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П Р Е П И С !  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  8  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 30 септември 2022 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 126 

ОТНОСНО: Приемане дневния ред на настоящото заседание. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

РЕШИ: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Приемане на окончателния годишен план и отчет по бюджета на община Правец за 2021 

г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

основни и неотложни текущи ремонти 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Продажба на общински Поземлен имот (ПИ) №58030.110.94, находящ в мах. „Драганска“ 

гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661, находящ се в кв. 

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153, находящ 

се в кв. 211 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

8. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 находящ се в 

кв. 211 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Продажба чрез търг на общинско жилищe – ап. 11, находящ се в бл. 108А, вх. А, ет. 4 в 

ж.к. „Север“, гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII– 1189, находящ се в кв. 

79, по плана за регулация на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XXII – 

1327,1328, находящ се в кв. 50 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VIII – 16, 

находящ се в кв. 150 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ X – 55, 

находящ се в кв. 14 по плана за регулация на с. Правешка Лакавица, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ III – 172, 

находящ се в кв. 29 по плана за регулация на с. Разлив, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 116 от 21.07.2022 година на ОбС-

Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Доклад за изпълнение на концесионен договор за яз. „Правец“ сключен между община 

Правец и „Тера Тур Сервиз“ ЕООД и Годишен отчет за 2021 год.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Доклад за изпълнение на концесионен договор за яз. „Осиковица“ и Годишен отчет за 2021 

год., сключен между община Правец и „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ” ООД.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18. 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 и сградно канализационно отклонение през имот общинска собственост, за 

УПИ II-1663, кв.64, по плана на  гр. Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

19. Приемане годишен финансов отчет за 2021 г. на „Правецгаз 1” АД, обсъждане дейността 

на дружеството и решение за начина, по който следва да гласува определения 

представител на Община Правец в предстоящото Редовно общо събрание на акционерите 

на дружеството..  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

20. Определяне начина  за гласуване на определения представител на Община Правец в 

предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „Университетски 

недвижими имоти – Правец” АД.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

21. Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /Общ 

КБДП/.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



22. Изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Правец.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

23. Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално подпомагане 

на граждани от бюджета на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова   

Председател на комисията по Наредба №20. 

24. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 122 от 21.07.2022 година на ОбС-

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Албена Петрова   

Председател на комисията по Наредба №20. 

25. Предоставяне на топъл обяд по Процедура за кандидатстване за финансиране по 

Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане по приоритетна 

BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд - Осигуряване на здравословна, разнообразна и 

питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на 

свои близки да си осигуряват такава, като местна дейност по смисъла на Закона за 

публичните финанси и кандидатстване на Община Правец по Процедурата и 

Кандидатстване за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на 

топъл обяд до потребителите на територията на гр. Правец и населените места в общината, 

по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  
Кмет на Община Правец 

26. Промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет 

за 2022г. – II-ро полугодие 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 127 

ОТНОСНО: Приемане на окончателния годишен план и отчет по бюджета на община Правец за 

2021 г. 

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

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 и ал.5 от ЗПФ, както и чл.9 от ЗОД, 

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

РЕШИ: 

1. Утвърждава окончателния годишен план и отчет на бюджета и извънбюджетните сметки 

и фондове на Община Правец за 2021 г.(съгласно Приложение №1). 

2. Утвърждава окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите 

разходи през 2021 г. (съгласно Приложение №2) 

3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г. (съгласно 

Приложение №15 към ФО-3/2022 г. на Министерство на финансите относно съставяне и 

изпълнение на бюджетите на общините за 2022 г.) 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 128 

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(1), т.6 и чл.52(1), във 

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

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

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



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

Административнопроцесуалния кодекс, 

  (Гласували-12; “За”-12, “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. Дава съгласие неусвоените средства от трансфери за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища към 31.12.2021г да бъдат използвани за придобиване на 

дълготрайни материални активи за снегопочистване на територията на общината. 

3. Дава съгласие неусвоените средства за обект „Рехабилитация и реконструкция на 

централна градска зона-площадно и парково пространство, гр. Правец / ПМС 348 от 18.12.2019 / 

в размер на 247 212лева да бъдат използвани за погасяване на дългосрочен банков заем на 

Община Правец, отпуснат за същия обект „Рехабилитация и реконструкция на централна градска 

зона-площадно и парково пространство, гр. Правец през 2019г. 

