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П Р Е П И С !  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  1 0  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 09 декември 2022 година 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 170 

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-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Изказвания, питания, становища и предложения. 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Определяне размера на такса битови отпадъци в Община Правец за 2023 година, 

определяне на отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци за 2023г. и одобряване 

на План – сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в община Правец през 2023г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.347-0001-С01  от  12.11.2021г. и  Анекс 

към договор № BG06RDNP001-19.347-0001-С02  от 26.10.2022 г., сключен между Община 

Правец и ДФ „Земеделие“  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите 

местно развитие“  на мярка  19  „Водено от общностите местно развитие“ за  Проект 

„Изграждане на Информационен център в УПИ IX за  „Информационен център и 

озеленяване“ в  кв.10, гр. Правец, Община Правец.“ 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

отклонение / СВО/ през имот общинска собственост, за обект: „Жилищна сграда в ПИ с 

идентификатор 58030.15.67 по КККР  на гр. Правец, община Правец, обл. Софийска”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Вземане на решение относно начина на стопанисване, управление или разпореждане на 

недвижими имоти – публична общинска собственост, представляващ яз. „Осиковица“,             

с. Осиковица, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Приемане на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имоти – 

общинска собственост през 2023 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



8. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР към 

ЗИДЗСПЗЗ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 

16 от ЗСПЗЗ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. 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 

11. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ IV – 741, 

находящ се в кв. 40 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Продажба на първи етаж от двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 43 кв.м., 

построена в УПИ XVIII - Автостанция и градина, кв. 23 по плана за регулация на с. 

Джурово, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Разглеждане на покана за закупуване на вилна сграда на два етажа, построена в УПИ VII-

1599, кв. 83, по действащите планове на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Промяна в Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство, 

основни и неотложни текущи ремонти за 2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

15. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Правец, Софийска област.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

на граждани от бюджета на Община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Кандидатстване на Община Правец с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

към Министерство на труда и социалната политика. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

Р Е Ш Е Н И Е   № 171 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Правец. 

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

ал, 2 от Закона за местните данъци и такси, чл.76, ал.1 и ал.3, чл. 77 и чл. 79 от АПК, 

чл.7, ал.2 и чл.8 от ЗНА, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 



1. Приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №4 за определянето на 

местните данъци в Община Правец, съгласно приложението към настоящото решение. 

Приложение: Проект на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №4 за 

определянето на местните данъци в Община Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 172 

ОТНОСНО: Определяне размера на такса битови отпадъци в Община Правец за 2023 година, 

определяне на отстъпката при заплащане на такса битови отпадъци за 2023г. и 

одобряване на План – сметка за необходимите разходи по сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в община Правец през 2023г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21 (1), т.7, (2) и чл.27 (4) и 

(5) от ЗМСМА, чл.62, чл.63, (1), 66 (1), (3), т. 2 от Закона за местните данъци и 

такси, чл.18, ал.2 от Наредба №15 на Общински съвет на Община Правец, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1.Запазва размера на такса битови отпадъци за 2023 година, приета с Решение №35 от 

20.12.2019г. на Общински съвет на Община Правец 

2. Освобождава от такса битови отпадъци имоти публична и частна общинска собственост 

на територията на Община Правец, които не са отдадени под наем, не са предоставени за ползване 

по друг начин и на друго основание и не се използват със стопанска цел. 

3. Освобождава от такса битови отпадъци имоти общинска собственост на територията на 

Община Правец предназначени за: читалища,  общежитие при ПГПЧЕ гр. Правец и общежитие 

с. Видраре. 

4. Освобождава от заплащане на такса „сметосъбиране и сметоизвозване” за съответната 

година, ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от 

собственика или ползвателя до края на предходната година в община Правец, като същите се 

облагат с такса „чистота на териториите за обществено ползване” и такса „обезвреждане на 

битовите отпадъци в депо”. 

5. От отстъпка 5 на сто могат да се възползват всички собственици и ползватели на 

недвижими имоти (физически и юридически лица), предплатили до 30 април 2023 г. таксата за 

битови отпадъци за цялата година. 

 6. Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, 

обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията за обществено 

ползване в Община Правец през 2023година (Приложение). 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 173 

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.347-0001-С01  от  

12.11.2021г. и  Анекс към договор № BG06RDNP001-19.347-0001-С02  от 

26.10.2022 г., сключен между Община Правец и ДФ „Земеделие“  за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“  на мярка  19  

„Водено от общностите местно развитие“ за  Проект „Изграждане на 

Информационен център в УПИ IX за  „Информационен център и озеленяване“ в  

кв.10, гр. Правец, Община Правец. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл 21, ал. 1, т. 10, и чл. 27, ал. 

4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, 

ал.1 от АПК и договор/споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.347-0001-С01 от 12.11.2021г. и Анекс към договор № 

BG06RDNP001-19.347-0001-С02 от 26.10.2022 г.  подмярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на 



мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за Проект „Изграждане на 

Информационен център в УПИ IX за „Информационен център и озеленяване“ в 

кв.10, гр. Правец, Община Правец.“, сключен между Община Правец и ДФ 

„Земеделие”, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 64864,70лв. (шестдесет 

и четири хиляди осемстотин шестдесет и четири лева и 70 стотинки) за обезпечаване на 100% от 

заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.347-0001-С01 от 12.11.2021г. и Анекс към договор № 

BG06RDNP001-19.347-0001-С02  от 26.10.2022 г.  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“  на мярка  19  „Водено от 

общностите местно развитие“ за  Проект „Изграждане на Информационен център в УПИ IX за  

„Информационен център и озеленяване“ в  кв.10, гр. Правец, Община Правец.“, сключен между 

Община Правец и ДФ „Земеделие”. 

2. Упълномощава кмета на община Правец да подпише Запис на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в размер на 12 972.94 (дванадесет 

хиляди деветстотин седемдесет и два лева и 94 стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения 

размер на ДДС към авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-19.347-0001-С01 от 12.11.2021 г. и  Анекс към договор № 

BG06RDNP001-19.347-0001-С02 от 26.10.2022 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“  на мярка  19  „Водено от 

общностите местно развитие“ за  Проект „Изграждане на Информационен център в УПИ IX за 

„Информационен център и озеленяване“ в  кв.10, гр. Правец, Община Правец.“, сключен между 

Община Правец и ДФ „Земеделие”.  

3. Възлага на кмета на община Правец да подготви необходимите документи за получаване 

на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.347-0001-С01 и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”.   

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

изпълнение на настоящето решение от деня на приемането му, предвид наличие на особено важен 

обществен интерес, изразяващ се в кратките срокове за изпълнение на задълженията по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.347-0001-С01 от 

12.11.2021 г. и Анекс към договор № BG06RDNP001-19.347-0001-С02 от 26.10.2022 г. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 174 

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

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

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

„Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58030.15.67 по КККР  на гр. Правец, 

община Правец, обл. 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-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

 

 

РЕШИ: 

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

„Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58030.15.67 по КККР  на гр. Правец, община Правец, 

обл. Софийска”, като трасето премине в свободен изкоп през поземлен имот, собственост на 



Община Правец- част от поземлен имот с идентификатор 58030.15.348 по КККР за гр. Правец, 

представляващ път с НТП  за селскостопански, горски, ведомствен път. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СВО за обект: „Жилищна 

сграда в ПИ с идентификатор 58030.15.67 по КККР  на гр. Правец, община Правец, обл. 

Софийска”,  в изкоп с дължина 1,30 м. и ширина 0,80 м. в размер на 35,36 лв. (тридесет и пет лева 

и тридесет и шест стотинки) без ДДС (необлагаема), определена от комисия, назначена със 

Заповед на Кмета на Община Правец, съгласно приложения протокол.  

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

устройство на територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно 

отклонение за  обект: „Жилищна сграда в ПИ с идентификатор 58030.15.67 по КККР  на гр. 

Правец, община Правец, обл. Софийска”,  през поземлен имот (ПИ), общинска собственост - част 

от поземлен имот с идентификатор 58030.15.348 по КККР за гр. Правец, представляващ път с 

НТП  за селскостопански, горски, ведомствен път 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 175 

ОТНОСНО: Вземане на решение относно начина на стопанисване, управление или 

разпореждане на недвижими имоти – публична общинска собственост, 

представляващ яз. „Осиковица“, с. Осиковица, община Правец. 

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

ал.5 от ЗМСМА и чл.19а от Закона за водите, 

  (Гласували-13; “За”-12, “Против”-0, “Въздържали се”-1) 
 

РЕШИ: 

1. Дава принципно съгласие за безвъзмездно предоставяне на язовир „Осиковица”, находящ 

се в село Осиковица, община Правец в собственост на държавата, при условията и по реда на Закона 

за водите. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на т.1 от настоящото решение, включително да внесе 

предложение за включване на язовир „Осиковица” в Програмата на Община Правец за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година и за начина на разпореждане с 

него в съответствие с даденото съгласие по т.1 от настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 176 

ОТНОСНО: Приемане ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 

година. 

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

ал. 4 и ал. 5 от 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-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Приема ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 год., съгласно 

приложението, неразделна част към настоящото решение. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 177 

ОТНОСНО: Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по реда на §27, ал.2 от ПЗР към 

ЗИДЗСПЗЗ. 

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

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

администрация (ЗМСМА), във връзка с §27, ал.2, от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ и по повод 



постъпило в Общинска администрация на община Правец искане вх. №58.00 –

8/27.10.2022 год. от ОСЗ – Правец, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Предоставя за възстановяване земеделски земи на наследниците на В. Б. Г., следния 

земеделски имот, находящи се в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец, 

област Софийска:  

• Проектен имот с идентификатор 54170.15.142 в землището на с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска, с площ от 813 кв.м (осемстотин и тринадесет кв. м), съгласно скица-

проект №15-925524-17.08.2022 г., попадащ изцяло в поземлен имот с идентификатор 

54170.15.101 по КККР на с. Осиковица, целият с площ от 12400 кв.м, за който е съставен Акт за 

частна общинска собственост №4713 – II/ 08.11.2022 год. – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на И. Л. Т., 

пълномощник на А. Л. Б., наследник на В. Б. Г. и на Общинска служба по Земеделие – Правец, 

по реда на АПК. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 178 

ОТНОСНО: Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 

37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ. 

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. 37в, ал.16 и ал.17 във връзка с чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и 

чл. 75б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се предоставят под наем имотите – полски пътища, публична 

общинска собственост, на територията на община Правец, които попадат в масивите за ползване, 

създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 година. 

2. Не дава съгласие да се предоставят под наем имотите с начин на трайно ползване – 

канал/напоителен канал и имоти - полски пътища, описани в Приложение № 1, неразделна част 

от настоящото решение. 

3. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на имотите - полски пътища, 

попадащи в масиви за ползване, създадени по реда на чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022-

2023 година по землища в община Правец, както следва: 

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

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

- Землище на с. Правешка Лакавица – 30.00 лв./дка 

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

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

- Землище на с. Манаселска река   – 30.00 лв./дка 

3. Възлага на кмета на община Правец в 7-дневен срок от влизането в сила на настоящото 

решение да издаде заповеди по землища, които да се публикуват на интернет страницата на 

общината и да предприеме необходимите законосъобразни действия за сключване на договори за 

наем с ползвателите за определените имоти - полски пътища, за срок от 1 (една) стопанска година - 

2022-2023 година, след заплащане на годишната наемна цена в едномесечен срок от издаване на 

заповедите по чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ 

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

и Общинска служба по земеделие – Правец, за сведение. 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 179 

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-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

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   № 180 

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

741, находящ се в кв. 40 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-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

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

собственост (АЧОС) №4670 – II/04.10.2022 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2705 от 07.10.2022 год., Акт № 108, том X, при 

съседи: Север: УПИ III – 740, кв. 40, гр. Правец; изток: УПИ IV – 741, кв. 40, гр. Правец: юг: УПИ 



XI – 741, кв. 40, гр. Правец; запад: УПИ VIII – 738, кв. 40, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

2. Определя цена в размер на 15 160.00 лв. (петнадесет хиляди сто 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   № 181 

ОТНОСНО: Продажба на първи етаж от двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 43 

кв.м., построена в УПИ XVIII - Автостанция и градина, кв. 23 по плана за регулация 

на с. Джурово, община Правец, област Софийска. 

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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 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-13; “За”-13, “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 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, със съответните иделани части от общите 

части на сградата и толкова от правото на строеж 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., актуван с Акт за частна общинска 

собственост №4706 - II/17.10.2022 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2846 от 18.10.2022 год., под № 18 том XI, при съседи: 

Североизток: УПИ XI – Обществено обслужване, УПИ II-211, УПИ III-212 , кв.23, с. Джурово; 

югоизток: УПИ XV-227, кв. 23, с. Джурово; югозапад: улица с о. т. 113 към о. т. 56, с. Джурово; 

северозапад: улица от о. т. 113 към о. т. 42, по действащия план за регулация на с. Джурово, 

община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 25800.00 лв. (двадесет и пет хиляди и 

осемстотин 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   № 182 

ОТНОСНО: Разглеждане на покана за закупуване на вилна сграда на два етажа, построена в 

УПИ VII-1599, кв. 83, по действащите планове на гр. Правец. 



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

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

(ЗМСМА), във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността (ЗС), 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Общински съвет на община Правец не приема предложението от А. А. К. с постоянен 

адрес: гр. София, ........., за закупуване на недвижим имот, представляващ вилна сграда на два 

етажа състояща се от: на първи етаж - дневна, трапезария, кухненски бокс, тоалетна, входно антре 

и вътрешна стълба; на втори етаж - три стаи, баня, дрешник и балкон, със застоена площ на всеки 

един от етажите от 50.40 (петдесет цяло и четиридесет стотни) кв.м., построена на основание 

Договор за отстъпено право на строеж върху държавна земя, съгласно Нотариален акт за дарение 

№58, том III, дело 1020 от 22.07.1996 г. върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-1599, кв. 83, 

целият с урегулирана площ от 660 кв.м., с неуредени сметки за 6 кв. м. придаваеми от ПИ 6536, 

по плана за регулация на гр. Правец от 2008 г., община Правец, актуван с АЧОС №4551 – 

II/06.06.2022 год. за сумата от 120 000.00 евро (сто и двадесет хиляди евро). 

2. Възлага на кмета на община Правец да уведоми А. А. К. с постоянен адрес: гр. София, 

...... за взетото решение по т. 1. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 183 

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, 

чл.60, ал.1 от АПК 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-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

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

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

2022 г. /Приложение№1/.  

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

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

обществен интерес, изразяващ се своевременен текущ ремонт на елементи от инфраструктурата. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 184 

ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Правец, Софийска област. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.3 и  чл.21, ал.1, 

т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка 

с чл. 196, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в община Правец. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да предостави приетия по т.1 Анализ на Областния 

управител за разработване на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в Софийска област. 

Приложение: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Правец. 



Р Е Ш Е Н И Е   № 185 

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-13; “За”-13, “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: 

- Д. Х. В. от гр. Правец  - в размер на 500,00 лв. 

- М. П. Д. от гр. Правец  - в размер на 500,00 лв. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 186 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027 към Министерство на труда и социалната политика. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.23 

и ал.2  и чл. 27. ал.3 от ЗМСМА, 

  (Гласували-13; “За”-13, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства  с проектно предложение за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 по 

процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да внесе Проектно предложение в  Министерство 

на труда и социалната политика в определения срок. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ   

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                         /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 



 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Правец 
 

 

I.  В разпоредбите на Глава втора „Местни данъци” Раздел  IV „Данък 

върху превозните средства” се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

§1. Чл. 40 ал. 7, се изменя и придобива следното съдържание: 

 

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от 

допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида 

на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както 

следва: 

 

 

Брой оси на 

седловия 

влекач/влекача за 

ремарке 

Допустима максимална 

маса на състава от 

превозни средства, 

посочена в 

свидетелството за 

регистрация на влекача 

(в тона): 

Данък (в лева) 

равна или 

повече от 

по-малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси - 18 9 31 

 18 20 31 70 

 20 22 70 162 

 22 25 209 376 

 25 26 376 660 

 26 28 376 660 

 28 29 364 439 

 29 31 439 721 

 31 33 721 1000 

 33 38 1000 1519 

 38 - 1108 1506 

Б) с три и повече 

оси 
36 38 704 977 

 38 40 977 1351 

 40 - 1351 1999 

 



 

 

§2. Чл. 40 ал. 13, се изменя и придобива следното съдържание: 

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя 

в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както 

следва: 

 

Брой оси на 

моторното превозно 

средство 

Допустима 

максимална маса 
Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по- 

малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с 

окачване, прието за 

еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата ос/оси 

А) с две оси 12 13 33 67 

 13 14 67 185 

 14 15 185 261 

 15 - 261 590 

Б) с три оси 15 17 67 117 

 17 19 117 239 

 19 21 239 310 

 21 23 310 477 

 23 - 477 743 

В) с четири оси 23 25 310 315 

 25 27 315 491 

 27 29 491 779 

 29 - 779 1155 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №4 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

§3. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Правец е приета с Решение № 

171/09.12.2022 г. на Общински съвет на Община Правец на основание на чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси при спазване на 

изискванията на чл.75-79 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ и на чл.26-

28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и влиза в сила от деня на публикуването й в 

местен вестник. 
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Приложение 1 
 

ПЛАН – СМЕТКА 
ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ПРЕЗ 2023 

ГОДИНА 
 
 

Съгласно изискванията на чл.66 (3) от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се 
определя в годишен размер с решение на Общинския съвет въз основа на одобрена план-
сметка, включваща необходимите разходи за: 

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други; 

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до 
депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 
Взети са предвид размерите на плащанията по договорите с изпълнителите на 

дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване „ и „Поддържане на чистотата на 
територията за обществено ползване. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

№ ПРИХОДИ за 2023 г. ОБЩО: 850000 

1.  От такса битови отпадъци 850000 

 РАЗХОДИ за 2023 г. ОБЩО 850000 

2.  за сметосъбиране и сметоизвозване 287997 

3.  за обезвреждане на битовите отпадъци в депо 80 000 

4.  за отчисления към за РИОСВ за депониране на отпадъци 256500 

5.  за чистота на териториите за обществено ползване 225503 



 

         

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А  

 

НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

ПРЕЗ 2023 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

П р а в е ц , Декември 2022 година  
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Правец за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г. Тя съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 

имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, 

които общината желае да получи в замяна; 

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и 

способите за тяхното придобиване; 

5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;  

6. обектите от първостепенно значение за изграждането, на които е необходимо 

отчуждаване на частни имоти; 

7. други данни, определени от общинския съвет. 

