парт. 59, при съседи: ап. 31, коридор, ап. 32, гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 41 000.00 лв. (четиридесет и една хиляди 

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   № 104 

ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище на наемател на основание чл.39, т.3 от Наредба № 

6 на ОбС – Правец, за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и продажба на общински жилища. 

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. 47, ал.1, т.3 от ЗОС, чл.39, т.3 от Наредба № 6 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се продаде на Г. Г. И., с постоянен адрес: община Правец, гр. Правец, 

......, общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент №11 

(единадесети), в блок 108А (сто и осем А), вход А, етаж IV (четвърти), със застроена площ от 

61.38 кв. м. (шестдесет и едно цяло тридесет и осем стотни кв.м.), състоящ се от две стаи, кухня 

и сервизно помещение, заедно с припадащото се избено помещение №11 (единадесет) със светла 

площ 11.29 кв. м. (единадесет цяло и двадесет и девет стотни кв. м.) и 3,56 % (три цяло и петдесет 



и шест стотни процента) 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 (сто седемдесет и шест), по действащия 

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

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3923-II/ 13.01.2021 

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

67 от 15.01.2021 год., под № 49 том I. 

2. Определя цена в размер на 55 000.00 лв. (петдесет и пет хиляди лева) без ДДС 

(необлагаема), в съответствие 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   № 105 

ОТНОСНО: Придобиване на недвижим имот. 

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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.99, т.2 от АПК, чл. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7, т. 1 от 

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

с общинско имущество, 

  (Гласували-11; “За”-10, “Против”-1, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Отменя свое Решение №59 от 08.04.2022 год. 

2. Дава съгласие Община Правец, чрез покупка да придобие право на собственост 

върху недвижим имот – Част от обект „Стопанска сграда – офисни секции и гаражи“, 

построена в УПИ XVI- Обществено обслужващи дейности, кв. 27, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, представляваща: 

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

     Гараж – крайно дясна-клетка с площ от 24.60 кв.м. 

Първи етаж:   Офисна секция – крайно лява с площ от 108.56 кв.м ;  

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

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

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

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

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

собственост на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД, съгласно Нот. акт №154, том II, рег. №3170, дело 

№319 от 03.07.2006 г. и Нот. акт №20, том III, рег. №3717, дело 377 от 27.07.2006. 

3. Определя цена за придобиване на имота 170 000.00 лв. (сто и седемдесет хиляди лева). 

4. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за 

придобиване собствеността на цитирания имот в т. 2 от това решение в полза на община Правец 

и да сключи договор за покупко – продажба с „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ“ ЕООД, при условията на 

настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 106 

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

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

канализационно отклонение/СКО/през имот общинска собственост, заобект: 

„Съществуваща жилищна сграда”, в УПИ VIII-1584, кв.56, 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 канализационно 

отклонение /СКО/ за обект: „Съществуваща жилищна сграда”, в VIII-1584, кв.56, гр. Правец от 

съществуваща канализация, като трасето премине през част от улица с о.т.1104 – о.т 1079 до 

достигане на улично регулационната линия на УПИ VIII-1584, кв. 56, гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СКO за обект: 

„Съществуваща жилищна сграда”, в УПИ VIII-1584, кв. 56, гр. Правец”, в изкоп с дължина 6,60 

м. и ширина 1,20 м. в размер на 459,36 лв. /четиристотин петдесет и девет лева и тридесет и 

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

на община Правец, съгласно приложения протокол. 