4. Общинския съвет – Правец допуска на основание чл.60, ал.1 от Административно 

процесуалния кодекс предварително изпълнение на настоящето решение от деня на приемането 

му с оглед особено важен интерес , а именно своевременно 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   № 129 

ОТНОСНО: Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 

година. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 5, ал. 2 и ал.3 от Наредба №5 на ОбС – Правец 

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

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

РЕШИ: 

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

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

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

121. АЧОС №4608-II/ 

27.07.2022 г. 

ГАРАЖ в терен №14 (четиринадесет) със застроена площ от 24.00 

(двадесет и четири) кв. м. и ГАРАЖ в терен №15 (петнадесет) със 

застроена площ от 24.00 (двадесет и четири) кв. м., построени в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За КЖС и озеленяване, 

находящ се в кв. 8 (осем) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

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

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

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

62. АЧОС №4608-II/ 

27.07.2022 г. 

ГАРАЖ в терен №14 (четиринадесет) със застроена площ от 24.00 

(двадесет и четири) кв. м. и ГАРАЖ в терен №15 (петнадесет) със 



застроена площ от 24.00 (двадесет и четири) кв. м., построени в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За КЖС и озеленяване, 

находящ се в кв. 8 (осем) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

63. АЧОС №4571/ 

22.06.2022 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.111.67 (пет осем нула три нула точка 

едно едно едно точка шест седем) с площ от 739 кв. м. (седемстотин 

тридесет и девет), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на 

махала „Живковска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

одобрен със Заповед №ОА– 20/30.01.2004 год. на Областния 

управител на Софийска област. 

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

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ 

/НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ 

ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

36. АЧОС №4618-II/ 

18.08.2022 г. 

48/1438 (четиридесет и осем към хиляда четиристотин тридесет и 

осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 139 

(осми отреден за имот планоснимачен номер сто тридесет и девет), 

целият с урегулирана площ от 1438 кв.м. (хиляда четиристотин 

тридесет и осем квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 48 (четиридесет и осем) кв.м., придаваеми от 

поземлен имот №140 (сто и четиридесет)-общинска собственост, 

находящ се в кв. 21 (двадесет и едно) по плана за регулация на с. 

Разлив, община Правец, област Софийска. 

37. АЧОС №4615-II/ 

10.08.2022 г. 

7/704 (седем към седемстотин и четири) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XIII – 1739 (тринадесети отреден за имот 

планоснимачен номер хиляда седемстотин тридесет и девет), целият 

с урегулирана площ от 704 кв.м. (седемстотин и четири квадратни 

метра) с неуредени сметки, представляващи 7 (седем) кв.м., 

придаваеми от улица, находящ се в кв. 88 (осемдесет и осем) по плана 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 130 

ОТНОСНО: Продажба на общински Поземлен имот (ПИ) №58030.110.94, находящ в мах. 

„Драганска“ 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-12; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.94 – 

незастроен, с неурегулирана площ от 161.60 кв. м. (сто шестдесет и едно цяло и шестдесет стотни 

квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Драганска”, гр. Правец, 

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

№4577-II/ 01.07.2022 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1788 от 06.07.2022 год., под № 77 том VII, при съседи: Северизток: ПИ 



№58030.110.25 по ПНИ на махала „Драганска”, гр. Правец; югоизток: ПИ №58030.110.31 по 

ПНИ на махала „Драганска”, гр. Правец; югзапад: ПИ №58030.110.26 по ПНИ на махала 

„Драганска”, гр. Правец; северозапад: ПИ №58030.110.299 – път, по ПНИ на махала 

„Драганска”, гр. Правец община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 6140.00 лв. (шест хиляди сто и четиридесет 

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   № 131 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661, находящ се 

в кв. 61 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

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

6661 (шестнадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин шестдесет и 

един), целият с урегулирана площ от 826 (осемстотин двадесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 61 

(шестдесет и едно) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван 

с Акт за частна общинска собственост №4160 - II/13.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията 

– гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1798 от 14.07.2021 год., Акт № 98, том 

