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П Р Е П И С !  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  9  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 11 ноември 2022 година 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 152 

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. Актуализация на ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ VIII – 139, 

находящ се в кв. 21 по плана за регулация на с. Разлив, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ XIII – 1739, 

находящ се в кв. 88 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег, валидни за територията на община Правец за 2023 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. 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/ и сградно канализационно отклонение /СКО/ от съществуващ уличен 

водопровод и от съществуваща улична канализация за захранване на дворна чешма в УПИ 

XXXVI-1110, кв. 75, по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на подземна кабелна линия  за 

обект: „Външна кабелна връзка 20 kV между трафопост на фотоволтаична 

електроцентрала в УПИ III, кв.119 за животновъдна ферма и производствена дейност и 

трафопост на „РИУ ПРАВЕЦ“ в УПИ II, кв. 117, зa туристически комплекс, спорт, 

атракции и жилищно строителство от  землището на гр.  Правец, община Правец, обл. 

София“. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на въздушна електропроводна 



линия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електро захранване на „Жилищна 

сграда”, находяща се в УПИ III - 53, кв. 12  по плана на с. Осиковица, община Правец“, 

област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Разрешение за изработване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.58 по  Кадастралната карта 

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Разрешение за изработване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.59 по  Кадастралната карта 

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

община Правец, Софийска област. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Делегиране на право на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец за организиране на 

безплатни превози на ученици чрез сключване на договор за специализиран превоз с 

автомобилен транспорт. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 

капацитет.“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Кандидатстване на община Правец с проектно предложение „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите 

към тях в гр. Правец, община Правец“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - Ветерани от 

Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод наближаващите коледни и новогодишни 

празници.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 



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

основни и неотложни текущи ремонти 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18. Предоставяне на Публични ВиК активи за обект: „Улични мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна 

канализация и улици на квартали 168, 169 и 170, както и към квартал 9 по действащите 

подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска“. Етап 

3- ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – ВОДОПРОВОД за квартали 168, 169 и 

170, както и към кв. 9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, 

община Правец, област Софийска“за стопанисване, поддържане и експлоатация на 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД- София 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 153 

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 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 

64. АЧОС №4551/ 

06.06.2022 г. 

654 кв.м. (шестстотин петдесет и четири квадратни метра) участват в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 1599 (седми отреден за имот 

с планоснимачен номер хиляда петстотин деветдесет и девет), целият 

с урегулирана от площ от 660 (шестстотин и шестдесет) кв.м., с 

неуредени сметки, находящ се в кв. 83 (осемдесет и три) по плана за 

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

65 АЧОС №4706/ 

17.10.2022 г. 

Обособена част на първи етаж от двуетажна масивна сграда, със 

застроена площ от 43 (четиридесет и три) кв.м. състоящ се от салон, 

сервизно помещение и помощно помещение, която сграда е 

построена в УПИ XVIII (осемнадесет) - Автостанция и градина, кв. 

23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Джурово, община 

Правец, област Софийска. Година на построяване на сградата - 1977 

г. 

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 

38. АЧОС №4670-II/ 

04.10.2022 г. 

266/819 (двеста шестдесет и шест към осемстотин и деветнадесет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 741 

(четвърти отреден за имот планоснимачен номер седемстотин 

четиридесет и един), целият с урегулирана площ от 819 кв.м. 

(осемстотин и деветнадесет квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 266 (двеста шестдесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 

40 (четиридесет) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 154 

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

139, находящ се в кв. 21 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 П. Ц. Г. с постоянен адрес: гр. София, ***, 

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

(АЧОС) №4618 – II/18.08.2022 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2319 от 19.08.2022 год., Акт № 39, том IX, при съседи: Север: 

УПИ XIII - 137, кв. 21, с. Разлив; изток: УПИ XI – 140, кв. 21, с. Разлив; юг и изток: УПИ VIII - 

139, кв. 21, с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 960.00 лв. (деветстотин и шестдесет 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   № 155 

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

1739, находящ се в кв. 88 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 Т. П. Н. с постоянен адрес: гр. Ботевград,  

***, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 

№4615 – II/10.08.2022 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 2322 от 19.08.2022 год., Акт № 42, том IX, при съседи: Север: УПИ XIV-

1740, кв. 88, гр. Правец; изток: УПИ XIII – 1739, кв. 88, гр. Правец: юг: УПИ XII – 6432,6433, кв. 