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

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

отклонение за обект: „Съществуваща жилищна сграда”, в УПИ VIII-1584, кв. 56, гр. Правец”, 

през поземлен имот, собственост на община Правец - улица с о.т.1104 – о.т 1079 до достигане на 

улично регулационната линия на УПИ VIII-1584, кв.56, гр. Правец. 
Възстановяването на изкопите да се изпълни съгласно детайл, приложен към 

Разрешението за строеж. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 107 

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

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

водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска собственост, за обект: 

„Дворна чешма, находяща се в  УПИ VI-147, кв. 18, с. Видраре, община 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 /СВО/за обект: „Дворна чешма”, находяща се в  УПИ VI-147, кв. 18, с. Видраре, 

община Правец, като трасето премине от съществуващ водопровод през част от улица с о.т. 70 – 

о.т 68 до достигане на улично регулационната линия на УПИ VI-147, кв. 18, с. Видраре. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СВO за обект: „Дворна чешма”, 

находяща се в  УПИ VI-147, кв. 18, с. Видраре, общ. Правец, в изкоп с дължина 4,00 м. и ширина 

0,80 м. в размер на 67,20 лв./шестдесет и седем лева и двадесет стотинки /без ДДС 

(необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец, 

съгласно приложения протокол. 

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно 

отклонение за обект: „Дворна чешма”, находяща се в  УПИ VI-147, кв. 18,           с. Видраре”,  през 

поземлен имот, собственост на община Правец - улица с о.т.70 – о.т 68 до достигане на улично 

регулационната линия на УПИ VI-147, кв. 18, с. Видраре, общ. Правец. 
Възстановяването на изкопите да се изпълни съгласно детайл, приложен към 

Разрешението за строеж. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 108 

ОТНОСНО: Одобряване на ПУП – Парцеларен план на поземлен имот 61807.48.517, и поземлен 

имот 61807.3.549 от КККР на землището на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска. 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, чл.21, 

ал.1, т.11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

Одобрява Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за линеен 

обект на техническата инфраструктура, по част електрическа, съгласно чл. 64, ал. 2 от ЗУТ в ПИ 

61807.48.517 и ПИ 61807.3.549 по действащата Кадастрална карта и кадастрални регистри 

/КККР/ на землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 109 

ОТНОСНО: Съгласуване на Техническо задание и Мотивирано предложение за изработка на 

ПУП – ПРЗ и ПУР в обхвата на част от кв. 71, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.2, чл. 21, ал.1, 

т.11, и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т.4 и т. 6  и чл.135, ал.3  от  

ЗУТ, 

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

РЕШИ: 

Дава съгласие за изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план 

/ПУП/ - План за улична регулация /ПУР/, План за регулация /ПР/ и създаване на План за 

застрояване /ПЗ/ за част от кв.71 по действащите ПУП на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

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

горното решение процедури 

 

 

 
 

 
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                             /Емилия ЦАЙКОВА/ 
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§ 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ

§ 10-30 ТЕКУЩ РЕМОНТ

Функция 01: Общи държавни служби 0 2000 0 15280 0 220835 0 238115

1
Изготвяне на доклад за конструктивно обследване и техн. Паспорт на спортна 

зала, гр.Правец 
11280 0 11280

2

Ремонт на обособена част от втори етаж на тяло „Б“ на сградата на Общинска 

администрация Правец. Mестонахождение:УПИ XI-общ.адм. и общ. обсл., кв.20, 

гр.Правец.

4000 35794 39794

3
Ремонт на покрив на сграда- Кметство с. Осиковица. Местонахождение:УПИ VIII-

адм.сграда, ТКЗС и СелКООП, кв. 21, с.Осиковица
11837 11837

4
Текущ ремонт административна сграда с. Правешка Лъкавица /УПИ IV - КОС, 

кв.20/
2000 2000

5
Информационен център в УПИ IX - за информационен център и озеленяване, кв. 