VII, при съседи: Север: УПИ VI – 1526, УПИ VII – 1525, кв. 61, гр. Правец; изток: УПИ XV – 7233, 

7234, кв. 61, гр. Правец; юг: улица с о. т. 960в до о. т. 960б; запад: УПИ XVII – 6688, кв. 61, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 50 390.00 лв. (петдесет хиляди триста и 

деветдесет лева) без ДДС (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   № 132 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153, 

находящ се в кв. 211 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 



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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 

7152, 7153 (втори отреден за имот с планоснимачен номер седем хиляди двеста тридесет и шест, 

седем хиляди сто петдесет и две, седем хиляди сто петдесет и три), целият с урегулирана площ от 

518 (петстотин и осемнадесет) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №4161 - II/13.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1397 от 14.07.2021 год., Акт № 97, том VII, при съседи: Север: 

улица с о. т. 960б до о. т. 960в; изток: УПИ III – 7236, 7152, 7153, кв. 211, гр. Правец; юг: УПИ XI 

– 7153, кв. 211, гр. Правец; запад: УПИ XII – 6665, 6666, УПИ I – 6546, 6663 кв. 211, гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 31 080.00 лв. (тридесет и една хиляди и 

осемдесет лева) без ДДС (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   № 133 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 

находящ се в кв. 211 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

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

6665, 6666 (тринадесети отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин 

шестдесет и пет, шест хиляди шестстотин шестдест и шест), целият с урегулирана площ от 604 

(шестстотин и четири) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№4162 - II/13.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1796 от 14.07.2021 год., Акт № 96, том VII, при съседи: Север: УПИ XII 

– 6665, 6666, кв. 211, гр. Правец; изток: УПИ IX – 7153, кв. 211, гр. Правец; юг: улица с о. т. 1024 

до о. т 1025; запад: улица с о. т. 1025 до о. т. 960а, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 36 240.00 лв. (тридесет и шест хиляди двеста 

и четиридесет лева) без ДДС (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   № 134 

ОТНОСНО: Продажба чрез търг на общинско жилищe – ап. 11, находящ се в бл. 108А, вх. А, ет. 

4 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. 47, ал. 1 от Наредба 

№ 6 на ОбС – Правец, за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и продажба на общински жилища, чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 56, ал. 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ 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 начална тръжна 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. 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   № 135 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII– 1189, находящ се 

в кв. 79, по плана 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 ЗМСМА, чл. 35, ал. 3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 39 ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №5 на Общинския съвет на община 

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



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

РЕШИ: 

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

и И. В. Н., с постоянен адрес: гр. Правец, ..............., в качеството им на наследници на В. Г. Н., 

собственик на законно построена сграда с отстъпено право на строеж върху недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII – 1189 

(седемнадесети, отреден за имот с планоснимачен номер хиляда сто осемдесет и девет), целият с 

урегулирана площ от 961 (деветстотин шестдесет и един) кв. м., находящ се в кв. 79 (седемдесет 

и девет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 

частна общинска собственост (АЧОС) №4593-II/01.07.2022 г., вписан в Служба по вписванията 

– гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1787 от 06.07.2022 год., Акт № 76, том 

VII. 

2. Определя цена в размер на 20 040.00 лв. (двадесет хиляди и четиридесет лева) без 

ДДС (облагаема) на имота по т. 1, 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   № 136 

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

1327,1328, находящ се в кв. 50 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

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

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да продаде на И. П. Т. с постоянен адрес: гр. Банкя, ............ 

и Д.М. Ж. с постоянен адрес: гр. София, ........, недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ 47/825 (четиридесет и седем към осемстотин двадесет и пет) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII – 1327,1328 (двадесет и втори отреден за имот 

планоснимачен номер хиляда триста двадесет и седем, хиляда триста двадесет и осем), целият с 

урегулирана площ от 825 кв.м. (осемстотин двадесет и пет квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 47 (четиридесет и седем) кв.м., находящ се в кв. 50 (петдесет) по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) №4572 – II/27.06.2022 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1728 от 30.06.2022 год., Акт № 35, том VII, 

при съседи: Север: улица с о.т. 911 до о. т. 916; изток: УПИ XXI – 1539, кв. 50, гр. Правец: юг: 

УПИ XXX – 1540, УПИ XXVII – 1328, кв. 50, гр. Правец; запад: УПИ XXIII – 867, кв. 50, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 2680.00 лв. (две хиляди шестстотин и осемдесет лева) без 

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

оценител.  