 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

 

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лв. 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Отдаване под наем на помещения 63000.00 

2. Отдаване под наем на терени и земеделски земи от ОПФ 130000.00 

3. Отдаване под наем на жилища 1000.00 

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 194 000.00 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Продажба на имоти – общинска собственост 200000.00 

2. Учредени вещни права 3000.00 

 Всичко от разпореждане с имоти – общинска собственост 203000.00 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ 

 397000.00 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на 

имоти, заснемане на имоти и др.) 

5 000.00 

2. За оценки от независим оценител и обявления 9 000.00 

 
ВСИЧКО РАЗХОДИ 14 000.00 
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III.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ. 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 
 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

1.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 3, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на IIІ 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

2.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 4, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков” № 2; 

3.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 5, частна общинска 

собственост, с площ от 30.00 (тридесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, 

построена в УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17 по плана на гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков” № 2; 

4.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 6, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” № 2; 

5.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещения, представляващи ОФИС № 8 и ОФИС № 9, частна 

общинска собственост, с обща площ от 51.69 (петдесет и едно цяло 

шестдесет и девет стотни) кв.м, находящо се на IIІ (третия) етаж в 

Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

6.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 10, частна общинска 

собственост, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на III 

(третия) етаж в Административно-стопанската сграда на, гр. Правец, 

пл. „Тодор Живков” № 2; 

7.  АЧОС №120-II/ 

02.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 48, частна общинска собственост, с площ 

от 23.40 (двадесет и три цяло и четиридесет стотни) кв.м., находящ се 

на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

8.  АЧОС №121-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 50, частна общинска собственост, с площ 

от 34.94 (тридесет и четири цяло и деветдесет и четири) кв.м., 

находящ се на II (втория) етаж в Административно-стопанската 

сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

9.  АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 51, частна общинска собственост, с площ 

от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” № 2; 
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10.  АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 52, частна общинска собственост, с площ 

от 50.85 (петдесет цяло осемдесет и пет) кв.м, находящ се на II 

(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

11.  АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 54, частна общинска собственост, с площ 

от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” № 2; 

12.  АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 55, частна общинска собственост, с площ 

от 50.89 (петдесет цяло осемдесет и девет) кв.м, находящ се на II 

(втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За 

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

13.  АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 56, частна общинска собственост, с площ 

от 12.00 (дванадесет) кв.м, находящ се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков” № 2; 

14.  АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 57, частна общинска собственост, с площ 

от 47.89 (четиридесет и седем цяло и осемдесет и девет) кв.м, 

находящо се на II (втория) етаж в Административно-стопанската 

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

№ 2; 

15.  АЧОС №125-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 58, частна общинска собственост, с площ 

от 48.91 (четиридесет и осем цяло и деветдесет и един) кв.м, находящ 

се на II (втория) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ 

ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл.„Тодор Живков” №2; 

16.  АЧОС №622-II/ 

31.01.2012 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща помещение за административна и стопанска дейност, 

със застроена площ от 136.19 (сто тридесет и шест цяло и 

деветнадесет) кв. м., находяща се в Административно-стопанска 

сграда, (УПИ) ХХІІ (двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 

(седемнадесет), по плана на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, пл.„Тодор Живков” №2; 

17.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 11 (зала), частна общинска 

собственост, с площ от 168.57 (сто шестдесет и осем цяло и петдесет и 

седем) кв.м., находящ се на IIІ (третия) етаж в Административно-

стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. 

„Тодор Живков” №2; 

18.  АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща помещение на партерен етаж със самостоятелен вход, 

частна общинска собственост, с площ от 27.00 (двадесет и седем) 

кв.м., находящо се Административно-стопанска сграда, (УПИ) ХХІІ 

(двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр. 

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 
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19.  АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. от покривното пространство на 

Административно-стопанска сграда, построена в урегулиран 

поземлен имот (УПИ) ХХІІ – За комплексно обществено обслужване, 

находящ се в кв. 17 по ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, пл. 

„Тодор Живков” №2; 

20.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №2 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 6.90 (шест цяло и деветдесет стотни) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-

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

21.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №3 - частна общинска собственост, с площ от 9.00 (девет) 

кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, 

построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана на гр. Правец; 

22.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №4 - частна общинска собственост, с площ от 39.20 

(тридесет и девет цяло и двадесет стотни) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-

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

23.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №6 - частна общинска собственост, с площ от 27.50  

(двадесет и седем цяло и петдесет стотни) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж от двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-

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

24.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №8 - частна общинска собственост, с площ от 39.00 

(тридесет и девет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж от двуетажна 

сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, по плана 

на гр. Правец; 

25.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с полезна площ от 17.50 

(седемнадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., находящо се на партера 

в двуетажна сграда - Автогара, построена в УПИ VIII–Автогара, 

кв.17, гр. Правец, община Правец; 

26.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Част от двуетажна сграда Автогара – частна общинска собственост, 

представляваща втори етаж, с обща полезна площ от 224.50 (двеста 

двадесет и четири цяло и петдесет) кв.м., състояща се от 8 (осем) 

помещения, коридор и отделен санитарен възел, построена в УПИ 

VIII–Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец;  

27.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №1 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

28.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №2 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

29.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №3 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

30.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №4 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 11.00 (единадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 
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31.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №5 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 16.00 (шестнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

32.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение – обособена част - №6 - частна общинска собственост, с 

обща полезна площ от 30.00 (тридесет) кв.м., състоящо се от две 

помещения и санитарен възел, находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

33.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение №7 - частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 19.00 (деветнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

34.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение - зала №8 - частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 60.00 (шестдесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж от 

двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII-Автогара, кв. 17, 

по плана на гр. Правец; 

35.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №26 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 17.00 (седемнадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

36.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от две помещения №10 и №11 и сервизно 

помещение №13 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., находящи се на I (първия) етаж 

в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

37.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от две помещения №22  и №25 и 

сервизно помещение № 23 – частна общинска собственост, с обща 

полезна площ от 37.30 (тридесет и седем цяло и тридесет) кв.м., 

находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по 

действащия план за регулация на гр. Правец; 

38.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №8 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 12.00 (дванадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

39.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 17.00 (седемнадесет) кв.м., находящо се на I (първия) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 
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40.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 9.45 (девет цяло и четиридесет и пет) кв.м., находящо се на I 

(първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с 

РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ 

I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

41.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две 

помещения №19 и №20 и сервизно помещение №21 – частна 

общинска собственост, с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) кв.м., 

находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по 

действащия план за регулация на гр. Правец; 

42.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две 

помещения №14 и №15 и сервизно помещение № 12 – частна 

общинска собственост с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) кв.м., 

находящи се на I (първия) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по 

действащия план за регулация на гр. Правец; 

43.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект, състоящ се от пет помещения - №1, №2, №3, №23 и 

№24 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 80.00 

(осемдесет) кв.м., находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна 

сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и 

седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, 

кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

44.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №22 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 34.00 (тридесет и четири) кв.м.,  находящо се на II (втори) 

етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

45.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

46.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №19 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 28.00 (двадесет и осем) кв.м., находящи се на II (втори) етаж 

в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

47.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №16 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 18.00 (осемнадесет) кв. м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 
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48.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №17 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

49.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №15 със сервизно помещение №13 – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 21.00 (двадесет и един) кв.м., 

находящо се на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша 

поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., 

построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по 

действащия план за регулация на гр. Правец; 

50.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №20 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

51.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №21 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 18.00 (осемнадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

52.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №11 и №10 – частна общинска собственост, 

представляващи кабинет и преходно помещение (лаборатория), с 

обща полезна площ от 28.70 (двадесет и осем цяло и седемдесет 

стотни) кв.м, находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна 

сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и 

седем) кв.м, построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, 

кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

53.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №12 – частна общинска собственост, представляващо 

кабинет, с обща полезна площ от 17.50 (седемнадесет цяло и петдесет 

стотни) кв.м, находящи се на II (втори) етаж в триетажна масивна 

сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и 

седем) кв.м, построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, 

кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

54.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №9 – частна общинска собственост, с обща полезна площ 

от 13.00 (тринадесет) кв.м., находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

(хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

55.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №13, №14 и №15 – частна общинска собственост, с обща 

полезна площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., находящи се в 

сутерена на триетажна масивна сграда с РЗП 1227.00 (хиляда двеста 

двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи 

дейности, кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец, 

предназначено за рехабилитация;; 
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56.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №16 – частна общинска собственост, с обща полезна 

площ от 16.00 (шестнадесет) кв.м., находящо се в сутерена на 

триетажна масивна сграда с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и 

седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, 

кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец, предназначено 

за рехабилитация; 

57.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №17 и №18 – частна общинска собственост, с обща 

полезна площ от 15.00 (петнадесет) кв.м., находящи се в сутерена на 

триетажна масивна сграда с РЗП 1227.00 (хиляда двеста двадесет и 

седем) кв.м., построена в УПИ I-Обществено обслужващи дейности, 

кв. 27 по действащия план за регулация на гр. Правец, предназначено 

за рехабилитация; 

58.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. – частна общинска собственост, част от 

фоайето в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 

1227.00 (хиляда двеста двадесет и седем) кв.м., построена в УПИ I-

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, за иснталиране на автома за кафе и топли 

напитки. 

59.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със 

светла площ от 157.00 (сто петдесет и седем) кв.м., представляваща 

ученически бюфет, находяща се в масивна сграда –Училище, 

построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

60.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от сграда - Общежитие – публична общинска собственост, , 

представляваща ученически бюфет, със светла площ от 19.00 

(деветнадесет) кв.м., находящ се на първия етаж в четириетажна 

масивна сграда – Общежитие, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 

101 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

61.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със 

светла площ от 646.73 (шестстотин четиридесет и шест цяло и 

седемдесет и три стотни) кв.м., представляваща ученически стол, 

находяща се в масивна сграда – Училище, построена в (УПИ) І – 

Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. Правец; 

62.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от 

фоайето едноетажно тяло, находящо се в масивна сграда –Училище, 

построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, за инсталиране на автома за храни и 

напитки; 

63.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Площ от 1 (един) кв.м. – публична общинска собственост, част от 

фоайето  на двуетажна тяло, находяща се на II (втория) етаж в 

масивна сграда –Училище, построена в (УПИ) І – Училище, кв. 101 по 

действащия план за регулация на гр. Правец, за инсталиране на 

автома за храни и напитки; 

64.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Площ от 1.00 (един) кв.м. – публична общинска собственост, 

находяща се в западната страна на пешеходна зона, представляваща 

част от Урегулиран поземлен имот ХV – За площад и обществено 

обслужване, кв. 20 по ПУП – ПР на гр.  Правец, община Правец, 

област Софийска, за инсталиране на кафе-автомат. 



10 

 

65.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 1 (едно) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се в УПИ XV- 

За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр. 

Правец; 

66.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваеми търговскии обекти № 2 (две) и №3 (три) - частна 

общинска собственост, с обща площ от 30.00 (тридесет) кв.м., 

находящи се в УПИ XV- За площад и обществено обслужване, кв. 20 

(пешеходна зона), гр. Правец; 

67.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 4 (четири) - частна общинска 

собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящ се в УПИ XV- 

За площад и обществено обслужване, кв. 20 (пешеходна зона), гр. 

Правец; 

68.  Правец Терен № 9, с площ от 12.00 (дванадесет) кв.м, съгласно Схемата за 

разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговия в гр. 

Правец, находящ се между р. Стара река, улица от о.т. 233 към о.т. 

256 и улица от о.т. 233 към о.т. 231 по действащия план за регулация 

на гр. Правец за поставяне на преместваем обект – Ателие за услуги;  

69.  Правец Терен № 10 - публична общинска собственост, с площ от 15.00 

(петнадесет) кв. м., находящ се в кв. „Север”, източно от улица с о. т. 

233-256 по плана на гр. Правец, община Правец за поставяне на 

преместваем Търговски обект (ветеринарен пункт). 

70.  АЧОС №1016-II/ 

19.09.2013 г 

Гараж с площ от 24.00 (двадесет и четири) кв.м., намиращ се в 

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

Софийска. 

71.  АЧОС №1273-II/ 

13.10.2014 г. 

Помещение с площ от 130.00 (сто и тридесет) кв.м., (бивше котелно 

помещение), находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, построен 

в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по действащия 

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

72.  АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

Помещение №1 – публична общинска собственост, с площ 15.9 

(петнадесет цяло и девет десети) кв. м, представляващо част от 

масивна едноетажна сграда – обреден дом, цялата със застроена площ 

от 403 кв.м, построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по плана за 

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

73.  АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

Помещение №2 с площ 15.6 (петнадесет цяло и шест десети) кв. м, 

представляващо част от масивна едноетажна сграда – обреден дом, 

построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния план 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

74.  АЧОС №1087-II/ 

05.02.2014 г. 

Сграда със застроена площ от 230 кв. м. (двеста и тридесет квадратни 

метра) – частна общинска собственост, на един етаж, масивна 

конструкция, находяща се в Урегулиран поземлен имот VIII – За 

техническа инфраструктура, в кв. 118 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

75.  АЧОС №1251-II/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

13.50 (тринадесет цяло и петдесет) кв.м., находящо се на първия етаж 

в административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, 

представляващо лекарски кабинет; 
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76.  АЧОС №1251-II/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

14.00 (четиринадесет) кв.м., находящо се на първия етаж в 

административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, 

представляващо стоматологичен кабинет. 

77.  АПОС №276/ 

10.02.2005 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част, находящо се на 

първия етаж в Административна сграда - кметство с. Разлив, община 

Правец, предназначено за поща; 

78.  АПОС №235-I/ 

08.04.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда на кметство с. Калугерово, община Правец, 

предназначено за поща; 

79.  АЧОС №1125-II / 

07.03.2014 г. 

Две помещения и коридор с отделен вход със застроена площ (ЗП) = 

55,20 кв.м. на първия етаж, представляващи част от Административна 

сграда – кметство, цялата с разгъната застроена площ от 520.00 кв.м. 

на два етажа, масивна конструкция, построена в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) ІІІ – Кметство, находящи се в кв. 13, по действащия план 

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

80.  АПОС №1193-I / 

08.11.2019 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 14.00 

(четиринадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда – кметство, с. Своде, община Правец, 

предназначено за поща; 

81.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

20.00 (двадесет) кв.м., находящо се в Административна сграда – 

кметство, с. Осиковска Лакавица, община Правец, представляващо 

лекарски кабинет,  

82.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015 г. 

Помещение – публична общинска собственост, с площ от 67.38 

(шестдесет и седем цяло и тридесет и осем стотни) кв.м., 

представляващо част от триетажна масивна сграда - Административна 

сграда (кметство) със застроена площ от 430 кв.м., построена в 

урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV –Кметство, поща, здравна 

служба, читалищен клуб, магазин, ресторант, сладкарница, кв. 16 по 

действащия план регулация на с. Осиковска Лакавица, община 

Правец, област Софийска; 

83.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 14.00 

(четиринадесет) кв. м, представляващо обособена част от 

Административна сграда - кметство, с.Осиковска Лакавица, община 

Правец, предназначено за поща; 

84.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 10.00 (десет) 

кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, западно от 

кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, община Правец; 

85.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013 г. 

Помещение - частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

15.00 (петнадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, 

западно от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, 

община Правец, представляващо зъболекарски кабинет; 

86.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се в едноетажна сграда на калкан, 

западно от кметството – за здравна служба, кв.21, с. Осиковица, 

Община Правец, (за лекарски кабинет). 
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87.  АЧОС №2395-II/ 

12.02.2018 г. 

Помещение с отделен вход със застроена площ от 127.00 (сто 

двадесет и седем) кв.м., находящо се на полуподземен етаж от 

масивна двуетажна сграда – Културен дом (читалище), построена в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX– Културен дом, целият с площ 

от 4049 кв.м., кв. 21 по действащия план за регулация на с. 

Осиковица, община Правец, област Софийска. 

88.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в 

Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец, 

(за лекарски кабинет); 

89.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в 

Административната сграда - кметство в с. Джурово, Община Правец, 

(за лекарски кабинет); 

90.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в 

Административната сграда – кметството, с. Джурово, Община 

Правец, (за лекарски кабинет); 

91.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 25.00 (двадесет 

и пет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в Административната 

сграда на кметство, с. Джурово, Община Правец, (за стоматологичен 

кабинет); 

92.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м., находящо се на I (първи) етаж в 

Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община Правец, 

(за стоматологичен кабинет); 

93.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение с площ от 9.00 (девет) кв.м., находящо се на I (първи) 

етаж в Административната сграда – кметство, с. Джурово, Община 

Правец;  

94.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Самостоятелно обособен обект (аптека), състоящ се от три помещения 

с обща площ от 35.40 (тридесет и пет цяло и четиридесет) кв. м., 

находящ се на първия етаж в триетажна масивна Административна 

сграда – кметство, с. Джурово, община Правец; 

95.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ 22.00 (двадесет и 

два) кв.м, представляващо обособена част от Административна сграда 

– кметство, с. Джурово, община Правец, предназначено за поща. 