10 по РП на гр. Правец
173204 173204

Функция 02: Отбрана и сигурност 0 0 0 0 0 1150822 0 1150822

1

Ремонтно възстановителни работи по въжен мост над река "Малък Искър", 

свързващ с.Калугерово с махалите "Кардашица", "Костадиновец", "Връбчовци", 

"Лъга" и "Клената"

40858 40858

2
Ремонтно възстановителни работи по предпазни диги по левия бряг на р.Малък 

Искър, покрай и над с.Видраре
984198 984198

3
Възстановяване на общински път SFO 3497 /I-3/ с.Осиковица , мах. Войновци, 

с.Осиковица
35721 35721

4
Възстановяване на общински път SFO 3491 /SFO 1471 с.Калугерово-с.Видраре, 

мах.Стайковци, с.Калугерово
20275 20275

5
Възстановяване на общински пътища - с.Своде, с.Манаселска река, с.Джурово, 

Правец
69770 69770

Функция 03: Образование 0 0 159000 0 0 1463435 0 1622435

1

Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди", находяща се в урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ за детска градина, кв.167 по план на регулация на гр.Правец 

/одобрен проект ДФЗ  /

802066 802066

2

Ремонт на покрит плувен басейн - ПГПЧЕ "Алеко Константинов"  и ОУ "Васил 

Левски", гр.Правец с разгъната застроена площ - басейн ЗП 730 кв.м. и сутерен ЗП-

370 кв.м.

159000 300000 459000

Целева субсидия за капиталови 

разходи за 2022 г. 1 219 500 лв.
Собствени приходи

0І

за придобиване на дълготрайни активи, строителство, основни и неотложни текущи ремонти - 2022 г.

Наименование№

248116

Приложение №1

Всичко 

350470 722139146891

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

537850 60463794040913



3

Изграждане на физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в ОУ 

"Любен Каравелов", УПИ IX - училище , кв.11 по плана на с.Осиковица /одобрен 

проект ДФЗ  /

298770 298770

4

Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и 

волейболно игрище, в УПИ I - училище, кв.101 по плана на гр.Правец  /одобрен 

проект ДФЗ  /

62599 62599

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 146891 84500 0 232836 0 1077919 251850 1793996

1

Рехабилитациа и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях на територията на община Правец /одобрен проект 

ДФЗ "Земеделие"/

720969 720969

3 Доставка и полагане на хоризонтална пътна маркировка по улици в гр. Правец 8000 8000

4

Текущ ремонт по ул."Възраждане" от ОТ 565 до ОТ 484, гр. Правец-тротоар и 2 бр. 

линейни отводнители на кръстовища  ул."Възраждане" + ул."Хан Аспарух" и 

ул."Възраждане" + ул."Иван Пеев Маруша"

36000 36000

5 Текущ ремонт по ул. "Генерал Гурко" от ОТ 479 до ОТ 409, гр. Правец - тротоар 10000 10000

6 Текущ ремонт на ул. "Младост" - при ОТ 496, отводнителна решетка 7000 7000

7 Текущ ремонт на ул. "Генерал Раух" от ОТ552 и ОТ 565- отводнителна решетка 3200 3200

8
Текущ ремонт по улица от ОТ322 до ОТ 355, гр. Правец /тупик зад парк " Д. 

Благоев"/
2000 25000 27000

9 Ремонт на тротоар по бул."Трети март" от ОТ 277 до ОТ 377 18400 158450 176850

10
Текущ ремонт на тротоар и направа на отводнителна решетка по ул. "Христо 

Ботев" от ОТ 377 до ОТ 482
25565 25565

11 Текущ ремонт вертикална планировка в кв.9 УПИ XI за парк /парк Т. Живков/ 16200 16200

13 Текущ ремонт по ул. "Елаша" при ОТ 313, и от ОТ318  до ОТ 421, гр. Правец 33500 33500

