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П Р Е П И С !  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  1  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 20 януари 2023 година 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 1 

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. Актуализация на Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с 

имоти - общинска собственост през 2023 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

3. Отдаване под наем на общински нежилищен имот. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Промяна предназначението на обособена част от административно-стопанска сграда в 

офис. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата, недвижими имоти– публична 

общинска собственост, представляващи язовир „Осиковица“, с. Осиковица, община 

Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

6. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ X – 72, 

находящ се в кв. 10 по плана за регулация на с. Своде, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на 

територията на община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 



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

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

отклонение / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Жилищна сграда в УПИ II-780, кв. 43, гр. Правец”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

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

отклонение / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ през имот общинска 

собственост, за обект: „Сградно водопроводно и канализационно отклонение към 

„Еднофамилна жилищна сграда” , УПИ XIX-7237, кв. 60, гр. Правец”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване електропроводна линия за 

обект: „Нов въздушен кабел НН за външно ектрозахранване на „Приемник за ел.енергия, 

находяща се в УПИ VIII-1197, кв.153, гр. Правец, община Правец”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

територията /ЗУТ/ цена и Учредяване право на прокарване на електропроводна линия за 

обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна 

сграда”, находяща се в УПИ XI-6273, кв. 163 по плана на гр. Правец, община Правeц”. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Кандидатстване на община Правец с проектно предложение по процедура за директно 

предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично 

осветление“.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец, 

15. Приемане на Общински план за младежта за 2023 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

16. Утвърждаване Културен календар на Община Правец за 2023 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

17. Приемане програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2023г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

18. Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-рото полугодие на 2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: Цветелина Владимирова  

Председател на Общинския съвет 

на Община Правец 

19. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за II-рото 

полугодие на 2022 г. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

 

 



20. Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията 

за Водено от общностите местно развитие“ във връзка със  сключено Споразумение № РД 

50-31 от 19.04.2018 г.,  за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” 

сключено между УО на ПРСР 2014- 2020 и  СНЦ  „МИГ Ябланица – Правец” 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

 

21. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост - помещение, находящо се на 

втория етаж в Административно-стопанска сграда, гр. Правец 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

22. 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 

Р Е Ш Е Н И Е   № 2 

ОТНОСНО: Актуализация на 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 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 година, както следва: 

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

114. АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №27 – за стоматологичен кабинет, с обща полезна площ от 

16.60 (шестнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., помещение №8 – за 

склад, с обща полезна площ от 11.40 (единадесет цяло и четиридесет 

стотни) кв.м. и помещение №24 – за склад, с обща полезна площ от 2.00 

(два) кв.м., частна общинска собственост, 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; 

115. АПОС №1610– I/ 

11.01.2023 г. 

 

Терен с площ от 20.00 (двадесет) кв.м. - публична общинска собственост, 

представляващ част от поземлен имот №1433 по Кадастралния план на гр. 

Правец, за поставяне на преместваем обект - за тото-пункт. 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 3 

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

без търг или конкурс, Помещение №27, Помещение №8 и Помещение №24, 

находящи се на I етаж в сграда (бивша поликлиника) гр. Правец. 

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

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

(ЗМСМА), чл. 11 и чл. 14, ал.1, ал. 6 и ал.8 от Закона за общинската собственост, 

чл. 102, ал. 4 и ал. 6 от Закона за лечебните заведения, чл. 20, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от 

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

с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

1. След влизане в сила на решението за допълване на Програмата на община Правец за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 година, Общински съвет 

на община Правец дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „Амбулатория 

за извънболнична първична медицинска помощ - индивидуална практика по дентална медицина 

– Антарес - Д-р Венцеслава Бахчеванова”, ЕИК 131039372, със седалище и адрес на управление: 

гр. Правец, община Правец, област Софийска, ж.к. „Север”, бл.403, вх. Б, ет. 2, ап. 16, 

представляванo от Венцеслава Р. Бахчеванова, Помещение №27 – за стоматологичен кабинет, с 

обща полезна площ от 16.60 (шестнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., помещение №8 – за 

склад, с обща полезна площ от 11.40 (единадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м. и помещение 

№24 – за склад, с обща полезна площ от 2.00 (два) кв.м. - частна общинска собственост, 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, актувана с Акт за частна общинска собственост 

№1496-II/16.02.2016 г, вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенцията по 

вписванията с вх. рег. № 299/16.02.2016 г. под № 197, том I, парт. 29235, 3896 

2. Определя месечна наемна цена общо в размер на 33.00 лв. (тридесет и три лева) без ДДС 

(облагаема), съгласно Приложение №1 към чл. 21 и съобразена с чл. 20, ал. 5 от Наредба № 5 на 

ОбС - Правец. 