96.  АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

Помещения, находящи се в сграда „Здравна служба”, с. Видраре, 

община Правец, представляващи лекарски кабинет, чакалня, 

манипулационна, стая за детска консултация, две сервизни 

помещения и тоалетна, с обща полезна площ от 75.40 (седемдесет и 

пет цяло и четиридесет стотни) кв.м; 

97.  АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

24.00 (двадесет и четири) кв. м., находящо се в сграда „Здравна 

служба”, с. Видраре, община Правец, представляващо зъболекарски 

кабинет; 

98.  АЧОС №1061-

II/10.01.2014  г. 

Две помещения с отделен вход със ЗП = 70.20 кв.м. на първия етаж, 

представляващи част от Административна сграда, цялата със 

застроена площ от 780.00 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, 

находяща се в поземлен имот № 157, участващ в урегулиран поземлен 



13 

 

имот (УПИ) І – Читалище и кметство, кв. 13, по плана за регулация на 

с. Видраре, община Правец, област Софийска 

99.  АЧОС №310-II/ 

25.11.2010 г. 

Обособена част със застроена площ от 204.38 кв. м., от които 134 

кв.м. - помещения и 70.38 кв.м. – тераса, представляваща част от 

обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 кв.м., 

находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в УПИ V – 

Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 по регулационния план 

на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

100.  АПОС №38-I/ 

24.09.2010  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ от 22.00 (двадесет 

и два) кв.м, представляващо обособена част от Административна 

сграда – кметство, с. Видраре, община Правец, предназначено за 

поща; 

101.  АПОС №483-I/ 

23.08.2016 г. 

Площ от 10.00 (десет) кв.м. от покрива и терасата на 

Административна сграда - Кметство, със застроена площ 259.68 кв. 

м., построена в УПИ I – Читалище и кметство, кв. 13, по плана за 

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

102.  АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

10.00 (десет) кв.м., находящо се в Административната сграда на 

кметство с. Равнище, община Правец, представляващо лекарски 

кабинет; 

103.  АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение и чакалня – частна общинска собственост с обща площ 

15.00 (петнадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда - кметство с. Равнище, община Правец, 

предназначено за поща. 

104.  АПОС №22-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда на кметство с. Манаселска река, община 

Правец, предназначено за поща; 

105.  АЧОС №1089-II/ 

07.02.2014 г. 

Терен с площ от 20 кв. м. (двадесет квадратни метра)– частна 

общинска собственост, представляваща част от Урегулиран поземлен 

имот ХII – За търговска дейност, целият с урегулирана площ от 42 

кв.м., находящ се в кв. 23 по ПУП – ПР на с. Джурово, община 

Правец, област Софийска, за поставяне на търговски обект за 

търговска дейност. 

106.  АЧОС №1899-II/ 

04.08.2016 г. 
Помещение - частна общинска собственост, с площ от 20.00 

(двадесет) кв. м., представляващо бивша репетеционна, находящо се 

на I (първи) етаж от двуетажна масивна сграда (читалище), построена 

в УПИ ХІІ – Читалище, съвет, поща, магазин и градина, кв. 22, с. 

Джурово, община Правец, предназначено, за фризьорски салон. 

107.  АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

Помещение №3 (три)- частна общинска собственост, с площ от 9.70 

(девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша 

гримьорна 3, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна 

сграда (читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, 

с. Видраре, община Правец. 

108.  АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

Помещение №2 (две)- частна общинска собственост, с площ от 9.70 

(девет цяло и седемдесет стотни) кв. м., представляващо бивша 

гримьорна 2, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна 

сграда (читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, 

с. Видраре, община Правец. 
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109.  АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

Помещение №1 (едно)- частна общинска собственост, с площ от 9.10 

(девет цяло и десет стотни) кв. м., представляващо бивша гримьорна 

1, находящо се на I (първи) етаж от двуетажна масивна сграда 

(читалище), построена в УПИ І – Читалище и кметство, кв. 13, с. 

Видраре, община Правец. 

110.  АЧОС №1038- II/ 

28.11.2013 г. 

Едноетажна масивна обществена сграда със застроена площ (ЗП) от 

83,40 (осемдесет и три цяло и четиридесет стотни квадратни метра) 

кв. м., разположена на калкан на сграда трафопост, построена в УПИ I 

- Детско заведение, находящ се в кв. 33 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

111.  АЧОС №4363-II/ 

18.10.2021 г. 

Търговски обект – кафе аперитив, със застроена площ от 75 кв. м. 

(седемдесет и пет кв.м.), построена в УПИ XXVI (двадесет и шест)- За 

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

община Правец, област Софийска. 

112.  АПОС №1515-I/ 

12.04.2022 г. 

Обособена част от Спортна зала – Правец, с обща полезна площ от 

109.00 кв.м., находяща се в масивна сграда – Спортна зала, построена 

в УПИ XXVI – За спортен комплекс, кв.9 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, предназначена за възстановяване и 

рехабилитация; 

113.  АПОС №1515-I/ 

12.04.2022 г. 

Обособена част от Спортна зала – Правец, с обща полезна площ от 

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

в УПИ XXVI – За спортен комплекс, кв.9 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, предназначен за спортна дейност – фитнес. 

 

 

III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи. 

 

III (3) – Отдаване под наем на земеделски земи, по реда на чл. 37и, от ЗСПЗЗ, с 

начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, по списък приет с Решение 

№………. от …………….. год. на Общински съвет на община Правец 
 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА. 
 

№ по 

ред 

АОС № 

дата 
Описание на имота 

1.  АЧОС №3281-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ VI-273, с урегулирана площ от 1173 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.120 по плана за 

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

2.  АЧОС №3280-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ XV-288, с урегулирана площ от 751 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 по плана за 

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

3.  АЧОС №3279-II/ 

07.12.2018 год. 

УПИ XIV-288, с урегулирана площ от 995 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 по плана за 

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

4.  АЧОС №1036-II/ 

18.11.2013 год. 

УПИ VІІІ- За училище, с урегулирана площ от 600 кв.м, заедно с 

построената в него едноетажна масивна сграда – бивше училище, със 

ЗП 90 кв.м, находящ се в кв. 9 по плана на с. Джурово, мах. 

„Беляновец”, Община Правец. 
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5.  АЧОС №45-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ V-51, с урегулирана площ от 670 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.10 по плана на с. 

Манаселска река, Община Правец,  

6.  АЧОС №41-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ IV, с урегулирана площ от 740 кв.м, незастроен с уредени 

регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. Осиковица, 

Община Правец,  

7.  АЧОС №42-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ V, с урегулирана площ от 700 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец,  

8.  АЧОС №43-II/ 

24.10.2006 год. 

УПИ VI, с урегулирана площ от 612 кв.м, празен, незастроен с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 по плана на с. 

Осиковица, Община Правец. 

9.  АЧОС №1073-II/ 

24.01.2014 г. 

Поземлен имот № 011001 по КВС за землището на с. Равнище, 

местността „Уха” с площ от 206,475 дка, начин на трайно ползване: 

друга селскостопанска територия, десета категория. 

10.  АЧОС №1273-

II/13.10.2014 год. 

Помещение със застроена площ (ЗП) от 130 кв.м., бивше котелно 

помещение, находящо се в сутерена на жилищен блок № 1, в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-598, в кв.19 по действащия 

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

11.  АЧОС №271-II/ 

01.10.2004 год. 

Поземлен имот с площ от 680 кв. м., находящ се в мах. Бурньовица, 

с. Своде, община Правец, представляващ бивш училищен имот. 

12.  АЧОС №1425-II/ 

31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIII – За жилищно строителство, с площ 

от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на с. 

Джурово, община Правец, област Софийска. 

13.  АЧОС №1426-

II/31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIV – За жилищно строителство, с площ 

от 1214 кв.м., находящ се в кв. 40 по плана за регулация на с. 

Джурово, община Правец, област Софийска,  

14.  АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

Акт №1/ 

17.09.2016 г. за 

поправка на 

АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

Поземлен имот № 58030.505.7230 с площ от 680 кв. м., находящ се 

до кв. 84, гр.Правец, община Правец, област Софийска,  

15.  АЧОС № 2073-

II/ 14.03.2017 

год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – Селкооп и складове, целият 

с площ от 6877 кв.м., кв. 11, по действащия план за регулация на с. 

Осиковица, община Правец, област Софийска,  

16.  АЧОС №2243- 

II/ 08.09.2017 

год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1227, целият с площ от 1081 

кв.м., находящ се в кв. 13 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

17.  АЧОС №2244- 

II/ 20.09.2017 

год. 

Помещение с отделен вход със застроена площ (ЗП) от 29 кв.м., 

находящо се в полуподземен етаж на жилищен блок № 2, построен в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV- За КЖС, кв.18, по действащия 

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

18.  АЧОС №2328-II/ 

11.12.2017. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1184 , целият с площ от 906 

кв.м., находящ се в кв. 7 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 
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19.  АЧОС №2396-II/ 

12.02.2018 г. 

Обособена част от сграда, с отделен вход, състояща се от 11 

(единадесет) броя помещения и коридор, с обща застроена площ от 

205 (двеста и пет) кв. м., находяща се в сутерена на двуетажна 

масивна сграда, цялата със застроена площ от 568 (петстотин 

шестдесет и осем) кв.м., построена в Урегулиран поземлен имот II 

(втори) – Ресторант, магазин, поща, в кв. 7 (седем) по плана за 

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

20.  АЧОС №3295- 

II/ 07.01.2019 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXII – 1260, с урегулирана 

площ от 648 кв. м., находящ се в кв. 2 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, 

21.  АЧОС №3480-II/ 

09.09.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.127 (пет осем нула три нула точка 

едно нула девет точка едно две седем) с площ от 326 кв. м. (триста 

двадесет и шест квадратни метра), по плана на новообразуваните 

имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

22.  АЧОС №3481-II/ 

09.09.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.129 (пет осем нула три нула точка 

едно нула девет точка едно две девет) с площ от 471,25 кв. м. 

(четиристотин седемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни 

квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на 

махала „Дивчов рът”, гр. Правец, община Правец. 

23.  АЧОС №4471-II/ 

10.03.2022 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.230 с площ от 196.30 кв. м. (сто 

деветдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра), по 

плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Скърнава”, гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, находящ се в кв. 220 

(двеста и двадесет), гр. Правец, община Правец, Софийска област. 

24.  АЧОС №3502-II/ 

29.11.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.90 (пет осем нула три нула точка 

едно едно нула точка девет нула) с площ от 70 кв. м. (седемдесет 

квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на 

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

25.  АЧОС №3506-II/ 

10.12.2019 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 26 (осми отреден за имот с 

планоснимачен номер двадесет и шест), целият с площ от 420 

(четиристотин и двадесет) кв.м., находящ се в кв. 3 (три) по плана за 

регулация на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област 

Софийска. 

26.  АЧОС №3680-II/ 

04.06.2020 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III - общ. (трети, общинско) 

целият с урегулирана площ от 656 (шестстотин петдесет и шест) кв. 

м, находящ се в кв. 6 (шест) по действащия план за регулация на с. 

Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска. 

27.  АЧОС №3710-II/ 

15.06.2020 г. 

Обособена част със застроена площ от 192.00 кв. м., от които 134 

кв.м. - помещения и 58.00 кв.м. – тераса, представляваща част от 

обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 

кв.м., находящ се на първия етаж на търговска сграда, построена в 

УПИ V – Търговски, социални дейности и парк в кв. 13 по 

регулационния план на с. Видраре, община Правец, област 

Софийска. 

28.  АЧОС №3738-II/ 

13.07.2020 г. 

Поземлен имот с идентификатор 35585.53.186 (три пет пет осем пет 

точка пет три точка едно осем шест) с площ от 2477 кв. м. (две 

хиляди четиристотин седемдесет и седем кв. м.) в местността 

„Смесите” с начин на трайно ползване – овощна градина, категория 

– 5 (пета),  находящ се в землището на с. Калугерово, община 

Правец, област Софийска. 
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29.  АЧОС №3739-II/ 

13.07.2020 г. 

Поземлен имот с идентификатор 65872.4.714 (шест пет осем седем 

две точка четири точла седем едно четири) с площ от 381 кв. м. 

(триста осемдесет и един кв. м.) в местността „Мойкиното” с начин 

на трайно ползване – друг вид семеделска земя, категория – 5 (пета), 

заедно с построената в него кошара с навес със застроена площ от 

194 (сто деветдесет и четири) кв. м., находящи се в землището на с. 

Своде, община Правец, област Софийска. 

30.  АЧОС №3760-II/ 

11.08.2020 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 19 (четвърти отреден за имот 

с планоснимачен номер деветнадесети), целият с урегулирана площ 

от 1025 (хиляда двадесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 2 (два) по 

плана за регулация на с. Калугерово, община Правец, област 

Софийска. 

31.  АЧОС №3845-II/ 

09.10.2020 г. 

Площ от 747 (седемстотин четиридесет и седем) кв.м., съдържаща 

545 (петстотин четиридесет и пет) кв.м, с отстъпено право на строеж, 

94 (деветдесет и четири) кв.м., придаваеми от озеленяване по плана 

за регулация от 1987 год. и 108 (сто и осем) кв.м., придаваеми от 

улична мрежа, участваща в Урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 

1596 (десети отреден за имот с планоснимачен номер хиляда 

петстотин деветдесет и шест), целият с урегулирана площ от 807 

(осемстотин и седем) кв.м. с неуредени сметки, находящ се в кв. 83 

(осемдесет и три) по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

32.  АЧОС №4025-II/ 

23.04.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – общ. (дванадесет, общ.), 

целият с урегулирана площ от 814 (осемстотин и четиринадесет) 

кв.м., заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда – 

търпим строеж, със застроена площ (ЗП) от 81 (осемдесет и един) 

кв.м, находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана за регулация на с. 

Видраре, община Правец, област Софийска. 

33.  АЧОС №4154-II/ 

02.07.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.260 (пет осем нула три нула точка 

едно едно две точка две шест нула) с неурегулирана площ от 493 

(четиристотин деветдесет и три) кв. м. по Плана на 

новообразуваните имоти на мах. „Скърнава“, гр. Правец, община 

Правец, находящ се в кв. 212 (двеста и дванадесет) по действащия 

Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация 

(ПУР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска 

34.  АЧОС №4155-II/ 

02.07.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.263 (пет осем нула три нула точка 

едно едно две точка две шест три) с неурегулирана площ от 269 

(двеста шестдесет и девет) кв. м. по Плана на новообразуваните 

имоти на мах. „Скърнава“, гр. Правец, община Правец, находящ се в 

кв. 218 (двеста и осемнадесет) по действащия Подробен устройствен 

план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

35.  АЧОС №4160-II/ 

13.07.2021 г. 

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. 

36.  АЧОС №4161-II/ 

13.07.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153 (втори 

отреден за имот с планоснимачен номер седем хиляди двеста 

стридесет и шест, седем хиляди сто петдесет и две, седем хиляди сто 

петдесет и три), целият с урегулирана площ от 518 (петстотин и 
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осемнадесет) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по 

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

37.  АЧОС №4162-II/ 

13.07.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 (тринадесети 

отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин 

шестдесет и пет, шест хиляди шестстотин 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. 

38.  АЧОС №4163-II/ 

14.07.2021 г. 

Поземлен имот с идентификатор 54170.164.29 (пет четири едно 

седем нула точка едно шест четири точка две девет) с площ от 9998 

кв. м (девет хиляди деветстотин деветдесет и осем кв. м.) в 

местността „Събенец” с начин на трайно ползване – нива, категория 

– 6 (шеста), план за земеразделяне, находящ се в землището на с. 

Осиковица, община Правец, област Софийска. Предишен 

идентификатор: няма. Номер по предходен план: 164029. 

39.  АЧОС №4305-II/ 

07.09.2021 г. 

Поземлен имот с идентификатор 54170.26.17 (пет четири едно седем 

нула точка две шест точка едно седем) с площ от 5148 кв. м (пет 

хиляди сто четиридесет и осем кв. м.) в местността „Цековци” с 

начин на трайно ползване – нива, категория – 6 (шеста), находящ се в 

землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска 

40.  АЧОС №4353-II/ 

01.10.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX – Обществено обслужване с 

площ от 359 кв. м, находящ се в кв.9 (девет), по действащия план за 

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

41.  АЧОС №4394-II/ 

21.12.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) X (десети) – общ., целият с 

урегулирана площ от 1032 кв.м. (хиляда тридесет и два квадратни 

метра), находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация 

на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

42.  АЧОС №4395-II/ 

27.01.2022 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За обществено 

обслужване, целият с урегулирана площ от 9207 кв.м. (девет хиляди 

двеста и седем кв.м), с уредени сметки, заедно с построените в него 

сгради: 1. Масивна двуетажна сграда със ЗП от 466 (четиристотин 

шестдесет и шест) кв.м.; 2. Кухненски блок със ЗП от 334,34 (триста 

тридесет и четири цяло тридесет и четири стотни) кв. м.; 3. Масивна 

едноетажна сграда със ЗП от 194.88 (сто деветдесет и четири цяло и 

осемдесет и осем) кв.м.; 4. Пароцентрала и пералня със ЗП от 449 

(четиристотин четиридесет и девет) кв.м.; 5. Гаражи със ЗП от 49,20 

(четиридесет и девет цяло и двадесет стотни) кв. м, находящи се в 

кв. 26 (двадесет и шест) по действащия план за регулация на с. 

Видраре, община Правец, област Софийска,  

43.  АЧОС №4517-II/ 

20.04.2022 г. 

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

планоснимачен номер деветстотин деветдесет и едно), целият с 

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

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

община Правец, област Софийска. 

44.  АЧОС №4518-II/ 

20.04.2022 г. 

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

планоснимачен номер деветстотин деветдесет и две), целият с 

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

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

гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
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45.  АЧОС №4519-II/ 

20.04.2022 г. 

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

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

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

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

действащия план за регулация на с. Равнище, община Правец, 

област Софийска. 