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

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

определената по т. 2 цена. 
 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 137 

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

16, находящ се в кв. 150 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

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

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

............, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 10/1335 (десет към хиляда 

триста тридесет и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 16 (осми отреден 

за имот планоснимачен номер шестнадесет), целият с урегулирана площ от 1335 кв.м. (хиляда 

триста тридесет и пет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 10 (десет) кв.м., 

придаваеми от улица, находящ се в кв. 150 (сто и петдесет) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4568 

– II/15.06.2022 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1731 от 30.06.2022 год., Акт № 38, том VII, при съседи: Север: УПИ VII 

– 5, УПИ XXI – 5, кв. 150, гр. Правец; изток: УПИ IX – 10, кв. 150, гр. Правец: юг: УПИ X – 6403, 

УПИ XI – 8, кв. 150, гр. Правец; запад: улица с о. т. 291 към о. т. 284 до о. т. 273а, гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 580.00 лв. (петстотин и осемдесет лева) без ДДС 

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

оценител.  

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

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

определената по т. 2 цена. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 138 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ X – 55, 

находящ се в кв. 14 по плана за регулация на с. Правешка Лакавица, община 

Правец. 

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

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

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

 

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

................., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 10/940 (десет към 

деветстотин и четиридесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 55 (десети 

отреден за имот планоснимачен номер петдесет и пет), целият с урегулирана площ от 940 кв.м. 

(деветстотин и четиридесет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 10 (десет) кв.м., 

находящ се в кв. 14 (четиринадесет) по плана за регулация на с. Правешка Лакавица, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4569 – 

II/20.06.2022 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията 

с вх. Рег. № 1732 от 30.06.2022 год., Акт № 39, том VII, при съседи: Север:УПИ IX-56, кв.14, с. 

Правешка Лакавица; изток:улица с о. т. 105 към о. т. 106 до о. т. 91; юг: улица с о. т. 91 към о. т. 92 

до о. т. 93; запад: УПИ I – 54, кв. 14, с. Правешка Лакавица, община Правец, област Софийска. 



2. Определя цена в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет 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   № 139 

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

172, находящ се в кв. 29 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 Закона за местното самоуправление и местната администрация 

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

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

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

...................., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 25/700 (двадесет и пет 

към седемстотин) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 172 (трети отреден за 

имот планоснимачен номер сто седемдесет и две), целият с урегулирана площ от 700 кв.м. 

(седемстотин квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 25 (двадесет и пет) кв.м., 

придаваеми от улица, находящ се в кв. 29 (двадесет и девет) по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4594 

– II/06.07.2022 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1786 от 06.07.2022 год., Акт № 74, том VII, при съседи: Север: УПИ II - 

172, кв. 29, с. Разлив; изток: край на регулация; юг: УПИ IV - 172, кв. 29, с. Разлив; запад: улица с 

о. т. 78 до о. т. 80, с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 500.00 лв. (петстотин 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   № 140 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 116 от 21.07.2022 година 

на ОбС-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. 62, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс, чл. 36, ал. 1, т. 2 и 

чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл.30, ал. 1, т. 1, чл. 44, ал. 

1, т. 2 и ал. 2 от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №116/21.07.2022г. на 

Общинския съвет на община Правец, а именно в текста „Христина И... Николаева“ да бъде 

изписано „Христина И.... Николова – управител“ и т.1 от решението да придобие следния вид: 

„1. Дава съгласие община Правец да продаде на „БАЛКАН МЕДИЯ СТАР“ ЕООД, ЕИК 

204119192 със седалище и адрес на управление: гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска, 

бул. „Трети март“, № 81, ап.8, представлявано от Христина И.... Николова – управител, недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 156/432 (сто петдесет и шест към 



четиристотин тридесет и две) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6501 - за 

жил. с-во (тринадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин и едно), 

целият с урегулирана площ от 432 кв.м. (четиристотин тридесет и два квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 156 (сто петдесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 9 (девет) по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) №3927 – II/25.01.2021 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград 

към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 128 от 26.01.2021 год., Акт № 94, том I, при съседи: 

Североизток: УПИ XXVIII – за общ. обсл., кв. 9; югоизток: УПИ XIV – 6504, кв. 9; югозапад: УПИ 

XIII – 6501 - за жил. с-во, в кв. 9 запад: улица с о. т. 366 към о. т. 349 до о. т. 360, кв. 9, гр. Правец, 

община Правец, област Софийска.“.  