17 Текущ ремонт по ул. "Втора" , гр. Правец 11500 11500

24 Текущ ремонт по бул. "Трети март" - тротоари и съоръжения 56976 56976

27
Текущ ремонт и отводнителна решетка на ул."Маняков Камък " от ОТ321  до ОТ 

379, гр. Правец
15000 15000

30 Текущ ремонт на ул."Бор" от ОТ231   до ОТ 315, гр. Правец 0 0

32 Текущ ремонт на ул."Васил Левски" от ОТ 1004 до ОТ 1120, гр. Правец 2000 2000

33

Текущ ремонт по ул. "Възраждане" от ОТ 1196 до 13 м след ОТ 1206 - 

изкърпване на единични дупки и деформации и ремонт на отводнителна 

решетка

6000 6000

34 Текущ ремонт по улица от ОТ 71 до ОТ 72, с. Калугерово 2000 2000

35 Текущ ремонт по улица от ОТ 87 до ОТ 88, с. Калугерово 0

36

Текущ ремонт на вертикална планировка на пространство около Кметство с. 

Осиковска Лъкавица, находяща се в УПИ XIV - Кметство, поща, здравна служба, 

читалищен клуб,магазини, ресторант, сладкарница, кв. 16

4000 4000

37
Текущ ремонт по улица от ОТ 85 през ОТ 84-98-95-110-111-112-113 до ОТ 114, с. 

Равнище
16500 16500

38 Ремонт по улица от ОТ 468 през ОТ 475 до ОТ 476, гр. Правец 100000 0 10000 110000

39 Текущ ремонт на паркинг, находящ се в кв. 8, ж.к. Север, гр. Правец 48000 48000

40

Текущ ремонт – изкърпване на единични дупки и деформации по улици в гр. 

Правец, както следва: Мах. Драганска ; ул. „Григор Гошев”, ул. „Васил Пенчов”, ул. 

за местност Топила, Мах. Скърнава; кръстовище на ул. „Васил Левски” и ул. 

„Опълченска”

5800 5800

41

Текущ ремонт по улици "Чавдарци", "Вутьо Миков", "Пионерска", Георги 

Димитров", Капитан Петко Стайков, "Отряд Бенковски", "Матю Воденичаров", 

"Девети Септември", "Юри Гагарин" и "Иван Мицев", в регулацията на с. Джурово - 

изкърпване на единични дупки и деформации 

12000 12000



42 Текущ ремонт по улица "Гошо Воденичаров", с. Джурово 0 20000 20000

43 Текущ ремонт по улица "Септемврийци" от ОТ 107 - 64 о ОТ 66, с. Джурово 0 16891 7609 24500

44
Текущ ремонт по улици  "от ОТ 70 до ОТ 72", "от ОТ 47 до ОТ 49" в регулацията на 

с. Калугерово - изкърпване на единични дупки и деформации 
4200 4200

45 Ремонт по улица от ОТ 99-100-89-88 до ОТ 71, с Видраре 0 40000 40000

46
Текущ ремонт по улици от "ОТ 102-101-99-100-92 до ОТ 84" и "ОТ 104-105 до ОТ 

118", в регулацията на с. Видраре- изкърпване на единични дупки и деформации 
3300 3300

47

Текущ ремонт по улици от "Генерал Гурко","Първи май", "Любен 

Каравелов","Раковска","Липа","Марин Христов", "Христо Смирненски", в 

регулацията на с. Осиковица- изкърпване на единични дупки и деформации 

11700 11700

48

Текущ ремонт по улици от " ОТ 193-197-198-201-202-203","ОТ 129-127-128-115-114-

113-112-111", "ОТ 25-23-33-37-38-39-58-40-41-42", "улица от ОТ 25-23-33-37-38-39-

58-40-41-42" в регулацията на с. Равнище- изкърпване на единични дупки и 

деформации 

11400 11400

49 Текущ ремонт по улица "Стара планина" от ОТ 65 до ОТ 66, с. Разлив 7550 7550

50

Текущ ремонт по улици - ул. " Стефан Стаменов" от ОТ 18 до ОТ 19, ул. " Драган 

Йотов" от ОТ 14 до ОТ 15, ул. "Марица" от ОТ 16 до ОТ 26, ул. "Васил Левски" от 

ОТ 54 до ОТ 55, ул. "Васил Ценков" от ОТ 32 до ОТ 33,  ул. "Д-р Христо Райчинов" 

от ОТ 35 до ОТ 36, ул. "Георги Сава Раковски" от ОТ 70 до ОТ 71, ул. "О.з. 