46.  АЧОС №4577-II/ 

01.07.2022 г. 

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 

47.  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–1977г. 

48.  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. 

 

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/. 

 

№ 

по 

ред 

АОС № 

дата 

 

Описание на имота 

1.  АЧОС №1385-II/ 

20.05.2015 

Терен с площ от 39 кв. м., представляващ част от урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VIII-Ресторант, целият с площ от 253 кв. м., 

находящ се в кв. 27 по действащия план за регулация на с. Равнище, 

община Правец, област Софийска. 

2.  АЧОС №1357-II/ 

24.03.2015 

Придаваемо общинско място с площ от 1199,35 кв. м, 

представляващо: Терен 1, с площ от 999.35 кв.м. и терен 2, с площ 

от 200 кв.м., участващи в УПИ II - Фуражен завод,  целият с площ от 

37311,35 кв.м., находящ се в кв. 119 по действащия план за 

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

3.  АЧОС №2235-II/ 

28.07.2017 

45/1120 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ- 213, 

целият с площ от 1120 кв.м, находящ се в кв. 22 по действащия план 

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

4.  АЧОС №2249-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № 901 с площ от 34 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803 кв. м., 

находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

5.  АЧОС №2250-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № №7229 с площ от 104 кв. м., участващ в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XІI - 901, целият с площ от 1803 

кв. м., находящ се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 
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6.  АЧОС №2251-II/ 

27.09.2017 г. 

Поземлен имот № 1617 с площ от 272 кв. м., участващ в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XІ - 901, целият с площ от 864 кв. м., находящ 

се в кв. 58 по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

7.  АЧОС №2252-II/ 

27.09.2017 г. 

89/864 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 901, 

целият с урегулирана площ от 864 кв.м., находящ се в кв. 58 по 

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

8.  АЧОС №2323 – II/ 

27.11.2017 г. 

168/580 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 

636,1369, целият с урегулирана площ от 580 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, от които 112  кв.м., представляват част от 

Поземлен имот (ПИ) №1369 и 56 кв.м., придаваемо от общинско 

място към УПИ IV – 636,  находящ се в кв. 80  по плана за 

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

9.  АЧОС №2458-II/ 

13.04.2018 г. 

30/708 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 90, 

целият с урегулирана площ от 708 (седемстотин и осем) кв.м с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 8 (осем) по 

действащия план за регулация на с. Видраре, община Правец, 

област Софийска. 

10.  АЧОС №3433-II/ 

07.06.2019 г. 

23/700 (двадесет и три към седемстотин) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 42 (единадесети отреден за 

имот планоснимачен номер четиридесет и две), целият с 

урегулирана площ от 700 (седемстотин) кв.м. с неуредени сметки, 

находящ се в кв. 6 (шест) по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска. 

11.  АЧОС №3778-II/ 

18.08.2020 г. 

70/986 (седемдесет към деветстотин осемдесет и шест) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 917 (четвърти 

отреден за имот планоснимачен номер деветстотин и седемнадесет), 

целият с урегулирана площ от 986 кв.м. (деветстотин осемдесет и 

шест квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 70 

(седемдесет) кв.м., придаваеми от улица, находящ се в кв. 65 

(шестдесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

12.  АЧОС №4151-II/ 

01.07.2021 г. 

345/5770 (триста четиридесет и пет към пет хиляди седемстотин и 

седемдесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 

6403 (десети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди 

четиристотин и три), целият с урегулирана площ от 5770 кв.м. (пет 

хиляди седемстотин и седемдесет квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 345 (триста четиридесет и пет) кв.м., от 

които 39 (тридесет и девет) кв.м., придаваеми от улица и 315 

(триста и петнадесет) кв.м., придаваеми от Поземлен имот (ПИ) №8 

(осми), находящ се в кв. 150 (сто и петдесет) по плана за регулация 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

13.  АЧОС №4301-II/ 

26.08.2021 г. 

118/716 (сто и осемнадесет към седемстотин и шестнадесет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 862 

(седми отреден за имот планоснимачен номер осемстотин 

шестдесет и две), целият с урегулирана площ от 716 кв.м. 

(седемстотин и шестнадесет квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 118 (сто и осемнадесет) кв.м., придаваеми от улица, 

находящ се в кв. 50 (петдесет) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

14.  АЧОС №4354-II/ 

01.10.2021 г. 

155/582 (сто петдесет и пет към петстотин осемдесет и две) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V(пети) – Обществено 

обслужване, целият с урегулирана площ от 582 кв.м. (петстотин  
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осемдесет и два квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 155 (сто петдесет и пет) кв.м., находящ се в кв. 9 

(девет) по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, област 

Софийска. 

15.  АЧОС №4497-II/ 

12.04.2022 г. 

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

петдесет и седем) идеални части от Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) V – 921 (пети отреден за имот планоснимачен номер 

деветстотин двадесет и едно), целият с урегулирана площ от 2557 

кв.м. (две хиляди петстотин петдесет и седем квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 1207 (хиляда двеста и седем) 

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

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

16.  АЧОС №4498-II/ 

12.04.2022 г. 

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

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

(седми отреден за имот планоснимачен номер деветстотин двадесет 

и две), целият с урегулирана площ от 1510 кв.м. (хиляда петстотин и 

десет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 655 

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

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

област Софийска. 

17.  АЧОС №4499-II/ 

12.04.2022 г. 

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

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1611 (осми 

отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин и 

единадесет), целият с урегулирана площ от 713 кв.м. (седемстотин и 

тринадесет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 

33 (тридесет и три) кв.м., находящ се в кв. 54 (петдесет и четири) по 

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

18.  АЧОС №4500-II/ 

12.04.2022 г. 

495/1475 (четиристотин деветдесет и пет към хиляда четиристотин 

седемдесет и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XVI – 886 (шестнадесети отреден за имот планоснимачен 

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

1475 кв.м. (хиляда четиристотин седемдесет и пет квадратни метра) 

с неуредени сметки, представляващи 495 (четиристотин деветдесет 

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

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

19.  АЧОС №4501-II/ 

12.04.2022 г. 

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

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

за имот планоснимачен номер хиляда шестстотин и десет), целият с 

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

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

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

20.  АЧОС №4547- II/ 

02.06.2022 г. 

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

шест) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX – 

15,45 (девети отреден за имот планоснимачен номер петнадесет, 

четиридесет и пет), целият с урегулирана площ от 946 кв.м. 

(деветстотин четиридесет и шест квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 285 (двеста осемдесет и пет) кв.м., 

придаваеми от ПИ №45 (четиридесет и пет), находящ се в кв. 4 

(четири) по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, 

област Софийска. 
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21.  АЧОС №4572-II/ 

27.06.2022 г. 

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. 

22.  АЧОС №4568-II/ 

20.06.2022 г. 

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. 

23.  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. 

24.  АЧОС №4618-II/ 

18.08.2022 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. 

25.  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 

26.  АЧОС №4712-II/ 

08.11.2022 г. 
57/887 (петдесет и седем към осемстотин осемдесет и седем) 
идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 72 
(десети отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и 
две), целият с урегулирана площ от 887 кв.м. (осемстотин 
осемдесет и седем квадратни метра) с неуредени сметки, 
представляващи 57 (петдесет и седем) кв.м., придаваеми от 
общински имот, находящ се в кв. 10 (десет) по плана за 
регулация на с. Своде, община Правец, област Софийска. 
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VI.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА. 

VІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ. 

 

VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ. 

 

ІХ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО. 

Х. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, С КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОСЪЩЕСТВЯВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С 

ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА. 

 

ХІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОТДАВА НА КОНЦЕСИЯ:  

 

ХІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДОСТАВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ: 

 

ХІІІ –ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОКУПКА, ЧРЕЗ ЗАМЯНА С РАВНОСТОЕН 

ОБЩИНСКИ ИМОТ ИЛИ СОБСТВЕНИЦИТЕ УЧРЕДЯТ НА ОБЩИНАТА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА: 

 

XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДОСТАВИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

XV. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА КАТО ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО 

ЗНАЧЕНИЕ. 

 

XVI: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕХВЪРЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО В СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА:  

1. Поземлен имот с идентификатор 54170.5.128 с площ от 74042 (седемдесет и четири 

хиляди и четиридесет и два) кв.м. с начин на трайно ползване – „Язовир“, находящ се в 

землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийскa, по КККР, одобрени със Заповед 

РД-18-709/ 11.10.2019 год. Номер на имота по предходен план 005128. Актуван с АПОС 

№1206-I/27.01.2020 г. 

2. Поземлен имот с идентификатор 54170.5.336 с площ от 16031 (шестнадесет хиляди 

и тридесет и един) кв. м. в местността „Балинете” трайно предназначение на територията – 

Територия, заета от води и водни обекти, с начин на трайно ползване – За водостопанско, 

хидромелиоративно съоръжение, находящ се в землището на с. Осиковица, община Правец, 

област Софийска, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-709/11.10.2019 год. на 

Изпълнителния директор на АГКК. Предишен идентификатор: 54170.21.122; 54170.5.131; 

54170.5.130. Номер на имота по предходен план 005130. Актуван с АПОС №1384-I/30.03.2021 

г. 
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XVII: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО РЕДА НА 

§ 27, ал.2 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ:  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Правец през 2023 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинска 

собственост за периода 2019-2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да 

се допълва и актуализира през годината. 

Настоящата Програма е приета с Решение № 176 от 09.12.2022 г. 



                                                                                                                      

Други, 
ИБСФ и 
преходен 
остатък

Други, 
ИБСФ и 
преходен 
остатък

изграждане 
и основен 
ремонт на 
тротоари, 
улици и на 
общински 
пътища

текущ 
ремонт

за други 
обекти

Собствени 
приходи

в т.ч.       
§40-00

основен 
ремонт и 
придобива
не на ДМА

текущ 
ремонт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
§ 51-00 ОСНОВЕН РЕМОНТ

§ 10-30 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Функция 01: Общи държавни служби 1 209 662 698 940 123 760 30 018 0 36 223 1 075 900 3 174 503

1 Изготвяне на доклад за конструктивно обследване и техн. Паспорт на спортна 
зала, гр.Правец 11 280 0 11 280

2
Ремонт на обособена част от втори етаж на тяло „Б“ на сградата на Общинска 
администрация Правец. Mестонахождение:УПИ XI-общ.адм. и общ. обсл., кв.20, 
гр.Правец.

0 24 386 24 386

3 Ремонт на покрив на сграда- Кметство с. Осиковица. Местонахождение:УПИ VIII-
адм.сграда, ТКЗС и СелКООП, кв. 21, с.Осиковица 338 11 837 12 175

4 Текущ ремонт административна сграда с. Правешка Лъкавица /УПИ IV - КОС, 
кв.20/ 2 000 2 000

6 Основен ремонт на сграда-УПИ XVI обществено обслужващи дейности в кв.27 по 
плана на  гр.Правец ( офисни секции и гаражи ), гр. Правец 123 760 18 400 142 160

Функция 02: Отбрана и сигурност 0 0 0 2 203 0 1 868 507 0 1 870 710

1
Ремонтно възстановителни работи по въжен мост над река "Малък Искър", 
свързващ с.Калугерово с махалите "Кардашица", "Костадиновец", "Връбчовци", 
"Лъга" и "Клената"

2 203 40 858 43 061

2 Ремонтно възстановителни работи по предпазни диги по левия бряг на р.Малък 
Искър, покрай и над с.Видраре 984 198 984 198

3 Възстановяване на общински път SFO 3497 /I-3/ с.Осиковица , мах. Войновци, 
с.Осиковица 35 721 35 721

4 Възстановяване на общински път SFO 3491 /SFO 1471 с.Калугерово-с.Видраре, 
мах.Стайковци, с.Калугерово 20 275 20 275

5 Възстановяване на общински пътища - с.Своде, с.Манаселска река, с.Джурово, 
Правец 69 770 69 770

6
„Аварийно възстановителни работи на свлачищен участък на път SFO 1471/III – 
308/ Калугерово – Видраре – Джурово - /I-3/ от км. 8+210 с.Калугерово, община 
Правец 

717 685 717 685

5 987 894

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

1 814 493

ПОИМЕНЕН СПИСЪК

Целева субсидия за капиталови 
разходи за 2022 г. 1 642 200 лв. Собствени приходи

0І

Всичко 

686 899

Наименование

1 613 850 11 403 849

№

253 303

Приложение №1

1 047 410



Функция 03: Образование 0 0 0 16 646 0 1 863 435 0 1 880 081

1
Ремонт на целодневна детска градина "Индира Ганди", находяща се в урегулиран 
поземлен имот /УПИ/ за детска градина, кв.167 по план на регулация на гр.Правец 
/одобрен проект ДФЗ  /

5 984 802 066 808 050

2
Ремонт на покрит плувен басейн - ПГПЧЕ "Алеко Константинов"  и ОУ "Васил 
Левски", гр.Правец с разгъната застроена площ - басейн ЗП 730 кв.м. и сутерен ЗП-
370 кв.м.

0 700 000 700 000

3
Изграждане на физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане в ОУ 
"Любен Каравелов", УПИ IX - училище , кв.11 по плана на с.Осиковица /одобрен 
проект ДФЗ  /

298 770 298 770

4
Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и 
волейболно игрище, в УПИ I - училище, кв.101 по плана на гр.Правец  /одобрен 
проект ДФЗ  /

10 662 62 599 73 261

Функция 04: Социално осигуряване,подпомагане и грижи 0 0 0 0 0 750 000 0 750 000
1 Изграждане на дом за възрастни хора в УПИ III 7252,7255 в кв.165 гр.Правец 750 000 750 000

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда 604 831 84 500 0 204 436 0 1 341 827 251 950 2 487 544

1
Реконструкция и модернизация ПСОВ с извън площадкова довеждаща 
инфраструктура, доизграждане  и реконструкция на канализационна мрежа с 
реконструкция на съпътстваща водопроводна мрежа гр. Правец

2 505 055 2 505 055

2
Реконструкция на бул. "Трети Март" ( вътрешна улична мрежа в гр.Правец
подобект No16: бул. "Трети Март" - от о.т. 493-499-506-513-514-518-521-529-531-
524-491-457-449  до път III-3009-РПМ"/посока  към гр. Етрополе)

422 700 422 700

3
Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и 
принадлежностите към тях на територията на община Правец /одобрен проект 
ДФЗ "Земеделие"/ кръгово

720 969 720 969

4 Доставка и полагане на хоризонтална пътна маркировка по улици в гр. Правец 8 000 8 000

5
Текущ ремонт по ул."Възраждане" от ОТ 565 до ОТ 484, гр. Правец-тротоар и 2 бр. 
линейни отводнители на кръстовища  ул."Възраждане" + ул."Хан Аспарух" и 
ул."Възраждане" + ул."Иван Пеев Маруша"

32 918 32 918

6 Текущ ремонт по ул. "Генерал Гурко" от ОТ 479 до ОТ 409, гр. Правец - тротоар 10 000 10 000

7 Текущ ремонт на ул. "Младост" - при ОТ 496, отводнителна решетка 6 757 6 757
8 Текущ ремонт на ул. "Генерал Раух" от ОТ552 и ОТ 565- отводнителна решетка 3 184 3 184

9 Текущ ремонт по улица от ОТ322 до ОТ 355, гр. Правец /тупик зад парк " Д. 
Благоев"/ 2 000 25 000 27 000

10 Ремонт на тротоар по бул."Трети март" от ОТ 277 до ОТ 377 0 122 358 122 358

11 Текущ ремонт на тротоар и направа на отводнителна решетка по ул. "Христо 
Ботев" от ОТ 377 до ОТ 482 23 473 23 473

12 Текущ ремонт вертикална планировка в кв.9 УПИ XI за парк /парк Т. Живков/ 16 200 16 200

13 Текущ ремонт по ул. "Елаша" при ОТ 313, и от ОТ318  до ОТ 421, гр. Правец 33 500 33 500

14 Текущ ремонт по ул. "Втора" , гр. Правец 10 113 10 113
15 Текущ ремонт по бул. "Трети март" - тротоари и съоръжения 40 759 40 759

16 Текущ ремонт и отводнителна решетка на ул."Маняков Камък " от ОТ321  до ОТ
379, гр. Правец 7 574 7 574



17 Текущ ремонт на ул."Бор" от ОТ231   до ОТ 315, гр. Правец 0 0
18 Текущ ремонт на ул."Васил Левски" от ОТ 1004 до ОТ 1120, гр. Правец 1 421 1 421

19
Текущ ремонт по ул. "Възраждане" от ОТ 1196 до 13 м след ОТ 1206 - 
изкърпване на единични дупки и деформации и ремонт на отводнителна 
решетка

6 000 6 000

20 Текущ ремонт по улица от ОТ 71 до ОТ 72, с. Калугерово 2 000 2 000
21 Текущ ремонт по улица от ОТ 87 до ОТ 88, с. Калугерово 9 467 9 467

22
Текущ ремонт на вертикална планировка на пространство около Кметство с. 
Осиковска Лъкавица, находяща се в УПИ XIV - Кметство, поща, здравна служба, 
читалищен клуб,магазини, ресторант, сладкарница, кв. 16

4 000 4 000

23 Текущ ремонт по улица от ОТ 85 през ОТ 84-98-95-110-111-112-113 до ОТ 114, с. 
Равнище 16 411 16 411

24 Текущ ремонт по улица "Иван Пеев Маруша" от ОТ 772 до ОТ 856, гр. Правец 21764 21764

25
„Ремонт по улица от ОТ 472 през ОТ 468 - ОТ 475  до ОТ 476, гр. Правец и 
изграждане на паркоместа в УПИ II – общ. жилищно строителство, кв. 20, гр. 
Правец “

135 240 0 0 135 240

26 Текущ ремонт на паркинг, находящ се в кв. 8, ж.к. Север, гр. Правец 48 000 48 000