Това Решение е неразделна част от Решение №116 от 21.07.2022г. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 141 

ОТНОСНО: Доклад за изпълнение на концесионен договор за яз. „Правец“ сключен между 

община Правец и „Тера Тур Сервиз“ ЕООД и Годишен отчет за 2021 год. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал.2 

и чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 от ЗК и във връзка с Доклад за 

изпълнение на концесионен договор за яз. „Правец“ и Годишен отчет за 2021 год., 

утвърден от кмета на община Правец, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Доклад за изпълнение на концесионен договор за яз. „Правец“ сключен между 

община Правец и „Тера Тур Сервиз“ ЕООД и Годишен отчет за 2021 год. 

2. Концесионерът да представи Акт –образец 15 и документи за въвеждане в експлоатация за 

обект „Реконструкция на преливник, преходен участък и изграждане на енергогасител на преливник“ 

и „Строителство на преградно утаително съоръжение за улавяне на наносите на река „Скърнавска“ 

при вливането и в яз. „Правец“. 

3. Концесионерът да представи справка за назначените лица във връзка с изпълнението на т.4 

от предписанията, дадени с Констативен протокол към Доклад за изпълнение на концесионен договор 

№Д-269/05.08.2016 г., съставен на 20.07.2022 г. 

4. Концесионерът да представи документите по т.2 и т.3 от настоящото решение в срок от 30 

дни от съобщаването му. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 142 

ОТНОСНО: Доклад за изпълнение на концесионен договор за яз. „Осиковица“ и Годишен отчет 

за 2021 год., сключен между община Правец и „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ” ООД. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал.2 

и чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 2, т. 2 , чл.147 от ЗК, чл. 29 от договор 

№Д-68/28.03.2017 г., за отдаване на язовир „Осиковица“ на концесия, и във връзка 

с Доклад за изпълнение на концесионен договор за яз. „Осиковица“ и Годишен 

отчет за 2021 год., сключен между община Правец и „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ” 

ООД, 

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

РЕШИ: 

 

1. Приема Доклад за изпълнение на концесионен договор за яз. „Осиковица“ и Годишен 

отчет за 2021 год., сключен между община Правец и „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ” ООД. 

2. Дава съгласие за едностранно предсрочно прекратяване на договор №Д-68/28.03.2017 

г., за отдаване на язовир „Осиковица“ на концесия, сключен между Община Правец и „Уейкборд 

България“ ООД на основание чл.147 от Закона за концесиите и чл.29 от Договора, поради 



неизпълнение на договора от страна на концесионера „Уейкборд България“ ООД, констатирано 

с Доклад на комисията за контрол и мониторинг от 19.07.2022 г., изразяващо се в констатирано 

незаконно строителство в границите на концесионната територия, неплащане на концесионна 

вноска за второто полугодие на 2021 г., неплащане на гаранция за изпълнение на задълженията 

си по договора за 2022 г. и невъзстановяване на размера на гаранцията за 2021 г., от която е 

прихваната сумата за първа концесионна вноска за 2022 г., неизпълнение на задължението по 

чл.5 и чл.9, т.9.3 от Договора да реализиране на проект за реконструкция на енергогасителя на 

ОИ, неизпълнение на поетото задължение за извършване на дейността „спортен риболов“, 

неизпълнение на заложената в концесионния договор инвестиционна програма. На концесионера 

е даден срок до 18.07.2022 г. да бъдат изпълнени гореизброените задължения по договора, но и 

към настоящият момент не са предприети никакви действия за това.   

3. Възлага на кмета на община Правец да отправи писмено предизвестие до концесионера 

за прекратяване на договора, да представлява община Правец като концедент по прекратяване на 

концесията, както и по дела, свързани с изпълнението и прекратяването на договора, в.т.ч. 