88, гр. Правец; запад: улица с о.т. 598 през о.т. 586 до о.т. 566, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

2. Определя цена в размер на 315.00 лв. (триста и петнадесет 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   № 156 

ОТНОСНО: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег, валидни за територията на община Правец за 2023 

година. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл. 21, ал.1 т. 23, чл.27, ал.3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 11 и 

ал.12 от Закона за автомобилните превози и чл. 24, ал. 5 и ал.6 от Наредба №34 от 

6 декември 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, 

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

РЕШИ: 
 

1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег, валидни за територията на община Правец за календарната 2023 г., както следва:  

1.1. дневна тарифа за един километър пробег  – 0.75 лв. 

1.2. нощна тарифа за един километър пробег   – 0.85 лв.  

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег, валидни за територията на община Правец за календарната 2023 г., както следва:  

2.1. дневна тарифа за един километър пробег  – 1.30 лв. 

2.2. нощна тарифа за един километър пробег   – 1.50 лв 

3. Възлага на Кмета на община Правец последващите съгласно Закона действия 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 157 

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/ и сградно канализационно отклонение /СКО/ от 

съществуващ уличен водопровод и от съществуваща улична канализация за 

захранване на дворна чешма в УПИ XXXVI-1110, кв. 75, по плана 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 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 за обект: „Водопроводно 

и канализационно отклонение за дворна чешма, УПИ XXXVI-1110, кв. 75, гр. Правец” , като 

трасето премине  в общ изкоп през имот, собственост на община Правец - част от улица с о.т. 152 

до о.т. 158 по план за регулация  на гр. Правец до достигане на регулационната линия на УПИ 

XXXVI-1110, кв. 75, по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска.  

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване за обект: „Водопроводно и 

канализационно отклонение за дворна чешма, УПИ XXXVI-1110, кв. 75, гр. Правец”, който да се 

изпълни в общ изкоп с дължина 7,05 м. и ширина 1,10 м. в размер на 465,60 лв. (четиристотин 

шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки), определена от комисия, назначена със Заповед на 

Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол от 18.10.2022 г.  

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно и 

сградно канализационно отклонение  за обект: „Водопроводно и канализационно отклонение за 

дворна чешма, УПИ XXXVI-1110, кв. 75, гр. Правец”, през поземлен имот, общинска 

собственост. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 158 

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 

подземна кабелна линия  за обект: „Външна кабелна връзка 20 kV между трафопост 

на фотоволтаична електроцентрала в УПИ III, кв.119 за животновъдна ферма и 

производствена дейност и трафопост на „РИУ ПРАВЕЦ“ в УПИ II, кв. 117, зa 

туристически комплекс, спорт, атракции и жилищно строителство от  землището 

на гр.  Правец, община Правец, обл. София“. 

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. 67, ал.2 от Закона за енергетиката  и 

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 безвъзмездно право на прокарване за обект: „Външна 

кабелна връзка 20 kV между трафопост на фотоволтаична електроцентрала в УПИ III, кв.119 за 

животновъдна ферма и производствена дейност и трафопост на „РИУ ПРАВЕЦ“ в УПИ II, кв. 

117, зa туристически комплекс, спорт, атракции и жилищно строителство от  землището на  гр.  