27

Текущ ремонт – изкърпване на единични дупки и деформации по улици в гр. 
Правец, както следва: Мах. Драганска ; ул. „Григор Гошев”, ул. „Васил Пенчов”, ул. 
за местност Топила, Мах. Скърнава; кръстовище на ул. „Васил Левски” и ул. 
„Опълченска”

5 800 5 800

28

Текущ ремонт по улици "Чавдарци", "Вутьо Миков", "Пионерска", Георги Димитров",
Капитан Петко Стайков, "Отряд Бенковски", "Матю Воденичаров", "Девети 
Септември", "Юри Гагарин" и "Иван Мицев", в регулацията на с. Джурово - 
изкърпване на единични дупки и деформации 

12 000 12 000

29 Текущ ремонт по улица "Гошо Воденичаров", с. Джурово 0 20 000 20 000
30 Текущ ремонт по улица "Септемврийци" от ОТ 107 - 64 о ОТ 66, с. Джурово 0 16 891 7 609 24 500

31 Текущ ремонт по улици  "от ОТ 70 до ОТ 72", "от ОТ 47 до ОТ 49" в регулацията на 
с. Калугерово - изкърпване на единични дупки и деформации 4 200 4 200

32 Ремонт по улица от ОТ 99-100-89-88 до ОТ 71, с Видраре 0 40 000 40 000



33 Текущ ремонт по улици от "ОТ 102-101-99-100-92 до ОТ 84" и "ОТ 104-105 до ОТ 
118", в регулацията на с. Видраре- изкърпване на единични дупки и деформации 3 300 3 300

34
Текущ ремонт по улици от "Генерал Гурко","Първи май", "Любен 
Каравелов","Раковска","Липа","Марин Христов", "Христо Смирненски", в 
регулацията на с. Осиковица- изкърпване на единични дупки и деформации 

11 700 11 700

35

Текущ ремонт по улици от " ОТ 193-197-198-201-202-203","ОТ 129-127-128-115-114-
113-112-111", "ОТ 25-23-33-37-38-39-58-40-41-42", "улица от ОТ 25-23-33-37-38-39-
58-40-41-42" в регулацията на с. Равнище- изкърпване на единични дупки и 
деформации 

11 400 11 400

36 Текущ ремонт по улица "Стара планина" от ОТ 65 до ОТ 66, с. Разлив 7 550 7 550

37

Текущ ремонт по улици - ул. " Стефан Стаменов" от ОТ 18 до ОТ 19, ул. " Драган 
Йотов" от ОТ 14 до ОТ 15, ул. "Марица" от ОТ 16 до ОТ 26, ул. "Васил Левски" от 
ОТ 54 до ОТ 55, ул. "Васил Ценков" от ОТ 32 до ОТ 33,  ул. "Д-р Христо Райчинов" 
от ОТ 35 до ОТ 36, ул. "Георги Сава Раковски" от ОТ 70 до ОТ 71, ул. "О.з. 
половник Иван Джамбазов" от ОТ 16 до ОТ 17, в регулацията на с. Разлив- 
изкърпване на единични дупки и деформации 

16 750 3 250 20 000

38 Текущ ремонт по улици от " от ОТ 74 до ОТ 75"," от ОТ 57 до ОТ 55", "от ОТ 51 до 
ОТ 49", в регулацията на с. Своде- изкърпване на единични дупки и деформации 10 800 10 800

39 Текущ ремонт по улица от ОТ 74а -119 - 118 до ОТ 117- изкърпване на единични 
дупки и деформации, с. Правешка Лъкавица 1 000 1 000

40 Доставка и монтаж на енергоспестяващи осветителни тела в Община Правец 24 095 24 095

41 „Укрепване на свлачищен участък на път SFO 1471/III – 308/ Калугерово – Видраре 
– Джурово - /I-3/ от км. 8+210 до км.8+360, с.Манаселска река , община Правец 

498 500 498 500

42

Oсновен ремонт на външни стълби - 2 броя (при блок 110), в градска среда , 
осигуряващи пешеходен достъп от улица към  УПИ I - за КЖС и озеленяване, 
кв.177 гр. Правец и ремонт на масивен парапет ( при блок 110) по ляв тротоар на 
бул. „Трети Март”, гр. Правец

46 891 46 891

43

Текущ ремонт – изкърпване на единични дупки и деформации по улици в гр. 
Правец, както следва: ул. „Григор Гошев”, ул. „Васил Пенчов”, улица от ОТ 1217 
през  ОТ 2017-2027-2031 до ОТ 2038; ул. "Елаша"; ул. "5-та"; ул. "Скърнавска"; ул. 
"Бозарска"; ул. "Крачовска чешма"; улица от ОТ 202 до ОТ 203; улица от ОТ 39-40-
42-43-44 до ОТ 46; ул. Димитър Грънчаров 

5 000 5 000

44 Текущ ремонт по ул. "Васил Левски" от ОТ 476 до ОТ 1220 - ремонт дъждоприемни
шахти 3 000 3 000

45 Полагане на трошенокаменна настилка на местни пътища с № 20897.25.314, №
20897.90.313, № 20897.31.312, № 20897.30.311 в землището на с. Джурово 2 500 2 500

46 Полагане на трошенокаменна настилка на местни пътища с № 20897.28.300 и №
20897.27.300 в землището на с. Джурово 2 500 2 500

47 Полагане на трошенокаменна настилка на местни пътища с № 46961.359.508 и №
46961.359.511  в землището на с. Манаселска река 3 000 3 000

Функция 07: Почивно дело, култура , религиозни дейности 0 263 970 563 139 5 400 0 127 902 0 960 411
1 Основен ремонт на покрива на спортна зала Правец 313 139 127 902 441 041

2
Ремонт и подмяна на настилката на прилежащо пространство пред “Спортна зала 
Правец”, находяща се в УПИ XXVI за спортен комплекс, кв.9, по плана на 
гр.Правец

250 000 5 400 255 400

3 Текущ ремонт на фасадите на "Спортна зала Правец" 263 970 263 970

Функция 08:Икономически дейности и услуги 0 0 0 0 0 0 286 000 286 000



1 Текущ ремонт на мостово съоръжение на път в ПИ №58030.1.9921 по КККР на 
гр.Правец 24 000 24 000

2 Частично асфалтиране на път SFO1471/ III-308/ Калугерово - Видраре- Джурово/ I-
3/ и текущ ремонт на мост в землището на с. Джурово 30 000 30 000

3  Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3499/ 
SFO3498, Осиковица - мах.Ямата /- мах.Баре - мах. Недковци 4 000 4 000

4 Полагане на трошено-каменна настилка и асфалтиране на път с  № 58030.79.378 - 
към мах. "Миленска" 10 000 10 000

5 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път в ПИ № 
20897.15.301 по КККР на с. Джурово 17 000 17 000

6 Полагане на трошено-каменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 
3502/I-3, Осиковица - мах. Балинете 4 000 4 000

7 Частично асфалтиране на път SFO 3544 /  SFO1471 / Видраре - Джурово - мах. 
Долна Герановица, с. Джурово 20 000 20 000

8 Частично асфалтиране на път SFO 3545 / II -37, Джурово - Малки Искър/ 
Беляновец - мах. Камилче, с. Джурово 5 000 5 000

9 Частично асфалтиране на път SFO 3493 / SFO 1471, Калугерово - Видраре/- мах. 
Златовци , мах Венчарите, с. Калугерово 10 000 10 000

10
Полагане на трошено-каменна настилка на път SFO3515 / SFO1471 ,Калугерово- 
п.к. Манаселска река / - мах. Градище -мах. Станчовец - мах. Черни връх, с. 
Видраре

5 000 5 000

11 Частично асфалтиране на път SFO 3503// I - 3 /  Осиковица - мах. Балините - мах. 
Ниновци, с. Осиковица 5 000 5 000

12 Полагане на трошено-каменна настилка на път SFO3499 / SFO3498, Осиковица - 
мах. Ямата / - мах. Баре - мах. Недковци, с. Осиковица 5 000 5 000

13 Полагане на трошено-каменна настилка на път SFO 3504 / SFO 3499, Осиковица - 
мах. Дрена, с. Осиковица 5 000 5 000

14 Частично асфалтиране на път SFO 3555/SFO 3499  Осиковица - мах.Баре/ - мах. 
Видинци, с. Осиковица 5 000 5 000

15 Частично асфалтиране на път SFO 3513 / SFO 2473 Равнище - мах.Големанска, с. 
Равнище 10 000 10 000

16 Частично асфалтиране на път SFO 3511 / SFO 2473 Равнище - мах.Лисиците, с. 
Равнище 15 000 15 000

17 SFO3486/ I - 3, Правец - Ботевград / Разлив - мах. Гроевска - м. Кюнеца,с. Разлив 7 000 7 000



18 SFO3481/I-3,Разлив-п.к.Правец/-мах.Пърчашка-мах.Маргинска-мах.Сираковска-/I-
3/,с. Разлив 3 000 3 000

19 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на път SFO 3483/ 
I - 3, Правец - Ботевград / Разлив - мах. Влъчковска, с. Разлив 5 000 5 000

20 Полагане на трошенокаменна настилка на път  SFO3495/ III-3/ Своде - 
мах.Бурньовица - мах.Габрика, с. Своде 2 000 2 000

21 Полагане на трошенокаменна настилка на път  SFO3557/SFO 3494 Своде - 
мах.Преход/ - мах.Венеца, с. Своде 3 000 3 000

22 Частично асфалтиране на път  SFO3494/ III-3/ Своде - мах.Преход- мах.Бакова 
могила, с. Своде 5 000 5 000

23 Частично асфалтиране на път SFO3525 / SFO2474, Манаселска река - мах. 
Върбаците / - мах. Пецовци - мах. Ташевци - мах. Цоковци, с. Манаселска река 6 000 6 000

24 Частично асфалтиране на път SFO3526 / SFO2474, п.к. SFO 1471 Манаселска река 
/- мах. Буджов дол - мах. Смолевица, с. Манаселска река 4 000 4 000

25 Частично асфалтиране на път SFO2474- /SFO 1471, Калугерово- Видраре - 
Манаселска река /в землището на с. Манселска река/ 3 000 3 000

26 Частично асфалтиране на път  SFO3528/ I-3,Осиковска Лъкавица - п.к. III-308/ -
мах. Равнище - мах. Вутешковци , с. Осиковска Лъкавица 5 000 5 000

27 Частично асфалтиране на път SFO3535 / I - 3/  Осиковска Лакавица - мах. 
Пековци, с. Осиковска Лъкавица 5 000 5 000

28 Полагане на трошенокаменна настилка и частично асфалтиране на местен път 
№54211.896.9901.003 в мах.Боновска, с.Осиковска Лъкавица 10 000 10 000

29 Частично асфалтиране на път SFO3521 / III - 308/  Правешка Лъкавица - мах. 
Церица, с. Правешка Лъкавица 2 000 2 000

30 Частично асфалтиране на път SFO3524 / III - 308/  Правешка Лъкавица - мах. 
Бръснашка, с. Правешка Лъкавица 1 000 1 000

31 Полагане на трошенокаменна настилка на път SFO3514/ SFО1471, п.к. Манаселска
река -Видраре /- мах. Печор 10 000 10 000

32 Частично асфалтиране на път SFO3551/ SFO1472/ Правец - мах. Драганска 1 000 1 000

33 Частично асфалтиране на път SFO3500 / I - 3, Джурово - Осиковица - Видраре /-
мах. Марковци 10 000 10 000

34 Частично асфалтиране на път SFO1471/ III-308/ Калугерово - Видраре- Джурово/ I-
3/  в землището на с. Калугерово 10 000 10 000

35 Частично асфалтиране на път SFO 3498/ I - 3 / Осиковица - мах. Ямата 5 000 5 000

36 Полагане на трошенокаменна настилка на път SFO 3502/ I - 3, Осиковица -
Осиковска Лъкавица/ - мах. Семковци, мах. Балините – 2 500 лв. 2 500 2 500

37 Полагане на трошенокаменна настилка на път SFO 3499 / SFO3498, Осиковица -
мах. Ямата / - мах. Баре - мах. Недковци  - 2 500 лв. 2 500 2 500

38 Частично асфалтиране на път SFO3513/ / SFО2473 / Равнище - мах. Големанска –
5 000 лв. 5 000 5 000

39 Частично асфалтиране на път SFO3503 / I - 3 / Осиковица - мах. Балините - мах.
Ниновци – 5 000 лв. 5 000 5 000

ІІ § 52-00 ПРИДОБИВАНЕ НА  Д М А 0 0 0 206 840 0 2 872 826 0 3 079 666
Функция 01: Общи държавни служби 0 0 0 202 000 0 0 0 202 000



1 Закупуване на офис техника за общинска администрация Правец 5 000 5 000
2 Климатизация общински сгради 12 000 12 000
3 Закупуване сграда с офисни секции и гаражи 170 000 170 000
4 Пожароизвестителна система 15 000 15 000

Функция 02: Отбрана и сигурност 0 0 0 0 0 1 470 0 1 470
1 Закупуване на компютърна техника 1 470 1 470

2 Закупуване на климатици 11 700 11 700
Функция 03: Образование 0 0 0 0 0 412 450 0 412 450

1 Закупуване на компютърна техника ДГ "Индира Ганди", гр.Правец по проект ДФЗ 7 734 7 734

2 Доставка на спортно и игрово оборудване на детска градина "Индира Ганди", 
гр.Правец по проект ДФЗ 4 101 4 101

3 Доставка и монтаж  на кухненско оборудване и обзавеждане  на детска градина 
"Индира Ганди", гр.Правец по проект ДФЗ 284 522 284 522

4 Доставка и монтаж на мебелно оборудване и обзавеждане  на детска градина 
"Индира Ганди", гр.Правец по проект ДФЗ 93 255 93 255

5 Термокамери / ПМС 326 17 000 17 000

6 Система за видеонаблюдение ДГ "Индира Ганди", гр. Правец 1 418 1 418

7 Закупуване на компютри настолни ОУ "Васил Левски", гр. Правец 2 170 2 170

8 Закупуване на компютри настолни ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица 2 250 2 250
Функция 04: Социално осигуряване,подпомагане и грижи 0 0 0 0 0 267 199 0 267 199

1 Закупуване на офис техника за ДПЦЛУ гр. Правец 3 000 3 000
2 Вертикална планирока на пространството около ДПЦЛУ, гр.Правец 32 000 32 000
3 Закупуване на микробус 100 000 100 000
4 Закупуване на медицинска техника за ДЦПЛУ гр. Правец 9 094 9 094
5 Закупуване на автомобил за асистентска подкрепа  гр. Правец 48 000 48 000
6 Доставка и монтаж покривна конструкция на тераса на ДЦПЛУ гр. Правец 5 000 5 000
7 Сграда ЦНСТ, гр. Правец 70 105 70 105

Функция 06: Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 
среда 0 0 0 4 840 0 1 583 413 0 1 588 253

1 Доставка и монтаж на спортни съоръжения и принадлежности към тях в УПИ XI – 
за парк, кв. 9, по плана на гр. Правец / по ПМС 326 73 000 73 000

2 Закупуване на товарен автомобил / самосвал с прикачен снегорин за опесъчаване 
/. 155 000 155 000

3 Закупуване на товарен автомобил /водоноска, окомплектована с цистерна за вода 
с обем 8 х.литра/. 246 000 246 000

4 Закупуване на комбиниран багер товарач, окомплектован с хидравлично гребло за 
сняг. 220 000 220 000

5 Изграждане на нова техническа инфраструктура в кв.168, 169 и 170, гр.Правец 494 000 494 000

6 Изгражданe на водопровод за квартали 168,169 и 170, както и към кв.9, гр.Правец 2 500 76 380 78 880

8 Закупуване на рекламен пилон м.Банер Бан 12 метра 2 340 2 340



7 Канализация за квартали 168,169 и 170, както и към кв.9, по плана на гр.Правец 116 032 116 032

9 Еко зона за спорт и здраве в.Осиковица 15 000 15 000

10 Изграждане площадка за спорт и фитнес в с. Калугерово 14 797 14 797

11 Информационен център в УПИ IX - за информационен център и озеленяване, кв. 
10 по РП на гр. Правец 173 204 173 204

Функция 07: Почивно дело, култура , религиозни дейности 0 0 0 0 0 608 294 0 608 294

1 Доставка на професионална, сглобяема мобилна сцена и оборудване - по проект 
ДФЗ 73 240 73 240

2 Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез ремонт и 
възстановяване на гробищен парк –ограда и паркинг 210 824 210 824

3 Консервация, експ. и социализация на крепост Боровец, с.Разлив 324 230 324 230

1 814 493 1 047 410 686 899 460 143 0 8 860 720 1 613 850 14 483 515ОБЩО
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А Н А Л И З 

на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в община Правец, Софийска област 

 

(по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно образование и чл.5 от Наредбата 

за приобщаващото образование) 

 

Утвърден от Общински съвет – Правец с Решение № 184/ 09.12.2022 г. на основание чл. 

196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование. 

 

I. Въведение  

Изпълнението на Закона за предучилищното и училищно образование и изготвянето на  

областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците създава 

необходимост от анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците от община Правец. Анализът включва актуална информация за детските 

градини, училищата и центъра за социална рехабилитация и интеграция, функциониращи 

на територията на общината, както и организирани към момента дейности, подкрепящи 

обучението и възпитанието на децата и учениците, дейности за развитие на техните 

интереси и способности в областта на науките, технологиите, изкуството и спорта, 

ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, 

педагогическа и психологическа подкрепа и др. 

 

Цел и обхват на настоящия анализ : 

     Основната цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при 

определяне нуждите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, които 

институциите в системата на предучилищното и училищно образование в община Правец 

трябва да осигуряват, чрез разработване и прилагане на цялостни политики за: 

- изграждане на позитивен организационен климат, който да създава 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование; 

- утвърждаване на позитивна дисциплина, която се свързва с мерки и 

подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за 

проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри 

поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 

 

Връзка с други стратегически документи на национално, регионално и местно ниво. 