събиране на дължимите суми по прекратения концесионен договор по съдебен ред. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 143 

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 и сградно канализационно отклонение през имот 

общинска собственост, за УПИ II-1663, кв.64, 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 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС-Правец за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

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

 1. Сградно канализационно отклонение /СКО/за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в 

УПИ II-1663, кв. 64, гр. Правец от съществуваща канализация, като трасето премине през част от 

улица с о.т.1125 – о.т 1142 до достигане на улично регулационната линия на УПИ II-1663, кв. 64, 

гр. Правец. 

 2. Сградно водопроводно отклонение за обект: Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ II-

1663, кв. 64, гр. Правец от съществуващ водопровод, като трасето премине през част от улица с 

о.т. с 1119-о.т. 1125 до достигане на улично регулационната линия на УПИ II-1663, кв. 64, гр. 

Правец 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1. СКO за обект: „Жилищна сграда, УПИ II-1663, кв. 64, гр. Правец”, в изкоп с дължина 

27,60 м. и ширина 1,30 м. в размер на 2116.92 лв./две хиляди сто и шестнадесет лева и 

деветдесет и две/  без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със Заповед на 

Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол. 

2. СВО за  обект: Жилищна сграда, УПИ II-1663, кв. 64, гр. Правец”,  в изкоп с дължина 

4,70м. и ширина 0,65 м. в размер на 180,25 лв./ сто и осемдесет лева и двадесет и пет стотинки/  

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

Правец, съгласно приложения протокол. 

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно канализационно 

отклонение и сградно водопроводно отклонение за обект: „Жилищна сграда, УПИ II-1663, кв. 64, 

гр. Правец”,  през поземлен имот, собственост на община Правец- улица с о.т.119-о.т.1125 до 

достигане на улично регулационната линия на УПИ II-1663, кв. 64, гр. Правец 



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

строеж. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 144 

ОТНОСНО: Приемане годишен финансов отчет за 2021 г. на „Правецгаз 1” АД, обсъждане 

дейността на дружеството и решение за начина, по който следва да гласува 

определения представител на Община Правец в предстоящото редовно общо 

събрание на акционерите на дружеството. 

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

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

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

капитала и покана вх. № 6900-827/07.09.2022 г. на изпълнителния директор на 

„Правецгаз 1” АД, 

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

РЕШИ: 

1.Възлага на кмета  на Община Правец да представлява Община Правец на редовно общо 

събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД и да гласува с всички притежавани от Общината 

акции по въпросите от дневния ред на събранието и го упълномощава да направи предложение 

за нов проект на решение по т.2.2., изречение второ от дневния ред, касаеща разпределението на 

печалбата на дружеството, а именно предложение второ от предложения проект за решение да 

придобие следния вид: 

„Останалата част от печалбата на дружеството да се разпредели между акционерите според 

притежаваните от тях акции в капитала на дружеството.“. 

В случай, че предложението не бъде прието и остане предложения от Управителния съвет 

на дружеството проект за решение, да гласува „ПРОТИВ“ по т.2.2 от предложения проект за 

дневен ред.  

2. Упълномощава представителя на Община Правец да гласува по въпросите от дневния ред 

на предстоящото общо събрание на акционерите на „Правецгаз 1” АД, както следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на 

дружеството за 2021 г. - да гласува „ЗА” приемането на годишния счетоводен отчет и баланса 

на дружеството за 2021 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред:  Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 година – 

да гласува съгласно т.1 от настоящето решение. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Приемане на доклада от експерт-счетоводителя за извършената 

проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2021 година; - да гласува 

„ЗА” приемането на доклада от експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния 

счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2021  година. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Отчет на СД за дейността на дружеството за 2021 година;  - Да 

гласува „ЗА” приемането на отчета на СД за дейността на дружеството за 2021 година. 

2.5.  По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за 

дейността им през 2021 година – да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност членовете 

на Съвета на директорите за дейността им през 2021 година. 

2.6. По т.6 от дневния ред: Избор на експерт – счетоводител на „Правецгаз 1” АД за 2022 

година – Да гласува „ЗА” избирането на  ЕТ „Дипломиран експерт-счетоводител проф. д-р 

Михаил Динев”- Михаил Динев Петров, рег.№0003 за експерт счетоводител на „Правецгаз 1” 

АД за 2022 г. 