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

4. Предназначение на Помещенията по т. 1 - за дентална дейност. 

5. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходите действия за сключване 

на договор за наем с ЕТ „Амбулатория за извънболнична първична медицинска помощ - 

индивидуална практика по дентална медицина – Антарес - Д-р Венцеслава Бахчеванова”, ЕИК 

131039372, за помещенията по т. 1 за срок от 5 (пет) години. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 4 

ОТНОСНО: Промяна предназначението на жилище в обособена част - офис, в 

Административно - стопанската сграда, гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

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

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

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

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие обособената част в Административно - стопанската сграда, актувана с 

Акт №3357-II/ 27.03.2019 г. за частна общинска собственост, да бъде с предназначение - ОФИС, 

състоящ се от три помещения (бивши ОФИСИ № 42, 43 и 44 А/2), находящ се на втори етаж на 

административна сграда, построена в УПИ XXII (двадесет и втори) — Комплексно обществено 

обслужване, кв. 17 (седемнадесети) по регулационния план на гр. Правец, както са придобити по 

договора за покупко – продажба. 



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

действия по извършване на промяната на предназначението на обекта по т.1. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 5 

ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Държавата, недвижими имоти– 

публична общинска собственост, представляващи язовир „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 Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.7, ал.2 от 

Закона за общинската собственост във връзка с чл.19а, ал.1 на Закона за водите и с 

оглед на обезпечаване безопасността на населението и инфраструктурата и 

невъзможността на община Правец да стопанисва и управлява язовир „Осиковица“, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Правец безвъзмездно да прехвърли в собственост на 

Държавата, недвижими имоти– публична общинска собственост, представляващ язовир 

„Осиковица“ и съоръженията към него, както и язовирната стена на язовир „Осиковица“ по 

короната на която преминава част от трасето на общински път SFO3552 /SFO3503-Осиковица-

махала Нанковци/ - махала Витьовци, която част попада в поземлен имот с идентификатор 

54170.5.129 по КККР на с. Осиковица, вид територия – територия на транспортна, с НТП-за 

местен път, а именно: 

 Поземлен имот с идентификатор 54170.5.128 с площ от 74042 (седемдесет и четири 

хиляди и четиридесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията – Територия, заета от 

води и водни обекти, 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 Акт за публична общинска 

собственост (АПОС) №1206-I/ 27.01.2020 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 225 от 30.01.2020 год., Акт № 178, том I. 

 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 Акт за публична общинска собственост (АПОС) 

№1384-I/30.03.2021 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 721 от 31.03.2021 год., Акт № 138, том III. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите фактически и правни 

действия по безвъзмездното прехвърляне на язовира и съоръженията към него, в собственост на 

държавата. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 6 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от УПИ X – 72, 

находящ се в кв. 10 по плана за регулация на с. Своде, 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 Г. М. В. с постоянен адрес: гр. София, ............., 

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

собственост (АЧОС) №4712 – II/08.11.2022 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3095 от 11.11.2022 год., Акт № 181, том XI, 

при съседи: Север: улица с о. т. 34 към о. т. 35 до о. т. 69; изток: УПИ X - 72, кв. 10, с. Своде; юг: 

УПИ IX - 71, кв. 10, с. Своде; запад: УПИ VI - Училище, кв. 10, с. Своде, община Правец, област 

Софийска. 

2. Определя цена в размер на 684.00 лв. (шестстотин осемдесет и четири лева) без ДДС 

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

оценител.  

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

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

определената по т. 2 цена. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 7 

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

„Драганска“ гр. Правец, община Правец. 

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-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 Поземлен имот (ПИ) №58030.110.94 – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оценител. 

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

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

цена на имота по т. 2. 

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

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

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

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

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

имущество. 



Р Е Ш Е Н И Е   № 8 

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

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

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

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

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

управление и разпореждане с общинско имущество, 

  (Гласували-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 Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

независим оценител. 

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

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

цена на имота по т. 2. 