За осъществяване на политиката в сферата на образованието в Община Правец са 

приети и действат нормативни документи:  

- Общински план за младежта в община правец за  2022 г. за изпълнение на 

Националната стратегия за младежта (2021-2030г.);  

- Общинска програма за закрила на детето за 2022г.;  

- Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в Община Правец 2022 г. за изпълнение на Областната стратегия 

 

 

Методика и участници в процеса на разработване на анализа. 

1.Методи и инструменти за събиране на информация 

o Наблюдение   

o Проучване на документацията  
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o Разработване на сравнителни таблици  

o Експертна оценка и анализ на различни процеси и явления в сферата на 

образованието 

 

2.Основни източници на данни : 

o информация от директорите на училища и детски градини 

o справки и анализи, предоставени от различните общински институции- учебни и 

детски заведения, специализирани институции, дирекция “Бюро по труда”, дирекция 

“Социално подопомагане” 

o специална информация от различни справочници и стратегически документи  

o нефинансови предприятия, НПО сектор, читалища, настоятелства и др. 

 

3.Аналитични методи за оценка на проблемите в общината 

o количествено изследване 

o анализ на първични и вторични данни 

 

4. Участници в процеса на разработване на анализа 

 

В съответствие с чл.174, ал.1 от ЗПУО осигуряването на подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищно и училищно 

образование трябва да се осъществява съвместно с държавните и местните органи и 

структури и доставчиците на социални услуги.  

В процеса на събиране на информация, необходима за изготвянето на Анализа, се 

включиха представители на всички заинтересовани страни от общината:  

• Общинска администрация;  

• Училища;  

• Детски градини;  

• ЦСРИ;  

• Дирекция „Социално подпомагане;  

 

В хода на изготвяне на Анализа и с оглед на натрупаната от заинтересованите страни 

информация са фиксирани проблемите в образователната сфера, идентифицирани са 

потребностите на конкретните рискови групи, тенденциите в развитието на дейностите за 

подкрепа на личностното развитие на територията на общината и възможностите за 

осъществяване на планираните действия. 

 

II. Състояние и предизвикателства – последните две години. 

 

1. Демографска картина и тенденции/ по данни на ГРАО/. 

 

Населението на общината по постоянен адрес е 7609 и по настоящ адрес 8181 души, 

от които 4163 мъже и 4018 жени. Общината е една от малките общини по население 4303 

души живеят в градския център- град Правец, а 3306 - в селата. От съществено значение е и 

етническият състав. Над 20 % от населението на общината принадлежат към ромската 

етническа група. 

През последните години раждаемостта в община Правец е намаляла, като следва 

тенденциите, характерни за цялата област. Безработицата, особено сред младите хора, 

обедняването и влошаването на жизненото равнище са сред основните причини. Търсенето 

на работа от младото и трудоспособно население в репродуктивна възраст в големите 

градове води до намаляване броя на населението в общината. 

Естественият прираст в община Правец е отрицателен и е малко над средното 

равнище за областта. Върху него влияние оказват както икономическите, така и редица 

социални фактори, свързани с културата и начина на живот. 
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По данни от служба ГРАО в Общинска администрация - Правец, отнасящи се до 

населението с постоянен адрес в община Правец, съотношението между раждаемост и 

смъртност за периода 2020 г. – 2022 г. е следното: 

  

Период Раждаемост 

бр. 

Смъртност 

2020 г. 86  112 

2021 г. 92 137 

2022 г. (към 30.10.2022 г.) 62  92  

 

2. Структура на образователната система в общината. Общинска мрежа от детски 

градини, училища и обслужващи звена за учебната 2022/2023 г. 

 

Образователното дело в община Правец се осъществява от 6 училища и 4 детски 

градини, в една от които има разкрита 1 яслена група. Учебните звена се разпределят по 

видове, както следва: 

  5 основни училища- ОУ “Васил Левски”-Правец, ОУ “Любен Каравелов”-

с.Осиковица, ОУ “Христо Ботев”- с. Джурово, ОУ “Васил Левски”- с. Видраре и ОУ 

“Христо Ботев”- с. Разлив; 

  1 профилирана гимназия - ПГПЧЕ”Алеко Константинов”; 

  4 детски градини - ДГ“Индира Ганди”-гр.Правец, ДГ“Здравец”-гр.Правец, 

ДГ“Звънче”- с. Джурово и ДГ “Слънце”- с. Осиковица. 

       3. Брой групи, деца, педагогически и непедагогически персонал по детски градини. 

Като първо звено в образователната система, детските заведения в община Правец са 

доказали своята функционалност. За положителното развитие на децата е особено 

необходимо те да получат в най-ранна детска възраст умения и навици, които ще са им 

особено необходими в училище. Наложително е посещаването на детските градини от 

децата, в семействата на които майчиния език е различен от българския. Така те получават 

знания по български език и се подготвят за постъпването им в първи клас. Проблем е 

пълното обхващане и подготовката за училище на деца от семействата от уязвимите групи, 

поради редица причини: етнокултурни, липса на мотивация за образование, бедност. 

 

В детските заведения на територията на община Правец се възпитават и обучават 

283 деца в 14 групи, от които 1 яслена група. 

 

  Брой деца Брой персонал 

№  

 

ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ 

 

в 

ясле-

ни 

груп

и 

3-4 

годишни 

5-6 

годишни 

 

 

общ 

брой 

деца 

от 

тях: 

брой 

деца 

със 

СОП 

Педагогически 

специалисти 

Непеда

-

гогиче

с-ки 

общо от 

тях: 

със 

СОП 

общо от 

тях: 

със 

СОП 

учители Други 

(по чл. 

211,ал.

2 от 

ЗПУО) 

 

1 ДГ”Индира 

Ганди”  град 

Правец 

0 41 0 54 2 95 0 9 0 10 

2 ДГ”Здравец” – 

град Правец 

18 39 0 20 1 77 0 7 0 11 
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3 ДГ”Звънче”- 

село Джурово 

0 33 0 29 0 62 0 7 1 9 

4 ДГ”Слънце” – 

село Осиковица 

0 23 0 16 1 39 0 4 0 6 

Общо: 18 136 0 119 4 273 0 27 1 36 

 

Основният проблем е малкият брой деца в групите по селата, където приемът е от 2 до 

6 години. Слабост в организацията на обучението в детските градини е невъзможността за 

отделяне на 6-годишните деца в самостоятелни подготвителни групи, една година преди 

постъпване в първи клас, а това затруднява образователно-възпитателния процес. 

 Пет и шестгодишните деца се обучават в подготвителни групи към детските 

градини, ОУ ”Васил Левски”- с. Видраре и ОУ „ Христо Ботев“ с. Разлив. Всички 

подлежащи са обхванати в подготвителни групи, като от селата, в които няма детски 

заведения е осигурен транспорт.  

4. Брой паралелки, ученици, педагогически и непедагогически персонал по училища. 

 

В училищата на територията на Общината се обучават 955 ученика в 69 паралелки. 

 

УЧИЛИЩА 

 

Финансиран

е 

(общинско, 

държавно) 

брой ученици персонал 
д

н
ев

н
а
 

ф
о
р

м
а
 

н
а
 

о
б
у
ч

ен
и

е 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

н
а
 

ф
о
р

м
а
 н

а
 о

б
у
ч

ен
и

е 

И
н

д
и

в
и

д
у
а
л

н
а
 

ф
о
р

м
а
 

н
а
 о

б
у
ч

ен
и

е 

к
о
м

б
и

н
и

р
а
н

а
 

ф
о
р

м
а
 

н
а
 о

б
у
ч

ен
и

е 

о
б
щ

о
 

в
 т

. 
ч

. 
съ

с 
С

О
П

 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

 

сп
ец

и
а
л

и
ст

и
 

н
еп

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

 

п
ер

со
н

а
л

 

о
б
щ

о
 п

ер
со

н
а
л

 

 ПГПЧЕ”Алеко 

Константинов”-гр.Правец 

общинско 375  2  377 4 45 11 56 

 ОУ “Васил Левски”- 

гр.Правец 

общинско 308   1 309 11 36 9 45 

 ОУ”Васил Левски”-

с.Видраре 

общинско 40    40  9 6 15 

ОУ  "Любен Каравелов"-

с.Осиковица 

общинско 100    100  13 6 19 

ОУ "Христо Ботев"-

с.Разлив 

общинско 28    28  6 3 9 

ОУ "Христо Ботев"-

с.Джурово 

общинско 112    112  14 4 18 

Общо: 963    966  123 39 162 

 

Към ОУ ”Васил Левски”- с. Видраре и ПГПЧЕ ”Алеко Константинов”- гр. Правец 

функционират несамостоятелни общежития. 

Подлежащите на задължително обучение от селата Равнище и Манаселска река, в 

които няма учебни заведения се обучават в ОУ “Васил Левски”- с. Видраре, което е 

средищно училище, от с. Осиковска Лакавица- в ОУ“ Л. Каравелов“ с. Осиковица. 

 Училищата в селата работят в условия на слети или маломерни паралелки, като във 

всички тях  основно  децата са  от етнически ромски произход.  

 

5. Материални условия в институциите по отношение на обучението на деца и  

ученици със СОП. 
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На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

 В ОУ „Васил Левски“- гр. Правец и ПГПЧЕ ”Алеко Константинов”- гр. Правец са 

обособени кабинети за ресурсно подпомагане, оборудвани с нагледни средства, учебни 

помагала и дидактични материали. 

Проблеми, свързани с осигуряването на подходяща физическа среда:  

Не всички сгради на детските градини и училищата разполагат с рампа. Асансьори няма 

изградени, неприспособени са  стълбищата и  сервизните помещения за децата с 

увреждания. 

 

ІІІ. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие, осъществявана 

в училищата, детските градини . 

В Закона за предучилищно и училищно образование е отбелязано, че подкрепата за 

личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като осигурява подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им 

и е в съответствие с индивидуалните им образователни потребности.  

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с местните органи и 

структури и доставчиците на социални услуги (чл.174, ал.1 от ЗПУО). 

Във връзка с проучването е нужно очертаване на целевите групи и анализиране на 

възможностите за предоставяне на подкрепа за личностно развитие. 

 

1.Деца и ученици 

1.1. Брой ученици с изявени дарби, класирани на призови места в национални и 

международни конкурси, олимпиади и състезания /2020/2021, 2021/2022,  

 

 

 за учебната 

2020/2021 

за учебната 

2021/2022 

 

Брой ученици с изявени дарби 
120 

 

135 

Брой ученици, получаващи стипендии 

за постигнати образователни резултати 
56 48 

Брой ученици, получаващи стипендии 

за подпомагане на достъпа до 

образование и предотвратяване на 

отпадането 

 

 

20 

 

 

19 

 

През последните две години поради въведените противоепидемични мерки, бяха 

ограничени значително изявите  и състезанията за ученици. Въпреки това ученици от  

ПГПЧЕ ”Алеко Константинов”- гр. Правец и ОУ „В. Левски „ гр. Правец взеха участие в 

редица състезания. Те участваха в ученическите олимпиади на общинско и национално 

ниво, поради което са включени в програмите на МОН за работа с талантливи ученици.               

Активно е участието на учениците от  ПГПЧЕ ”Алеко Константинов”- гр. Правец, 

изучаващи английски език във всички състезания на БЕСТ, както и тези на Кембридж 

асоцираните училища. Училището е член на асоциацията и това участие дава големи 

възможности за сравняване на знанията по английски език с други езикови гимназии в 

страната. Макар и по- малко на брой, изучаващите немски език се представят отлично в 

олипиадата по немски език на немското посолство, за което получават награди – обучение в 

Германия. Изявени ученици са и в проектите по програма Еразъм+.  Всяка инициатива на 

учители или ученици, свързана с представителни изяви, участия, конкурси и други е 

адмирирана от всички учители и ръководството. По инициатива на бивши ученици 
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училището развива дейност и в дискусионен клуб „Училище за лидери“. След всяка 

инициатива или среща, част от тях предават наученото на отделен клас или випуск или 

друга група ученици, осъществява се приемственост и устойчивост на проекта. Всички 

средства, които са нужни, са за сметка на участниците, спонсори и бюджета на училището.  

През последните две години 2- ма ученици са получили едногодишни стипендии по 

Програмата за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските училища, 

включени в "Мерки за закрила на деца с изявени дарби, предложени от Министъра на 

младежта и спорта”. 

Постижения на учениците в следните области: 

Участие на олимпиади:  

- Областен кръг: английски език, немски език, философия, история и цивилизация, 

физика и астрономия и български език и литература; 

- за периода 2020 – 2022 г. има класирани ученици на Национално ниво на 

олимпиада по философия; 

- спечелени три призови места  на Олимпиада по немски език, организирана от 

Немското посолство; 

- три призови места на олимпиада по английски език, организирана от Асоциацията на 

Кеймбридж училища; 

- участие и призови места но Олимпиада на издателство Пиърсън на Национално ниво 

Участие в състезания:  
-  ученици от професионалната паралелка взеха участие в състезание  „Най-добър 

млад сервитьор“ и „Най-добър млад готвач“;  

- класирани ученици на състезанието по творческо писане на английски език;  

- участие и призови места на състезание за двуезичен превод, организирано от НБУ; 

- спечелени призови места на Национален кръг на състезанието BEST; 

- спечелена квота за 24 ученици, които ще участват в програма Евроскола; 

- спечелено първо място в Национален конкурс за плакат на тема: „Европейски 

избори“ 

Тези успехи се дължат на указаната обща подкрепа на учениците, изразяваща се в: 

- включване в групи и клубове за занимания по интереси; 

- участие в екипи, работещи по проекти; 

- обучение на ученици в сформираното „Училище за лидери“; 

- участие на ученици в създадения Европейски клуб, завоювал званието „Училище 

посланик на ЕП“ 

 

           ОУ „Васил Левски “ гр. Правец е Иновативно училище от учебната 2018/2019 г. 

Това стартира с въвеждане на Иновативната програма “The movement programs” , в която се 

работи за подобряване на концентрацията, ритъма, умернията за четене и писане. Тази 

иновативна прорама започна в първи, втори, пети и шести клас и продължи четири години. 

Снейното приклюване стартира нова Иновативна програма.  

       През 2021/2022 учебна година  училището продължи работа с нова иновация „Jump 

math“ – програма свързана с рационално и нетрадиционно обучение по математика. В нея 

са включени ученици от първи, втори и четвърти клас. Програмата ще продължи четири 

години. 

        Училището работи в тясно взаимодействие с други училища, неправителствени 

организации, фондации и специалисти в различни области на обучението и  

извънучилищни дейности: -  „Национална мрежа на децата“, „Център за приобщаващо 

образование“, НП „Отново заедно“, НП „С грижа за всеки ученик“, „Училището като 

център в общността“, НП „Едно училище за всички“, Български спортен футболен съюз, 

Клубове по интереси – 16 броя, НП „Wi-Fi свързване“ НП Вероучение, различни спортни 

организации, читалищна дейност, участия в общински, областни, национални и 

международни състезания и конкурси. 

       От посоченото е видно, че педагозите, треньорите и ръководителите на групи предлагат 

възможност за изява и личностна подкрепа на учениците. Успехите на подрастващите са 
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популяризирани в учебното заведение, училищния сайт, сайта на РУО София област, 

регионалния сайт „Балканец“ и вестник „Правешки глас“. 

 

       Значими постижения на ученици от училището за учебната 2021/2022 учебна година са: 

 

Участие в олимпиади: 

 

Математика/областен кръг/- Момчил Стайков VIа клас 

Английски език/регионален кръг/ - Момчил Стайков VIа клас 

I място – Кристиян Костадинов – VIIб клас и Радослав Петров – IIIб клас  

География – Радославка Найденова Vа клас и Никола Ангелов VIIб клас/областен кръг/ 

Музика – Национална олимпиада по музика „Ключът към музиката“ - Радославка 

Найденова Vа клас  – Национален кръг 2 място 

Радославка Найденова Vа клас – Ученик на 2022 година от Софийска област за значими 

постижения в образователната дейност и активно участие в училищния живот 

Христо Димитров и Стефан Цветанов участие в национален кръг 

„Европейско кенгуру“ 

 I място –  Цветан Цветанов – II а клас 

 II място – Момчил Стайков – VI а клас 

III място – Константин Чакъров– III а клас 

III място – Виктория Митовска – VI а клас 

 

Награди от областни, национални и международни състезания и конкурси 

  

Международна олимпиада «Кингс» 

Сертификат за успешно участие – Ванеса Костуркова, Николай Симеонов, Преслава 

Манчева – IIIа клас 

Божидар Георгиев – 4б клас – Лауреат III степен 

Международен конкурс „Моята мечта за Коледа“- читалище „Добри Войников – 1856“ 

I място – Паола Драганова – 3б клас 

III място – Диляна Борисова – 3б клас 

Националени  конкурси в областта на изкуствата: 

I място- 19 ученика; 

II място- 6 ученика; 

III място- 9 уеника 

Обхват на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение в 

предучилищното и училищното образование 

Обхващането на децата и учениците в задължителна училищна възраст (до 16 години) се 

контролира в предучилищното и училищно обучение в детските градини и училища, като 

целта е да не остане необхванато дете и ученик. 

Подготвителни групи за задължително обучение на децата в 5 и 6-годишна възраст преди 

постъпване в първи клас има и в 4 детски градини на територията на Общината и в 2 

основни училища. 

На територията на Общината работи Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Създадени са 4 екипа 

за обхват, като в тях са включени общо 43 служители – представители от РУО – София 

област; педагогически специалисти; служители на ДСП- Правец; служители на РУ на 

МВР- Правец и представители на общинска администрация. 
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Осъществява се сътрудничество между различните институции (РУО –  София област, 

ДСП- Правец, РПУ Правец, общинска администрация, областна администрация) за 

прилагането на мерки за идентифициране на децата извън образователната система, 

тяхното обхващане и включване в образование и за предотвратяване на отпадането. 