Правец, община Правец, обл. София“, през имоти, публична общинска собственост - част от 

улица с о.т. 13-о.т.4 -о.т. 3-о.т. 5-о.т. 10-о.т.14 по плана за регулация на гр. Правец, общ. Правец 

– с дължина 478,40 м. 

II. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване за обект: „Външна кабелна 

връзка 20 kV между трафопост на фотоволтаична електроцентрала в УПИ III, кв.119 за 

животновъдна ферма и производствена дейност и трафопост на „РИУ ПРАВЕЦ“ в УПИ II, кв. 

117, зa туристически комплекс, спорт, атракции и жилищно строителство от  землището на  гр.  

Правец, община Правец, обл. София“, през имоти, частна общинска собственост - УПИ IX-за 

обществено обслужване,  кв. 117, отреден за ПИ № 7040, по плана на гр. Правец – с дължина 41,60 

м. 

III. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова електропроводна линия 

за обект: „Външна кабелна връзка 20 kV между трафопост на фотоволтаична електроцентрала в 



УПИ III, кв.119-за животновъдна ферма и производствена дейност и трафопост на „РИУ 

ПРАВЕЦ“ в УПИ II, кв. 117, зa туристически комплекс, спорт, атракции и жилищно строителство 

от  землището на  гр.  Правец, община Правец, обл. София“, –  с дължина 520 м. и сервитутна 

ивица 2.10 м. в общ размер на 38 220,00 лв. (тридесет и осем хиляди двеста и двадесет лева), 

определена от комисия, назначена със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец, 

съгласно приложения протокол от 18.10.2022 г., като: 

Съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, не се дължи стойност за 

правото на прокарване за обект,  в участъка през имоти, публична общинска собственост - част 

от улица с о.т. 13-о.т.4 -о.т. 3-о.т. 5-о.т. 10-о.т.14, по плана за регулация на гр. Правец, общ. 

Правец, която е в размер на 35 162, 40 лв. /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и два лева и 

четиридесет стотинки./ 

Дължимата стойност за правото на прокарване за обект : „Външна кабелна връзка 20 

kV между трафопост на фотоволтаична електроцентрала в УПИ III, кв.119 за животновъдна 

ферма и производствена дейност и трафопост на „РИУ ПРАВЕЦ“ в УПИ II, кв. 117, зa 

туристически комплекс, спорт, атракции и жилищно строителство от  землището на  гр.  Правец, 

община Правец, обл. София“ е в участъка през УПИ IX-за обществено обслужване,  кв. 117, 

отреден за ПИ № 7040, по плана на гр. Правец- в размер на 3057,60 лв./ три хиляди петдесет и 

седем лева и шестдесет стотинки/. 

IV. 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 нова електропроводна линия 

обект: „Външна кабелна връзка 20 kV между трафопост на фотоволтаична електроцентрала в 

УПИ III, кв.119 за животновъдна ферма и производствена дейност и трафопост на „РИУ 

ПРАВЕЦ“ в УПИ II, кв. 117, зa туристически комплекс, спорт, атракции и жилищно строителство 

от  землището на  гр.  Правец, община Правец, обл. София“, през имоти, общинска собственост- 

УПИ IX-за обществено обслужване , кв. 117 и част от улица с о.т. 13-о.т.4 -о.т. 3-о.т. 5-о.т. 10-

о.т.14, по плана за регулация на гр. Правец, общ. Правец. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 159 

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 въздушна 

електропроводна линия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електро 

захранване на „Жилищна сграда”, находяща се в УПИ III - 53, кв. 12  по плана на с. 

Осиковица, община Правец“, област Софийска. 

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

ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл.  67, ал. 2 от Закона за енергетиката 

и 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 безвъзмездно право на прокарване за обект: „Нов въздушен 

кабел НН за външно електро захранване на „Жилищна сграда”, находяща се в УПИ III - 53, кв. 