половник Иван Джамбазов" от ОТ 16 до ОТ 17, в регулацията на с. Разлив- 

изкърпване на единични дупки и деформации 

16750 3250 20000

51
Текущ ремонт по улици от " от ОТ 74 до ОТ 75"," от ОТ 57 до ОТ 55", "от ОТ 51 до 

ОТ 49", в регулацията на с. Своде- изкърпване на единични дупки и деформации 
10800 10800

52
Текущ ремонт по улица от ОТ 74а -119 - 118 до ОТ 117- изкърпване на единични 

дупки и деформации, с. Правешка Лъкавица
1000 1000

53 Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела в Община Правец 24095 24095

54

„Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471/III – 308/ Калугерово – 

Видраре – Джурово - /I-3/ от км. 8+210 до км.8+360, с.Манаселска река , община 

Правец 
198500 198500

55

Oсновен ремонт на външни стълби - 2 броя (при блок 110), в градска среда , 

осигуряващи пешеходен достъп от улица към  УПИ I - за КЖС и озеленяване, 

кв.177 гр. Правец и ремонт на масивен парапет ( при блок 110) по ляв тротоар на 

бул. „Трети Март”, гр. Правец

46891 46891

56

Текущ ремонт – изкърпване на единични дупки и деформации по улици в гр. 

Правец, както следва: ул. „Григор Гошев”, ул. „Васил Пенчов”, улица от ОТ 1217 

през  ОТ 2017-2027-2031 до ОТ 2038; ул. "Елаша"; ул. "5-та"; ул. "Скърнавска"; ул. 

"Бозарска"; ул. "Крачовска чешма"; улица от ОТ 202 до ОТ 203; улица от ОТ 39-40-

42-43-44 до ОТ 46; ул. Димитър Грънчаров 

5000 5000

57
Текущ ремонт по ул. "Васил Левски" от ОТ 476 до ОТ 1220 - ремонт дъждоприемни

шахти 
3000 3000

58
Полагане на трошенокаменна настилка на местни пътища с № 20897.25.314, №

20897.90.313, № 20897.31.312, № 20897.30.311 в землището на с. Джурово 
2500 2500

59
Полагане на трошенокаменна настилка на местни пътища с № 20897.28.300 и №

20897.27.300 в землището на с. Джурово
2500 2500

Полагане на трошенокаменна настилка на местни пътища с № 46961.359.508 и №

46961.359.511  в землището на с. Манаселска река 
3000 3000



Функция 07: Почивно дело, култура , религиозни дейности 0 263970 563139 0 0 127902 0 955011

1 Основен ремонт на покрива на спортна зала Правец 313139 127902 441041

2

Ремонт и подмяна на настилката на прилежащо пространство пред “Спортна зала 

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

гр.Правец

250000 250000

3 Текущ ремонт на фасадите на "Спортна зала Правец" 263970 263970

Функция 08:Икономически дейности и услуги 0 0 0 0 0 0 286000 286000

1
Текущ ремонт на мостово съоръжение на път в ПИ №58030.1.9921 по КККР на 

гр.Правец
24000 24000

2
Частично асфалтиране на път SFO1471/ III-308/ Калугерово - Видраре- Джурово/ I-

3/ и текущ ремонт на мост в землището на с. Джурово
30000 30000

3
 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 

3499/ SFO3498, Осиковица - мах.Ямата /- мах.Баре - мах. Недковци
4000 4000

4
Полагане на трошено-каменна настилка и асфалтиране на път с  № 58030.79.378 - 

към мах. "Миленска"
10000 10000

5
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път в ПИ № 

20897.15.301 по КККР на с. Джурово
17000 17000

6
Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 

3502/I-3, Осиковица - мах. Балинете
4000 4000

7
Частично асфалтиране на път SFO 3544 /  SFO1471 / Видраре - Джурово - мах. 