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

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

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

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

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

имущество. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 9 

ОТНОСНО: Определяне на общински пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване 

на територията на 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, 

чл. 37и, ал. 3 във връзка с чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, 

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

РЕШИ: 

Общинският съвет на община Правец определя Списък на общински пасища, мери и 

ливади за индивидуално ползване, на територията на община Правец - по землища и категории, 

за разпределение по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ през 2023 година, както следва:  

землище гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030 - пасища, мери и ливади    

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно ползване 

Категори

я 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 58030.42.20 РАЧКОВОТО Пасище 9 4230 4.230 

2 58030.53.5 КУЕВСКОТО Ливада 9 9522 9.522 



3 58030.53.49 КРЕМЕНСКО Пасище 9 5189 5.189 

4 58030.53.50 КУЕВСКОТО Пасище 9 18627 18.627 

5 58030.53.51 КРЕМЕНСКО Ливада 9 3347 3.347 

6 58030.53.52 КУЕВСКОТО Пасище 9 1141 1.141 

7 58030.53.53 МОГИЛАТА Пасище 9 11662 11.662 

8 58030.53.54 КРЕМЕНСКО Ливада 9 34052 34.052 

      ОБЩО:   87770 87.770 

       

землище с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807- пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно ползване 

Категори

я 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1             

2 61807.20.1200 БАРАТА Ливада 6 389 0.389 

3 61807.20.8 БАРАТА Ливада 6 527 0.527 

4 61807.20.66 ТОРИЩЕТО Ливада 5 839 0.839 

5 61807.20.350 ТОРИЩЕТО Ливада 5 2120 2.120 

      ОБЩО:   3875 3.875 

       

землище с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно ползване 

Категори

я 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 58044.1.561 ПРИ ДОМА Ливада 6 1935 1.935 

2 58044.1.616 СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Ливада 6 574 0.574 

3 58044.1.668 ВИСОКОТО Пасище 9 30868 30.868 

4 58044.106.419 КРИВА ЛЪКА Ливада 5 723 0.723 

5 58044.106.420 КРИВА ЛЪКА Ливада 5 1161 1.161 

6 58044.108.710 ВАРОВИДЕЦ Ливада 6 2076 2.076 

7 58044.108.712 ЙОТОВИЧИНОТО Ливада 9 1040 1.040 

8 58044.109.233 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 691 0.691 

9 58044.109.236 АРТА Ливада 9 2354 2.354 

10 58044.109.669 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 158 0.158 

11 58044.109.675 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 461 0.461 

12 58044.109.679 СТЕПАНОВОТО Ливада 6 1093 1.093 

13 58044.11.1 АРТА ливада 5 4044 4.044 

14 58044.12.14 ТОРИЩЕТО ливада 8 7685 7.685 

15 58044.12.7 ТОРИЩЕТО ливада 8 1354 1.354 

16 58044.13.1 АРТА ливада 5 6044 6.044 

17 58044.14.345 ЧЕПИЛСКОТО ливада 6 1746 1.746 

18 58044.2.1470 ЗАЕНСКОТО Пасище 9 83222 83.222 

19 58044.2.390 КРАИЩЕ пасище 9 25655 25.655 

20 58044.2.465 БРЕНКОВЕЦ Пасище 9 15641 15.641 

21 58044.2.467 БРЕНКОВЕЦ Пасище 9 1644 1.644 

22 58044.2.472 ГЪРНИЦАТА Пасище 9 54718 54.718 

23 58044.2.538 БРЕНКОВЕЦ Пасище 6 2910 2.910 

24 58044.2.544 БАРЛЯК Пасище 6 5808 5.808 

25 58044.2.628 ЛАЧОСКО пасище 5 1056 1.056 

26 58044.26.96 ЧИЧЕРА Пасище 10 15402 15.402 

27 58044.27.401 ГРОЕВОТО Ливада 7 1474 1.474 



28 58044.3.242 ПРЕСЛОПА Пасище 9 8886 8.886 

29 58044.5.634 ПРИ РУПАТА Ливада 6 1537 1.537 

30 58044.6.66 БАРЛЯК Ливада 6 381 0.381 

31 58044.6.74 БАРЛЯК Ливада 6 3168 3.168 

32 58044.7.474 ТРЕСКОВЕЦ Ливада 6 801 0.801 

33 58044.7.81 ТРЕСКОВЕЦ Ливада 6 1245 1.245 

      ОБЩО:   287555 287.555 

       

землище с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категори

я 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 35585.11.47 ГРАМАДАТА Ливада 6 2499 2.499 