Извършва се обмен на информация между институциите, с цел идентифициране на деца в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в училище. 

Изготвят са графици за обход от РУО  – София област. Осъществявани са постоянни 

контакти с членовете на екипите за обхват с цел създаване на оптимална организация на 

дейностите по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система. 

Вследствие на  работа на екипите, от началото на учебната година са открити и записани в 

детска градина 4 не обхванати деца. Проведена е активна интервенция с родителите, които 

намираха оправдание да не записват децата си в ДГ, въпреки отпадане на таксите, като в 

разговорите се включиха представители на образователните институции, социални 

работници, общински служители и кметове на кметства. 

Посещаемостта в детските градини и училище е проблем най-вече за учениците от 

семейства от уязвими групи , чиито майчин език е различен от българския. Липсата на  

мотивация за образование, бедност, нисък образователен и социален статус са факторите 

за попадането на голяма част от децата и учениците в групата на „деца в риск“.  

Наблюдава се тенденция немалка част от родителите търсейки поминък извън страната  да 

оставят децата и учениците при роднини. От това произлиза слабият контрол, липсата на 

мотивираност за учене и лоша дисциплина. Често такива ученици заради провинения 

попадат в обхвата на МКБППМН. Трайна остава тенденцията на миграция на цели 

семейства към други европейски страни, най-вече поради икономически причини. 

Заминалите деца и ученици в чужбина отпаднат от образователната система на страната, 

но не може категорично да се твърди, че не посещават училище в страната, където 

пребивават. Не са рядко и случаите, когато двамата родители преценяват, че за децата им 

ще е по-добре да са при тях и по този начин те отпадат временно или окончателно от 

училище. 

Разработена е процедура за административно наказване на родители на деца, подлежащи 

на задължително предучилищно или училищно образование, които не осигуряват 

присъствието им в детска градина и училище, съгласно нормативните разпоредби на чл. 

347 от ЗПУО. Процедурата е комплексно въздействие за обхващане на деца и ученици в 

задължителната форма на обучение, с цел превантивна мярка за отпадане от системата на 

образованието и повишаване качеството на образование. 

С промяната в нормативната уредба (чл. 17, ал. 6, т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за семейните помощи за деца), съгласно която редовно се подават сведения към 

Дирекция „Социално подпомагане” за повече от 5 отсъствия, за които няма уважителни 

причини в рамките на 1 месец, се наблюдава положителен ефект – отсъствията по 

неуважителни причини намаляват. 

Деца и ученици в риск от социално изключване: 

Придържането към определени културни стереотипи, особено когато семейството 

живее в компактна група сред представители на собствения етнос се отразява негативно 

върху образователно-възпитателното въздействие на училището. Етническата 

принадлежност проявява влиянието си върху нередовното посещение на учениците в 

училище, както чрез икономически мотиви, така и чрез т.нар. семейни причини (ранни 

бракове, непълни семейства и др.). Основните проблеми за ромските семейства са бедност, 

безработица, ниска квалификация, жилищни проблеми, липса на емоционална, материална 

и морална подкрепа. Всичко това води до социална изолация, стрес, депресия, скрито 

домашно насилие и нередовно посещение на децата в училище, което поставя голяма част 

от децата в риск.  По данни от Дирекция „Социално подпомагане”- Правец през 2021 г.-
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2022 г. децата, жертви на насилие в община Правец са две. С тях работят специалистите от 

отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”- Правец. При случай на 

дете, жертва на насилие или в риск от насилие, и при кризисна ситуация се задейства 

Мултидисциплинарният екип на местно ниво. Всички институции, представени в екипа 

(отдел „Закрила на детето”, полиция, Община, МКБППМН), предприемат мерки за 

оказване помощ на пострадалия 

    Но за повечето деца и ученици, живеещи в ромските семейства съществува риск от 

отпадане от образователната система, най-чести за момичетата и момчетата след 7 клас. 

Ниската здравна и образователна култура и традициите на този етнос имат и негативни 

последствия, касаещи най-вече ранните бракове. Наблюдава се увеличаване на случаите на 

непълнолетни майки, които естествено отпадат и от образователната система. Дейностите 

по тези случаи са насочени главно към превенция на изоставянето на децата и наблюдение 

и съдействие на непълнолетните родители. Положителното е, че същите получават 

подкрепа и съдействие от разширеното семейство, не и без помощта на социалните 

работници от ОЗД, които с активна работа, екипни срещи и разговори съвестно изпълняват 

задълженията си в изпълнението на предприетите мерки за закрила в семейна среда. 

 

      Най- честите причини за социално изключване на деца и ученици се  свеждат до 

следното: 

- в много случаи се наблюдава неправилно степенуване на приоритетите в 

семейството и/ или дефицит на родителски капацитет; 

- отсъствие на родителите от дома и невъзможност заместващите ги лица да оказват 

контрол; 

- липса на постоянен родителски контрол, лоши хигиенни и битови условия. 

Брой деца и ученици в риск /по справка от ОЗД- Правец/ 

 

 №  Брой деца и ученици в риск: 2021 2022 

1 Изоставени на ниво родилен дом 0 0 

2  Настанени в ДДЛРГ 0 0 

3  Настанени в друго заведение 1 1 

4  Настанени при роднини и близки 4 2 

5  Ползващи услугата приемна грижа 10 7 

6  Осиновени деца 3 2 

7  Жертви на насилие 0 2 

8  Деца с увреждания 16 15 

9  Извършили насилие 0 0 

10  Случаи на работа по превенция на изоставянето 0 0 

11  Деца на самотни родители 0 0 

12  Деца сираци 30 19 

 

Във връзка с предоставянето на мерки за закрила в семейна среда, основна цел в 

работата е подобряване на грижата за децата в семейна среда, както и предотвратяване на 

появата и развитието на рискови фактори по отношение на децата, с цел постигане на 

максимално намаляване на броя на деца, отглеждани в специализирани институции. 

 Специфичните дейности в изпълнението на предприетите мерки в тази област са 

насочени към: 

 Осигуряване на подкрепа на деца в риск от изоставяне и задържането им в 

биологичното семейство; 

 Консултиране и подпомагане развитието на деца с увреждания, отглеждани в 

семейството; 

 Консултиране на родители и деца, застрашени от отпадане от образование; 

 Насочване към подходящи социални услуги в общността – ЦСРИ и ЦОП; 
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 Съдействие, отпускане на месечни помощи за подобряване на социално-битовите 

условия; 

 Активна социална работа за улесняване на връзките между деца и родители и 

предотвратяване на кризи в отношенията; 

 Съдействие на лицата, полагащи грижи за деца при подготовката и изпълнението на 

техните функции. 

 

На територията на община Правец има наличие на компактни групи ромско 

население, които населяват предимно селата в общината. В ДГ с. Осиковица , ДГ с. 

Джурово  и училищата в с. Джурово, с. Осиковица, с. Видраре и с. Разлив 100 % от децата и 

учениците са от етническите малцинства,  като повечето са деца в риск.  Тези деца от 

уязвимите малцинствени групи се нуждаят от допълнителна образователна подкрепа за 

изравняване на стартовите им позиции с тези на останалите деца. Родителите имат нужда от 

обучение в родителски умения. В тези образователни институции учители и възпитатели се 

нуждаят от  квалификация за работа с деца в риск. Нямат назначени психолози за работа с 

децата и семействата.  

За преодоляване на част от тези проблеми, община Правец прилага успешен 

механизъм чрез дейности , свързани с предоставянето на услуги за ранно детско развитие. 

Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец предоставя следните безплатни 

услуги : 

- Психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за 

формиране и развитие на родителски умения;  

- Семейно консултиране и подкрепа, дейности за семейно планиране, индивидуална 

работа, в т.ч. и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и 

родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина 

- Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията; 

- Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на 

децата за равен старт в училище; 

 

Екип от специалисти в различни сфери предоставят социални, психологически, юридически 

и здравни   консултации за повишаване на познанията и информираността на семействата 

относно техните права и отговорности по отношение на грижата за детето; засилване на 

мотивацията и уменията на родителите за записване на техните деца в детска градина или 

училище, както и за насърчаване на способностите на децата им. Провежда се интервенция 

с  цел повишаване на познанията сред общностите във висок риск по отношение на 

развитието и нуждите на детето, разширяване на възможностите за социално включване на 

рисковите групи чрез подобряване на техните социални умения – общуване, търсене на 

работа, родителски умения, улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги 

и институции. За децата, на които предстои да постъпят в първи клас, всяко лято се 

организира допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 

готовност, чиято цел  е адаптирането им  към новата образователна среда, различна от 

детската градина, запознаване с графика по време на учебни занимания. Посещавайки 

организираните летни занимания в училището, в което ще учат, те имат възможност да 

доразвият придобитите когнитивни, социални и езикови умения, финната и обща моторика, 

ориентиране в социалния свят и др. Това е и период, през който участието на детето в 

организирани форми на образование и грижи може да допринесе за намаляване на 

неравенствата в развитието, породени от въздействието на различни неблагоприятни 

фактори, свързани със семейната среда. 

    В детските градини и училищата на територията на Община Правец е създадена добра 

организация за обучение и подкрепа за личностно развитие посредством: добра материална 

база и учебна среда; осигурени познавателни книжки, учебници и помагала; осигурена 
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учебна документация; създадени условия за целодневна организация на учебния ден; 

подпомагане храненето ; медицински грижи.   

Ученици, извършили противообществени прояви 

 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в 

община Правец се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни. 

Основна характеристика на политиката по отношение на ненавършилите пълнолетие 

малолетни и непълнолетни е хуманизмът, проявяван от законодателя. И най-съвършената 

наказателна система не може да има особен ефект в борбата с престъпността на 

непълнолетните, ако не се съчетава умело със система от мерки с превантивен характер. 

Следвайки тази политика Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните при община Правец, работи успешно по организиране и 

реализиране на инициативи по първичната превенция  на територията на общината, чрез 

дейности алтернативни на детското асоциално и девиантно поведение. За целта са 

проведени срещи с директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители. 

Привлечени са и родителите като партньори. 

От допълнително внимание и грижи се нуждаят учениците, извършили 

противообщестевни прояви. Трябва да се има предвид, че значителна част от  

противоправните деяния, извършени от деца, са в резултат на липса или недостатъчно 

внимание от страна на родителите. Контролът е изключително занижен. Подрастващите са 

попаднали в лоша за тях „приятелска” среда. Не чувстват разбиране, подкрепа, дори и укор, 

когато не постъпват правилно. Липсва реакция, която да им покаже, че това, което 

възнамеряват да направят или правят, е грашно. Често пъти те бягат от училище и през 

достатъчното свободно време извършват противоправни деяния. 

В случаите, в които децата не могат да усетят и да проумеят, че постъпката им е лоша, 

че е престъпление е наложителна намесата на специалистите от МКБППМН. Възлага се 

работа на обществен възпитател с детето за определен период. Проследява се поведението 

му. Оказва му се помощ, то да проумее същността на извършеното деяние, да пожелае да 

подобри поведението си. Съдейства се за продължаване на образованието. Консултират се 

и родителите за справяне с трудности в образованието и отглеждането на децата, за 

осъществяване на родителски контрол. 

Комисията участва като партньор в провеждането на спортни инициативи, 

призовавайки, че спортът е най-добрата превенция на социално-негативното поведение на 

подрастващите.  

МКБППМН оказва съдействие на образователните институции за обхващане в 

училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането 

от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви. 

Към Комисията има определени обществени възпитатели, които оказват помощ на 

родителите или на лицата, които ги заместват,  за корекции в поведението и когато е 

необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществени 

прояви. 

 

    Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), които се обучават 

интегрирано в общообразователни училища /към 30.10.2022 г./ 

 

 

№ Населено 

място 

Институция Брой 

деца/учени

ци на 

ресурсно 

подпомага

не  

Брой специалисти 

Ресурсн

и 

учители 

Психолог/ 

логопед 

Педагог

ически 

съветни

к 
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1 Правец ПГПЧЕ”Алеко 

Константинов” 

4 1  1 

2 Правец ОУ”Васил Левски” 11 1 2  

3 Правец ДГ''Индира Ганди'' 2 1   

4 Правец ДГ"Здравец" 1 1   

5 С. Осиковица ДГ "Слънце" 1    

 Общо:  19    

 

 Организиране обучението на деца и  ученици със СОП  
След направени заявки от директорите на съответните детски градини и училища за 

допълнителната подкрепа на учениците в община Правец Регионален център за подкрепа 

на процеса на приобщаващото образование – (РЦПППО) е осигурил следните 

специалисти:  1 ресурсен учител и  1 психолог. 

В ОУ“Васил Левски“- гр. Правец са назначени старши ресурсен учител и логопед, а в 

ПГПЧЕ ”Алеко Константинов” има назначен педагогически съветник.   

 

В детските градини и училищата обучението на децата и учениците със специални 

образователни потребности се подпомага  от ресурсен учител  съобразно потребностите им. 

Броят на ресурсните учители се определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида 

на подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане. 

Работата с децата и учениците със специални образователни потребности се 

организира в училищата и детските градини в тяхната образователна среда. 

Ресурсното подпомагане на децата и учениците от Община Правец се осъществява от 

специалисти на Ресурсен център- София област: ресурсни учители, психолози, логопеди.  

 Досегашната работа и натрупаният опит при провеждането на цялостния 

образователно-възпитателен процес показва и някои проблеми в обучението на децата и 

учениците със СОП, които трябва да се преодолеят, за да бъде подкрепата на личностното 

им развитие по ефективна: 

 Все още не се отчитат в достатъчна степен индивидуалните особености на всяко 

дете и насочването на конкретен специалист за неговата интеграция и специална 

подготовка 

 Недостатъчен брой обучени учители за работа с деца със СОП; 

 Необходимост от психолог в ежедневната работа с децата; 

 Целодневният престой на децата с увреждания е предизвикателство за тях и 

останалите деца. 

 

Организация на здравното обслужване за децата и учениците 
 

За здравето на децата и учениците се грижат 4 медицински специалисти. Разкрити са 3 

здравни кабинета в детските градини, 1 кабинет в училищата в гр. Правец. Здравните 

кабинети са ремонтирани, обзаведени с медицински мебели и инструменти, осигурени с 

медикаменти и превързочни материали. 

Здравето на децата в основните училища в селата е поверено на общо практикуващите 

лекари по населените места.  

 Основен проблем се явява липсата на медицински специалисти. 

 

Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно развитие 

 

Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно 

разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата от разпознаване 

на дарбите на децата. В резултат от наблюденията си учителят организира преподаването 

съобразно потребностите и силните страни на децата и учениците. Успява аргументирано и 

навреме да посрещне със своето преподаване първите признаци на затруднения в ученето 
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на всяко дете, както и да отдели допълнително внимание на децата, които се развиват в 

конкретна област на знанието, спорта или изкуствата, така че те да разгърнат своя 

потенциал.  

Общата подкрепа включва и всички допълнителни дейности, които помагат на децата 

и учениците да се развиват и учат – дейности за мотивация, допълнително обучение, 

превенция на психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, политика за позитивна 

дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, асистиране и др., които се изпълняват 

от  допълнителни специалисти в детската градина и в училището и от неспециализирания 

персонал.  

В хода на изготвяне на Анализа по смисъла на чл.178, ал.1 от ЗПУО стана ясно, че 

учителите използват активно в своята работа различните видове форми на обща подкрепа 

за личностно развитие:  

 екипна работа между учителите–основно организационно средство за 

интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие на децата;  

 допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона – осигуряване 

условия за допълнително обучение на учениците съобразно индивидуалните им интереси и 

потребности с цел развиване на способностите им, инициативността и предприемчивостта 

им; често се осъществява благодарение на одобрени проекти към МОН и по Оперативна 

програма НОИР;  

 допълнителни модули за деца, които не владеят български език – поради наличието 

на деца билингви основен приоритет в работата на педагозите е осигуряването на 

допълнително обучение за усвояването на българския книжовен език с цел подпомагане на 

образователната интеграция;  

 консултации по учебни предмети;  

 занимания по интереси – осигурени са допълнителни дейности в градските детски 

градини и училища;  

 библиотечно-информационно обслужване – необходимо е осъвременяване на 

библиотечно-информационното обслужване с цел то да стане привлекателно и желано 

място от учениците;  

 грижа за здравето – осигурява се въз основа на информация от родителя за 

здравословното състояние на детето/ученика и за проведени медицински изследвания и 

консултации;  

 поощряване с морални и материални награди – при постигнати добри постижения в 

обучението, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и състезания;  

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение – 

провеждат се тренинги с родители, ролеви игри с децата за разпознаване и овладяване на 

различните емоции, усвояване на определен модел на поведение и др.;  

 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения – 

осигуряване на консултации и допълнително обучение по учебни предмети при условията 

на ЗПУО;  

 кариерно ориентиране в XI и XII клас – в ПГПЧЕ”Алеко Константинов”, 

включващо и посещения от университети – чужди и български. Работа с център за кариерно 

ориентиране, работа на Училище за лидери в училище с групи ученици 

 логопедична работа – при установяване на необходимост.  

 

Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно 

развитие  

 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие съгласно чл.187, ал.1 включва:  

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай;  

2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания;  
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3. Осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти;  

4. Ресурсно подпомагане. 

Дейности, които не могат да се извършат самостоятелно от всяко училище, а изискват 

координирана общинска политика са: 

-  психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

- осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти; 

- предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 

- ресурсно подпомагане. 

Всички училища и детски градини, в които се обучават деца и ученици със специални 

образователни потребности, разполагат с кабинети с необходимото оборудване за пряката 

работа на ресурсните учители. 

 

Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на учениците и децата 
 

Към настоящия момент на територията на община Правец функционират две 

социални услуги за лица и деца, извършващи дейности, които се съдържат в чл. 49, ал. 1, т. 