Долна Герановица, с. Джурово
20000 20000

8
Частично асфалтиране на път SFO 3545 / II -37, Джурово - Малки Искър/ 

Беляновец - мах. Камилче, с. Джурово
5000 5000

9
Частично асфалтиране на път SFO 3493 / SFO 1471, Калугерово - Видраре/- мах. 

Златовци , мах Венчарите, с. Калугерово
10000 10000

10

Полагане на трошено-каменна настилка на път SFO3515 / SFO1471 ,Калугерово- 

п.к. Манаселска река / - мах. Градище -мах. Станчовец - мах. Черни връх, с. 

Видраре

5000 5000

11
Частично асфалтиране на път SFO 3503// I - 3 /  Осиковица - мах. Балините - мах. 

Ниновци, с. Осиковица
5000 5000

12
Полагане на трошено-каменна настилка на път SFO3499 / SFO3498, Осиковица - 

мах. Ямата / - мах. Баре - мах. Недковци, с. Осиковица
5000 5000

13
Полагане на трошено-каменна настилка на път SFO 3504 / SFO 3499, Осиковица - 

мах. Дрена, с. Осиковица
5000 5000

14
Частично асфалтиране на път SFO 3555/SFO 3499  Осиковица - мах.Баре/ - мах. 

Видинци, с. Осиковица
5000 5000

15
Частично асфалтиране на път SFO 3513 / SFO 2473 Равнище - мах.Големанска, 

с. Равнище
10000 10000

16
Частично асфалтиране на път SFO 3511 / SFO 2473 Равнище - мах.Лисиците, с. 

Равнище
15000 15000

17 SFO3486/ I - 3, Правец - Ботевград / Разлив - мах. Гроевска - м. Кюнеца,с. Разлив 7000 7000

18
SFO3481/I-3,Разлив-п.к.Правец/-мах.Пърчашка-мах.Маргинска-мах.Сираковска-/I-

3/,с. Разлив
3000 3000

19
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3483/ 

I - 3, Правец - Ботевград / Разлив - мах. Влъчковска, с. Разлив
5000 5000

20
Полагане на трошенокаменна настилка на път  SFO3495/ III-3/ Своде - 

мах.Бурньовица - мах.Габрика, с. Своде
2000 2000

21
Полагане на трошенокаменна настилка на път  SFO3557/SFO 3494 Своде - 

мах.Преход/ - мах.Венеца, с. Своде
3000 3000

22
Частично асфалтиране на път  SFO3494/ III-3/ Своде - мах.Преход- мах.Бакова 

могила, с. Своде
5000 5000



23
Частично асфалтиране на път SFO3525 / SFO2474, Манаселска река - мах. 

Върбаците / - мах. Пецовци - мах. Ташевци - мах. Цоковци, с. Манаселска река
6000 6000

24
Частично асфалтиране на път SFO3526 / SFO2474, п.к. SFO 1471 Манаселска 

река /- мах. Буджов дол - мах. Смолевица, с. Манаселска река
4000 4000

25
Частично асфалтиране на път SFO2474- /SFO 1471, Калугерово- Видраре - 

Манаселска река /в землището на с. Манселска река/
3000 3000

26
Частично асфалтиране на път  SFO3528/ I-3,Осиковска Лъкавица - п.к. III-308/ -

мах. Равнище - мах. Вутешковци , с. Осиковска Лъкавица
5000 5000

27
Частично асфалтиране на път SFO3535 / I - 3/  Осиковска Лакавица - мах. 

Пековци, с. Осиковска Лъкавица
5000 5000

28
Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на местен път 

№54211.896.9901.003 в мах.Боновска, с.Осиковска Лъкавица
10000 10000

29
Частично асфалтиране на път SFO3521 / III - 308/  Правешка Лъкавица - мах. 