2.7. По т.7 от дневния ред: Промяна в състава на директорите -  Общото събрание 

обсъжда и гласува предложенията на акционерите за промяна на състава на СД в случай, че 

такива бъдат направени. 

2.8. По т.8 от дневния ред: Разни -  да гласува по своя преценка и в защита интересите на 

Община Правец като акционер в дружеството. 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 145 

ОТНОСНО: Определяне начина  за гласуване на определения представител на Община Правец 

в предстоящото извънредно общо събрание на акционерите на „Университетски 

недвижими имоти – Правец” АД. 

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

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

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

капитала и покана вх. № 6900-893/29.09.2022 г. на председателя на СД на 

„Университетски недвижими имоти – Правец” АД към Община Правец, 

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

РЕШИ: 

 1.Възлага на Кмета на Община Правец да представлява Община Правец на извънредно 

общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти –Правец” АД и да гласува 

с всички притежавани от Общината акции по въпросите от дневния ред на събранието, като 

направи предложение заседанието да бъде отложено, като въпросите от Дневния ред да бъдат 

предварително обсъдени на среща между ръководството на „УНИ – ПРАВЕЦ“ АД  и Общинския 

съвет на Община Правец. 

2. В случай, че предложението по точка първа не бъде прието, упълномощава Кмета на 

Община Правец да гласува по въпросите от дневния ред на предстоящото общо събрание на 

акционерите на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД, както следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Вземане на решение за прекратяване на „Университетски 

недвижими имоти – Правец” АД на основание чл. 252, ал.1, т.1 от ТЗ.  

– да гласува „ПРОТИВ“ прекратяване на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД 

на основание чл. 252, ал.1, т.1 от ТЗ. 

2.2. По т.2 от дневния ред: Обявяване на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД 

в ликвидация.  

– да гласува „ПРОТИВ“ обявяване на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД в 

ликвидация. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Избор на ликвидатор на „Университетски недвижими имоти – 

Правец” АД.  

– да гласува „ПРОТИВ“ избор на ликвидатор на „Университетски недвижими имоти – 

Правец” АД. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Определяне срока на ликвидация на „Университетски 

недвижими имоти – Правец” АД.  

– да гласува „ПРОТИВ“ относно срок на ликвидация 6 месеца. 

2.5. По т.5 от дневния ред: Разни.  

– да гласува по своя преценка в защита интереса на Община Правец. 

3. Упълномощава кмета на Община Правец да отправи покана до ръководството на 

„Университетски недвижими имоти – Правец” АД за провеждане на среща с Общински съвет – 

Правец за обсъждане на въпроси, касаещи прекратяването на дейността на дружеството и 

обявяването му в ликвидация, която да се проведе в срок до 19.10.2022 г. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 146 

ОТНОСНО: Сформиране на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата 

/Общ КБДП/. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание Правилата за дейността и 

организацията на работа на ОбщКБДП, утвърдени със Заповед З-43/31.08.2021 г. 

на председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и 

на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.27, ал.3 от Закон за местната 



администрация и местното самоуправление, чл.167в, ал.2 от Закона за движение по 

пътищата, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на движението по 

пътищата /ОбщКБДП/ към кмета на Община Правец. 

2. Поименният състав на комисията да се определя със Заповед на кмета на Община Правец. 

3. Възлага на Кмета на община Правец да извърши всички последващи действия по 

изпълнение на настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 147 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т,7, ал.2 от 

ЗМСМА, чл.77 и чл.79, във връзка с чл.75 от АПК и чл.8, чл.28, ал.1 от ЗНА, 

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

РЕШИ: 

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

администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец 

 

Приложение:  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите в Община Правец. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 148 

ОТНОСНО: Предложение за отпускане на помощ по реда на Наредба №20 за социално 

подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с чл.6 от Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на 

Община Правец, 

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

РЕШИ: 

1. Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2022 година за   

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от 

бюджета на Община Правец на: 

А. И. Р. от гр. Правец   - в размер на 500,00 лв. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 149 

ОТНОСНО: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 122 от 21.07.2022 година 

на ОбС-Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т.6, чл. 27, ал. 4 и 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62, ал. 2 от 

Административнопроцесуален кодекс и във връзка с чл.6 от Наредба №20 за 

социално подпомагане на граждани от Бюджета на Община Правец, 

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

РЕШИ: 

Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 122/21.07.2022 г. на 

Общинския съвет на община Правец, като вместо името „Л.... И..... С......“ да бъде изписано името 

„Л... И.... С....“. 