3, 5 и 6 от ЗПУО, както следва: 

 

Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с увреждания 

 

Услугите на Центъра са фокусирани върху потребностите на следните целеви групи: 

деца с физически увреждания, деца с интелектуална недостатъчност, деца с комбинирани 

нарушения, деца с различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и 

девиантно поведение, нарушения в развитието. ЦСРИ – гр. Правец предоставя комплекс от 

социални услуги, свързани с извършване на разнообразни консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности, логопедична и психологична терапия, обучение и 

ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 

включване. 

Капацитетът на центъра е 30 места, като към момента 30 деца ползват  услугата. 

С децата работят: социален работник, психолог, рехабилитатор, трудотерапевт, 

възпитател. 

  

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  
 

Социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно 

израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняване не е 

възможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и 

роднини, или в приемно семейство. 

      Целта на услугата е предоставяне на сигурна и защитена среда за децата и младежите, 

чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, 

осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и 

социално включване. Всяко дете или младеж получава услуги, съответстващи на неговите 

потребности - услуги по задоволяване на ежедневните потребности, образователни услуги 

съобразно индивидуалните възможности, грижи за здравето, социална рехабилитация, 

организация на свободното време и отдих, подкрепа на детето или младежа за преоткриване 

и развиване на неговите способности и потенциал с оглед на успешно социално включване. 

Центъра е с капацитет 14 потребители. 
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 Дейности на неправителствени организации, читалища, спортни клубове в 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. 

 

1. Читалища на територията на общината:  

Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец организира и поддържа осем детски школи 

с образователна насоченост и четири състава с професионална насоченост, в които могат да 

се включат деца и ученици. 

 С образователна насоченост: 

 - Детски школи за народно пеене,  за народни танци, по балет, по пиано, акордеон, 

гъдулка, кавал, тамбура. 

 С професионална насоченост: 

- Представителен танцов ансамбъл „Заря”; 

- Детски танцов състав „Заря”; 

- Детски народен оркестър „Заря”; 

- Детска група за народно пеене „Заря”. 

Народно читалище „Напредък 1895”, с.Осиковица, съвместно с фондация „Назарянско 

милосърдно служение” от работи по проекта „Животът заедно”.  

В рамките на проекта се разнообразява обучението с поредица занимания в 

читалищната библиотека. Такава е забавната „На приказка за приказките”с децата от първи 

до четвърти клас. „Четенето ме вълнува” - за учениците от пети до осми клас. 

В читалищата – Народно читалище „Заря 1895”- гр. Правец, Народно читалище 

„Васил Ценков 1936”- с. Разлив, Народно читалище „Възраждане”- с. Джурово и Народно 

читалище „Развитие 1898”- с. Видраре успешно се реализира проект „Глобални библиотеки 

– България”. В библиотеките към читалищата са предоставени за безплатно ползване 

компютърни конфигурации, които имат интернет осигурен достъп. Всеки, който желае, 

може да ползва компютрите както за своето обучение, така и за своето личностно развитие. 

 

2. Спортни клубове на територията на общината:  

–   два клуба по лека атлетика 

– баскетболен клуб, с сформирани групи за мини баскетбол и детско-юношеска 

школа.;  

– футболен клуб 

Клубовете откриват и развиват нови таланти, подпомагат  правилното физическо развитие 

на подрастващите, осмислят свободното им време. Създават условия за системни спортни 

занимания на учениците, участие в спортни мероприятия, които изграждат у тях личностни 

качества - възпитаване в дух на високи цели, спортменство, хуманизъм, уважение към 

човешката личност, дисциплина, самоконтрол, умения за работа в екип, уважение към 

здравето. Качества, които са предпоставка за пълноценно и успешно реализиране в живота. 

Спортните занимания са най-добрата превенция на детската агресия.  

В Правец с обновяването на спортната база бе създадена привлекателна среда за 

спорт, за привличане и задържане на повече младежи и деца, за пренасочване на 

агресията към съзнателно и мотивирано физическо натоварване, давайки нови 

перспективи за осмисляне на свободното време. 

 

 3. Работата по проекти като част от общата и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците  

Детските градини и училищата на територията на община Правец реализират 

възможностите за участие в национални и европейски проекти и програми, повечето от 

които са с цел намаляване на неравенството и социалното изключване на уязвимите групи в 

общината. 
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Учениците в повечето училища на територията на общината са включени в групи за 

извънкласни дейности по проект Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

ОУ “Васил Левски“- гр. Правец работи за изпълнението на дейностите по проект 

BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ по процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.003 

,,Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в 

детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1“.  

Учениците се организират в занимания по интереси: „Забавна математика“, „Испански 

език“, „Математическо откривателство – Jump Math”, „Спорт и туризъм“, „ Спортни игри“, 

„Dodge ball“, „Първи стъпки в програмирането“, „Ново поколение“ – вокална група; „Тенис 

на маса“, „Природни науки“, „Театър и журналистика“, „Математическа лингвистика“, 

„Природни явления и феномени“. 

В училищетео е осигурен безжичен интернет във всяка класна стая. 

 

В ОУ „Васил Левски“, с. Видраре общата подкрепа за децата и учениците се осъществява 

с разнообразни дейности по проекти: 

              -  Извънкласна дейност и работа по проекти. Почти 85 - 90 % от ученици в 

дневна форма на обучение / от 1 до 7 клас/ участват в дейности и клубове по интереси и в 

групи за обучителни затруднения по проекти през миналата и настоящата учебна година. 

               - Допълнителна работа от учителите по предмети с изоставащи ученици и 

ученици, които ще се явяват на НВО. Допълнителни консултации по учебни предмети, 

извън редовните учебни часове. 

               Ето и някои от  проектите и националните програми по които училището 

работи през 2021-2022 г.: НП „Образователен медиатор“ – назначен медиатор по проект 

„Подкрепа за успех, който впоследствие е преназначен  чрез кандидатстване по НП – 

изключително полезен в осъществяването на връзка с родителите и семействата на 

учениците, както по времена пандемията, така и по време на присъствено обучение. НП 

„Отново заедно“ – 2 поредни години участваме в НП и водим група ученици на 

българското черноморие, като средство за компенсиране социална изолация и разширяване 

културата и възможностите за изява на учениците. НП „Заедно в изкуствата и спорта“ – 

създадена група за танцово изкуство, чрез която учениците ще опознаят различни народни 

танци от различни краища на България и ще имат възможност за изява извън училището и 

населеното място. Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на 

кризи“ – чрез него решихме проблема с липса на устройства за провеждане на 

дистанционно обучение. Устройствата се използват в училище когато сме в присъствено 

обучение. Проект „Всеки ученик ще бъде отличник“, съвместно с център Амалипе – 

развитие и участие с няколко елемента – ученически съвет, ученици наставници, 

родителски клуб. „Подкрепа за успех“ на МОН от миналата година  с изградени 4 групи за 

подпомагане на изоставащи ученици по основни предмети. Схеми „Училищно мляко“ и 

„Училищен плод“ – за изграждане на култура за пълноценно и здравословно хранене на 

деца и ученици до 4 клас. Създавани групи в до миналата година по ОПЛР – училищен 

отбор по футбол и др. Участие в редица конкурси от националния календар на МОН 

„Мисия будител“, „С очите си видях бедата“, Национален конкурс за детска рисунка 

"Освобождението" и редица други. Национална инициатива 149 години от обесването 

на Васил Левски – училището е представено с изпълнение на свои ученици на Вазовото 

стихотворение и присъства и днес в онлайн платформа в интернет - 149-levski.bg, стр. 35. 

Занимания по интереси - 2 клуба по интереси – в начален и прогимназиален етап, единия 

в направление компютърна математика , а другият в направление природни науки и 

екология.  

ОУ „Любен Каравелов“ с. Осиковица общата и допълнителна подкрепа се 

осъществява чрез: 

Проект " Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"- 

сформирани 8 групи с учениците от начален етап на обучение /Дейност 2/ 

http://149-levski.bg/
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резултатите от работата по проекта- обучени 40 ученика за работа с платформата" Teams" и 

нейните функционалности. 

Проект " Подкрепа за успех"- сформирани 3 групи за ученици с обучителни 

затруднения- "Знам и мога" - с ученици от 4 клас, "Магията на математиката"- с ученици от 

6 клас, "Пишем и четем " с ученици от 5 клас. 

Резултати от обучението- усвояване пропуските от обучението по БЕЛ и 

Математика 

                

 

Всички основни училища и детските градини през последните години работят по 

проектите „Училищен плод“, чиято основна цел е грижата за здравето на децата, а именно 

да се увеличи делът на плодовете и зеленчуците в храненето на децата, особено във 

възрастта, когато се оформят хранителните им навици и „Училищно мляко“ – схемата се 

прилага с цел да се насърчат здравословни хранителни навици още в най-ранна възраст. 

 

IV. SWOT анализ 

 

Силни страни Слаби страни 

•наличие на определен стандарт за издръжка 

на дете и ученик;  

•наличие на гъвкава организация на формите 

и график на занимания, съобразно 

свободното време и интереси на 

участниците;  

•разкриване и развиване талантите и 

възможностите на учениците и доброто им 

представяне в конкурси, състезания и 

олимпиади  

•включване на учителите в различни форми 

на квалификация;  

•засилени мерки за контрол на отсъствията и 

успеха на учениците;  

•повишаване на квалификациите и 

професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти;  

•реализиране на проекти, финансирани със 

средства по различните оперативни 

програми, за да се осигури допълнителен 

финансов ресурс и дългосрочно 

положително въздействие върху местната 

общност;  

•разработване и работа по индивидуални 

програми за работа с учениците със СОП и 

успешното им социализиране;  

•създадени са условия за удовлетворяване 

интересите, желанията и потребностите за 

личностно израстване и реализация на 

децата и учениците в свободното от учене 

време.  

•създадени разнообразни условия за изява и 

участия в конкурси, конференции, 

олимпиади, спектакли,състезания, 

празнични програми, изложби, открити 

занимания и др. на всяко дете и ученик, 

•нисък стандарт за 1 ученик, който в 

рамките на една учебна година не се 

актуализира в съответствие с реалната 

пазарна икономика;  

•ниска заинтересованост на родителите;  

•ниска мотивация от страна на учениците за 

учене и развитие;  

•липса на мотивация сред учители, които не 

успяват бързо да се адаптират към новите 

реалности, и сред учащите, които още не 

осъзнават образованието като ценност;  

•недостатъчно единодействие на част от 

педагогическата колегия при поставяне на  

изискванията си към учениците, 

аргументиране на оценяването на 

постиженията на учениците;  

•недостатъчно познаване на нормативната 

уредба от страна на част от педагогическия 

персонал;  

•недостиг на мотивирани педагогически 

кадри с добра подготовка и професионална 

квалификация;  

•недостигащи финансови средства за 

осигуряване на подходяща образователна 

среда, съгласно държавните образователни 

изисквания. 

•все още не се отчитат в достатъчна степен 

индивидуалните особености на всяко дете и 

насочването на конкретен специалист за 

неговата интеграция и специална 

подготовка;  

•недостатъчен брой обучени учители за 

работа с деца със СОП;  

•недостатъчно добри материални условия в 

институциите по отношение на обучението 

на деца и ученици със СОП.  
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участващо във формите на извънкласна 

дейност. 

•наличие на добре развити социални  услуги. 

 

ВЪЗМОЖНОСТИ  

 
ЗАПЛАХИ  

•осигуряване на качествена образователна 

структура – институции на предучилищното 

обучение, общото, профилираното и 

професионалното образование;  

•създаване на привлекателна учебна среда, 

която се изразява в оборудвани компютърни 

кабинети с интернет достъп, учебни 

кабинети по отделните учебни дисциплини, 

физкултурни салони, осъвременени 

библиотеки, ученически столове;  

•осигуряване на разнообразие от съвременни 

учебно-технически средства за реализиране 

на образователно-възпитателния процес;  

•предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца със  

специални образователни потребности, с 

изявени дарби, в риск от социално 

изключване, отговаряща на новите 

предизвикателства; 

•назначаване на психолози или 

педагогически съветници във всяка 

образователна институция. 

•тенденция към депопулация;  

•предпочитания за мигриране в по-големи 

икономически центрове в страната и в 

чужбина;  

•намаляване на броя на учениците;  

•извършване на оптимизация в системата на 

предучилищното и училищното 

образование;  

•предрасъдаци и стереотипи  обществото 

към образованието и училището като цяло;   

•недостатъчно средства за осъвременяване 

на всички институции в СПУО;  

•липса на средства за закупуване и 

обновяване на вече остарели такива. 

 

След обстойното проучване на общата и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, която институциите (детските градини, училищата, 

социални услуги за деца и лица) в системата на предучилищното и училищното 

образование на територията на община Правец осигуряват, бяха определени следните 

приоритети в дейностите за подкрепа за личностно развитие: 

 •регистрирани са потребности от предоставяне на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца със специални образователни потребности, с изявени дарби, в 

риск от социално изключване;  

•има недостиг на квалифицирани кадри за работа с деца със СОП и с изявени дарби;  

•подкрепата за личностно развитие трябва да отговоря на новите предизвикателства и 

да предлага нова визия за развитие пред традиционните образователни модели и 

традиционните форми на общуване, акцентът трябва да падне върху индивидуалността на 

детето;  

•на територията на община Правец не съществува Център за подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците, както и център за ресурсно подпомагане, при установяване 

на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците се възлага на Регионален 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;  

•необходимо е да се прилагат активни политики за реализиране на проекти, 

финансирани със средства по различните оперативни програми, за да се осигури 

допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху децата и 

учениците;  

•дейностите за подкрепа на личностното развитие подлежат на оптимизация в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО и налагат координираност между всички участници в 

образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво. 
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V. Обобщение и изводи от анализа 

 

След изложената информация за състоянието на предучилищното и училищно 

образование на територията на община Правец и взаимодействието между ключовите 

фактори в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие, се направи оценка, 

идентифицираха се нужди и се направиха следните заключения:  

• поетапно да се намалява броят на слетите паралелки с цел подобряване на 

образователния процес;  

• да продължи осъществяването на целодневна организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана 

помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и 

интереси;  

• с цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование за личностно развитие на децата и учениците, да се осигурят условия, както и 

екипи от висококвалифицирани специалисти: педагози, психолози, ресурсни учители, 

логопеди, които ще направят оценка и ще осъществят допълнителна подкрепа на деца и 

ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация;  

• създаване на подходяща подкрепяща среда за деца със СОП повсеместно - достъпна 

архитектурна, обща и специализирана среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;  

• да се приложат различните форми на обучение, заложени в  ЗПУО, с цел да се 

отговори на потребностите и да се даде достъп до образование, както и да се предотврати 

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище;  

• повишаване на квалификациите и професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти;  

• необходимо е разработване и прилагане на програма за кариерно ориентиране на 

учениците на ниво училище; подпомагане на трудовата и професионалната реализация на 

завършващите средно образование; да се разработят инструменти за ранно кариерно 

ориентиране на застрашените от отпадане ученици, както и адаптиране на инструменти за 

целите на кариерното ориентиране на ученици със специални образователни потребности; 

да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на 

завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, за да 

се повиши мотивацията на учениците да завършат училище;  

• създаване на условия за сътрудничество между всички участници в образователния 

процес – учебни заведения, органи на местното самоуправление и Регионалното 

управление на образование, семействата и общността;  

• обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура; 

• стимулиране на развитието на образователния процес с цел подобряване на 

знанията, уменията и възможностите на децата и учениците;  

• включване на учениците в групи за допълнителна подготовка;  

• разширяване на извънкласните занимания съгласно интересите на учениците и 

внедряване на добри европейски практики в тази сфера;  

• разработване на съвременни програми за избираеми и факултативни форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на 

учениците;  

• обогатяване на книжното богатство на библиотеките, за да станат любимо място за 

отдих и творчество;  

 

Изводи: 

 

1. В Община Правец съществуват условия за осъществяване на подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците от институциите в СПУО, съвместно с 

държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. 
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2. На територията на Община Правец няма общински център за ресурсно 

подпомагане, а при установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и 

учениците ще може да бъде възлагана на ЦСРИ  и/или ще продължи нейното 

осъществяване от държавната институция Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование. 

3. Създадени са условия за сътрудничество, и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование, като са необходими процедури за повишаване 

на ефективността на комуникацията между тях. 

4.Съществува необходимост от прилагане на активна политика за реализиране на 

проекти, финансирани със средства по различните оперативни програми на Структурните 

фондове на ЕС, както и чрез други фондове и програми, за да се осигури допълнителен 

финансов ресурс и дългосрочно положително въздействие върху местната общност. 

5. Организирането и осигуряването на дейностите за подкрепа на личностното 

развитие на територията на община Правец, е динамичен процес, който подлежи на 

оптимизиране в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, с променящите се потребности на 

образователната система и налага координираност между всички участници в 

образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво, с цел 

осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията на всяко дете и ученик. 

 

VІ. Заключение 

 

Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в закона 

отваря пътя за трансформация на образователната среда и за организиране на всички нейни 

елементи, обединяване на ресурсите, изграждане на позитивен психологически климат на 

приемане на различията, емоционално благополучие и успех на всеки. Подкрепата извежда 

на преден план динамичният аспект на обучителните отношения между ученика и учителя 

и отношенията между учениците, учителите, родителите, специалистите и другия персонал, 

при който всеки един участва в процеса на разкриване и развитие на индивидуалния 

потенциал и приобщаване. Успехът на този процес минава през преместване центъра на 

приобщаващото образование в детската градина и в училище, през овластяване на 

образователните институции и на тяхното лидерство, през превръщането на детската 

градина и училището в общност от професионалисти, които имат и знанията и уменията как 

да бъдат полезни на децата, които работят в отношения на доверие, в екип, с участието на 

родителите и най-вече с участието на самите деца.  

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между всички 

участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне детската 

градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно доверие и 

емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.  