Церица, с. Правешка Лъкавица
2000 2000

30
Частично асфалтиране на път SFO3524 / III - 308/  Правешка Лъкавица - мах. 

Бръснашка, с. Правешка Лъкавица
1000 1000

31
Полагане на трошенокаменна настилка на път SFO3514/ SFО1471, п.к.

Манаселска река -Видраре /- мах. Печор 
10000 10000

32 Частично асфалтиране на път SFO3551/ SFO1472/ Правец - мах. Драганска 1000 1000

33
Частично асфалтиране на път SFO3500 / I - 3, Джурово - Осиковица - Видраре /-

мах. Марковци 
10000 10000

34
Частично асфалтиране на път SFO1471/ III-308/ Калугерово - Видраре- Джурово/ I-

3/  в землището на с. Калугерово 
10000 10000

35 Частично асфалтиране на път SFO 3498/ I - 3 / Осиковица - мах. Ямата 5000 5000

36
Полагане на трошенокаменна настилка на път SFO 3502/ I - 3, Осиковица -

Осиковска Лъкавица/ - мах. Семковци, мах. Балините – 2 500 лв.
2500 2500

37
Полагане на трошенокаменна настилка на път SFO 3499 / SFO3498, Осиковица -

мах. Ямата / - мах. Баре - мах. Недковци  - 2 500 лв.
2500 2500

38
Частично асфалтиране на път SFO3513/ / SFО2473 / Равнище - мах. Големанска

– 5 000 лв.
5000 5000

39
Частично асфалтиране на път SFO3503 / I - 3 / Осиковица - мах. Балините - мах.

Ниновци – 5 000 лв.
5000 5000

ІІ § 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА  Д М А 0 0 0 157201 0 1431937 0 1589138

Функция 01: Общи държавни служби 0 0 20000 0 0 20000

1 Закупуване на офис техника за общинска администрация Правец 12000 12000

2 Климатизация общински сгради 8000 8000

Функция 03: Образование 0 0 0 0 389612 389612

1 Закупуване на компютърна техника ДГ "Индира Ганди", гр.Правец по проект ДФЗ 7734 7734

2
Доставка на спортно и игрово оборудване на детска градина "Индира Ганди", 

гр.Правец по проект ДФЗ
4101 4101

3
Доставка и монтаж  на кухненско оборудване и обзавеждане  на детска градина 

"Индира Ганди", гр.Правец по проект ДФЗ
284522 284522

4
Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане  на детска градина 

"Индира Ганди", гр.Правец по проект ДФЗ
93255 93255

Функция 04: Социално осигуряване,подпомагане и грижи 0 0 0 0 0 135000 0 135000

1 Закупуване на офис техника за ДПЦЛУ гр. Правец 3000 3000

2 Вертикална планирока на пространството около ДПЦЛУ, гр.Правец 32000 32000

3. Закупуване на микробус 100000 100000

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда
0 0 0 137201 0 623261 0 760462

1 Доставка и монтаж на детски и паркови съоръжения 35000 35000



2
Канализация за квартали 168,169 и 170, както и към кв.9 по действащите подробни 

устройствени планове на гр.Правец, община Правец
21728 100381 122109

3 Изграждане на техническа инфраструктура в кв.168, 169 и 170, гр.Правец 494000

4 Изгражданe на водопровод за квартали 168,169 и 170, както и към кв.9, гр.Правец 78133 28880 107013

5. Закупуване на реламен пилон м.Банер Бан 12 метра 2340 2340

Функция 07: Почивно дело, култура , религиозни дейности 0 0 0 0 0 284064 0 284064

1
Доставка на професионална, сглобяема мобилна сцена и оборудване - по проект 

ДФЗ
73240 73240

2
Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез ремонт и 

възстановяване на гробищен парк –ограда и паркинг
210824 210824

146891 350470 722139 405317 0 5472850 537850 7635517ОБЩО
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