12 по плана на с. Осиковица, община Правец“, област Софийска, с монтаж на 3 броя нови 

стоманобетонови стълба, като трасето премине през поземлен имоти, собственост на община 

Правец, - в тротоара на част от у с о.т. 38 - о.т. 39 - о.т. 40 по плана за регулация на с. Осиковица, 

общ. Правец – с дължина на трасето 88 м. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова въздушна 

електропроводна линия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електро захранване на 

„Жилищна сграда”, находяща се в УПИ III - 53, кв. 12 по плана на с. Осиковица, община Правец 

“, област Софийска, –  с дължина 88 м. и сервитутна ивица 2.10 м. в размер на 2217,60 лв. (две 

хиляди двеста и седемнадесет лева и шестдесет стотинки), определена от комисия, назначена 

със Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 

18.10.2022 г.  



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

за устройство на територията за учредяване право на прокарване на нова въздушна 

електропроводна линия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електро захранване на 

„Жилищна сграда”, находяща се в УПИ III - 53, кв. 12  по плана на с. Осиковица, община Правец“, 

област Софийска, през имоти публична общинска собственост- част от част от улица с о.т. 38 - 

о.т. 39 - о.т. 40 по плана за регулация на с. Осиковица, общ. Правец. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 160 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на „ПУП – ПЗ на ПИ №58030.93.58 по  Кадастралната 

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

Софийска. 

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

от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

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

РЕШИ: 
 

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

– ПЗ за ПИ 58030.93.58 по действаща КККР на  местност „Куковското“, землището на гр. Правец, 

община Правец;  

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

проект за създаване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.58 по действаща КККР, местност 

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

Жм1 за жилищно свободностоящо нискоетажно застрояване на три жилищни сгради с височина 

до 10м, при технически показатели за плътност на застрояване – максимум 60%, интензивност на 

застрояване – максимум1.2 Кинт, озеленяване –  минимум 40%. 

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

горното решение процедури. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 161 

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.59 по  Кадастралната 

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

Софийска. 

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

от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ЗУТ, 

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

РЕШИ: 
 

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

– ПЗ за ПИ 58030.93.59 по действаща КККР на  местност „Куковското“, землището на гр. Правец, 

община Правец;  

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

проект за създаване на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.59 по действаща КККР, местност 

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

Жм1 за свободностоящо,  нискоетажно жилищно застрояване с три жилищни сгради с височина 

до 10м, при технически показатели за плътност на застрояване – максимум 60%, интензивност на 

застрояване –максимум 1.2 Кинт, озеленяване –  минимум 40%. 

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

горното решение процедури. 

 

 
 



Р Е Ш Е Н И Е   № 162 

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

Правец община Правец, Софийска област. 

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

27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2 , т. 6 от   ЗУТ, 

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

РЕШИ: 
 

1. Дава принципно съгласие, относно  изменение на  ПУП – ПР за изменение на подробния 

устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/, за разделяне на  УПИ II – общежитие на два 

нови УПИ II- общежитие с урегулирана площ от 3200 кв. м.  и УПИ ХХVIII- за обществено 

обслужващи дейности с урегулирана площ от 2306 кв. м.  в кв. 9, по Подробния устройствен план 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

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

горното решение процедури. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 163 

ОТНОСНО: Делегиране на право на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. Правец за организиране 

на безплатни превози на ученици чрез сключване на договор за специализиран 

превоз с автомобилен транспорт. 

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

27 ал. 3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка  с чл.256, ал.1, т.10 и чл.283, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за предучилищното и 

училищно образование и чл.19, т.8 и чл.20, ал.1, т.1,  и ал.7 от Наредба за условията 

и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от 

прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния 

транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, 

за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони 

и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, 

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

РЕШИ: 
 

1. Дава принципно съгласие кмета на община Правец да делегира право на ПГПЧЕ „Алеко 

Константинов“ гр. Правец за организиране на безплатни превози на  учениците, които пътуват 

от населени места, в които няма училище, осъществяващо обучение в съответния клас, с осигурен 

безплатен транспорт училище в най-близкото населено място на територията на общината или на 

съседна община, и на учениците, които се обучават за придобиване на квалификация по 

професия, в съответствие с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование,  за всяка учебна година, спазвайки действащата нормативна уредба.  