 

След поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка решението да придобие 

следния вид: 

„1. Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2022 година за 

еднократно социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от 

бюджета на Община Правец на: 

Л. И. С.          -   в размер на 450,00 лв.“ 

Това Решение е неразделна част от Решение № 122/21.07.2022г. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 150 

ОТНОСНО: Предоставяне на топъл обяд по Процедура за кандидатстване за финансиране по 

Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане по приоритетна 

BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд - Осигуряване на здравословна, разнообразна и 

питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта 

на свои близки да си осигуряват такава, като местна дейност по смисъла на Закона 

за публичните финанси и кандидатстване на Община Правец по Процедурата и 

кандидатстване за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за 

разнос на топъл обяд до потребителите на територията на гр. Правец и населените 

места в общината, по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на 

топъл обяд. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 

27, ал.4 и ал.5, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, §1, т.20 от ДР на Закон за 

публичните финанси, в изпълнение на условията за кандидатстване и чл.60, ал.1 от 

АПК, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по 

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 като местна дейност по смисъла 

на Закона за публичните финанси. 

1.1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и 

основно материално подпомагане 2021-2027. 

2. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Целева програма „Патронажна 

мобилност за доставка на топъл обяд“ към Фонд “Социална закрила“. 

2.1. Община Правец да осигури минимум 10 % съфинансиране от общия бюджет на проекта. 

2.2. Община Правец да заплати цялата сума по доставката на автомобила, като частта 

представляваща съфинансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на настоящата 

дейност.  

3. Упълномощава Кмета на Община Правец да извърши всички последващи действия във 

връзка с изпълнението на настоящите проекти. 

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

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

обществен интерес, а именно: своевременно кандидатстване с гореописаните проектни 

предложения. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 151 

ОТНОСНО: Промяна в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с централния 

бюджет за 2022г. – II-ро полугодие. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, ал.2 и чл.27, ал.3 и 

чл.38 ал.7 от от Закона за местното самоуправление и местната администрация 



(ЗМСМА), чл. 5, ал.16 от ПМС № 67 /изм. в Д.В. бр.23 от 19.03.2019г./ и ПМС № 

229 от 29.07.2022 г., 

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

РЕШИ: 

1. Увеличава месечнито трудово възнаграждение на кметове на кметства в Община 

Правец със 150 лв., считано от 01.07.2022 г. 

2. Дава съгласие размерите на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен и 

непостоянен характер на кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно 

действащата нормативна уредба за заплащане на труда и вътрешните правила за организация на 

работната заплата в Община Правец. 
 

 

 
 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                             /Емилия ЦАЙКОВА/ 























































 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБА №15 

за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите в Община Правец 

 

 

 

--------------------------------------------- 

2022 година 

 



 

 

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

на детски кухни, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, 

лагери, общежития и други общински социални услуги – по ЗМДТ“, се правят следните 

изменения:  

1. Чл. 25, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:   

„Учениците, които ползват общежитие, заплащат месечна такса в размер на 7 % от 

минималната работна заплата за страната.“ 

 

2. Чл. 25, ал. 5 се отменя;   

 

3. Чл. 25, ал. 8 се изменя и придобива следното съдържание:   

„За ползване на общежитие от външни лица, същите заплащат дневна такса в размер 

на 50% от таксата по чл. 25, ал. 1“ 

 

4. В чл. 25 се създава ал. 9 със следното съдържание:   

„Ученици, настанени в самостоятелна стая по тяхно желание – заплащат месечната 

такса по чл. 25, ал. 1 в двоен размер;“ 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА  

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №15 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

 

§2. Настоящите изменения на наредбата са приети с Решение № 147/30.09.2022 г. на 

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

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

публикуването й в местен вестник. 

 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                             /Емилия ЦАЙКОВА/ 

 