2. Възлага на Кмета на общината да сключи договор с ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. 

Правец за делегирано право за сключване на договор за организиране на специализиран 

транспорт  на ученици 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 164 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

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

27, ал.3, в изпълнение на условията за кандидатстване по процедура чрез директно 



предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 

ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, 

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

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства с проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 

ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

2. Възлага услугата от общ икономически интерес на Домашен социален патронаж - Правец 

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

връзка с изпълнението на настоящето решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 165 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския 

капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

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

27, ал.3, в изпълнение на условията за кандидатстване по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване 

на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 

2027, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства с проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване 

на общинския капацитет“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

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

връзка с изпълнението на настоящето решение. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 166 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Правец с проектно предложение  „Реконструкция и 

рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към 

тях в гр. Правец, община Правец“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция по обявената Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

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

ЗМСМА във връзка с чл. 27, ал.3, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие на община Правец да кандидатства с проектно предложение 

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и 

принадлежностите към тях в гр. Правец, община Правец“ по обявената Процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 



подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

2. Упълномощава кмета на община Правец да подготви документацията по кандидатстване 

пред Държавен Фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.  

3. Декларира, че Реализирането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична 

мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Правец, община 

Правец“ е в съответствие с основните приоритети, заложени в Плана за интегрирано развитие 

на Община Правец за периода 2021-2027 година.  

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, изразяващ се в своевременно внасяне на проектното предложение с 

цел осигуряване на финансиране. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 167 

ОТНОСНО: Определяне финансова и материална помощ на жители на Община Правец - 

Ветерани от Втората световна война 1944 – 1945 г. по повод наближаващите 

коледни и новогодишни празници. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, ал. 2, 

чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

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

Община Правец за 2022 г. на ветераните в размер на 200 лева на всеки по списък, посочен в 

отделно приложение; 

2. Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на т.1 от това решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 168 

ОТНОСНО: Промяна в Поименен 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, 

  (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/ 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 169 

ОТНОСНО: Предоставяне на Публични ВиК активи за обект: „Улични мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна 

канализация и улици на квартали 168, 169 и 170, както и към квартал 9 по 

действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, 

област Софийска“. Етап 3- ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – 

ВОДОПРОВОД за квартали 168, 169 и 170, както и към кв. 9 по действащите 

подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област 

Софийска“за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД- София 



Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл. 27, ал.4 и 

ал.5 от ЗМСМА,чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §9, ал. 10 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 год., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от 2015 год.) във 

връзка с чл. 198б, т. 2,  от Закона за водите и чл. 4.4 от Договор 16.03.2016 год. в 

сила от 01.04.2016 год. за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 

услуги между Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената 

територия и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД София, 

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

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие Община Правец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София, новоизградени ВиК активи, придобити в 

резултат на изпълнение на проект:  

„Улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура за обезпечаване с питейна 

вода, битова и дъждовна канализация и улици на квартали 168, 169 и 170, както и към квартал 9 

по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област 

Софийска“ 

Етап 3- ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – ВОДОПРОВОД за квартали 168, 169 

и 170, както и към кв. 9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община 

Правец, област Софийска“ 

2. Възлага на Кмета на община Правец да проведе процедурата по предаване на описаните 

в т. 1 ВиК-активи. 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                         /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

 

Списък 

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

 

 

 
 

I. Правец 

1. ВИКТОР   КАРАТИГИН 

 

2.      ГЕОРГИ   ГЕОРГИЕВ 

 

II. Осиковица 

1.      СТЕФАНА ГЕОРГИЕВА 

IV. Своде 

1. НЕTКО НЕTОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
