2 35585.11.53 ГРАМАДАТА Ливада 6 9132 9.132 

3 35585.12.7 РАДИНА ЛЪКА ливада 6 3920 3.920 

4 35585.30.106 КЕВРЪТ  ливада 9 2218 2.218 

5 35585.30.107 КЕВРЪТ ливада 9 1083 1.083 

6 35585.30.111 КЕВРЪТ ливада 9 3096 3.096 

7 35585.30.113 КЕВРЪТ  ливада 9 2437 2.437 

8 35585.30.119 КЕВРЪТ Пасище 9 3848 3.848 

9 35585.30.122 КЕВРЪТ  Ливада 9 1926 1.926 

10 35585.30.125 КЕВРЪТ Пасище 9 2903 2.903 

11 35585.30.126 КЕВРЪТ Пасище 9 2412 2.412 

12 35585.30.32 ГОРНИ РУДАРЕЦ Ливада 6 1216 1.216 

13 35585.30.34 ГОРНИ РУДАРЕЦ Ливада 6 770 0.770 

14 35585.30.35 ГОРНИ РУДАРЕЦ Ливада 9 1349 1.349 

15 35585.31.101 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 4516 4.516 

16 35585.31.102 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 4227 4.227 

17 35585.31.103 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 4449 4.449 

18 35585.31.104 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 4243 4.243 

19 35585.31.107 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 8 2028 2.028 

20 35585.31.108 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 8 2089 2.089 

21 35585.31.109 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 8 1161 1.161 

22 35585.31.11 КЕВРЪТ Пасище 9 6065 6.065 

23 35585.31.110 ПРЕСЛОПА Пасище 6 1830 1.830 

24 35585.31.117 ПРЕСЛОПА Пасище 9 1497 1.497 

25 35585.31.118 ПРЕСЛОПА Пасище 9 2707 2.707 

26 35585.31.12 КЕВРЪТ Пасище 9 2019 2.019 

27 35585.31.120 ПРЕСЛОПА Пасище 9 20096 20.096 

28 35585.31.121 ПРЕСЛОПА Пасище 6 15588 15.588 

29 35585.31.122 ПРЕСЛОПА Пасище 6 5271 5.271 

30 35585.31.123 ВЪРБАТА Пасище 8 18319 18.319 

31 35585.31.124 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 8 30583 30.583 

32 35585.31.14 КЕВРЪТ Пасище 9 1518 1.518 

33 35585.31.2 КЕВРЪТ Пасище 9 3341 3.341 

34 35585.31.28 НИНОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Пасище 9 2270 2.270 

35 35585.31.4 КЕВРЪТ Пасище 9 1977 1.977 

36 35585.31.78 ДАСКАЛИЦА Пасище 9 3917 3.917 

37 35585.31.9 ПРЕСЛОПА Пасище 9 1230 1.230 

38 35585.31.96 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 2251 2.251 

39 35585.31.97 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 6 2213 2.213 



40 35585.31.98 ДЖУНКОВЕЦ Пасище 9 2002 2.002 

41 35585.32.116 ЕРМЕНЧИНА БАРА Ливада 6 1224 1.224 

42 35585.32.118 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 2390 2.390 

43 35585.32.119 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 31257 31.257 

44 35585.32.121 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 11916 11.916 

45 35585.32.19 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 2326 2.326 

46 35585.32.55 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 3314 3.314 

47 35585.32.59 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 1690 1.690 

48 35585.32.68 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 12285 12.285 

49 35585.32.71 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 10517 10.517 

50 35585.32.72 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 6 3379 3.379 

51 35585.32.75 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 13359 13.359 

52 35585.32.80 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 2868 2.868 

53 35585.32.81 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 3266 3.266 

54 35585.32.82 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 3651 3.651 

55 35585.32.83 ЕРМЕНЧИНА БАРА Пасище 8 3290 3.290 

56 35585.32.84 ЕРМЕНЧИНА БАРА Ливада 9 3326 3.326 

57 35585.32.88 КРУШАКА Ливада 6 2665 2.665 

58 35585.33.100 БАРАТА Ливада 9 3737 3.737 

59 35585.33.102 БАРАТА Ливада 9 4085 4.085 

60 35585.33.105 БАРАТА Ливада 9 2450 2.450 

61 35585.33.106 БАРАТА Ливада 9 1787 1.787 

62 35585.33.135 СМЪРДАН Пасище 9 6023 6.023 

63 35585.33.137 СМЪРДАН Пасище 9 3054 3.054 

64 35585.33.138 СМЪРДАН Пасище 9 6934 6.934 

65 35585.33.29 СМЪРДАН Пасище 9 1166 1.166 

66 35585.33.31 СМЪРДАН Пасище 9 785 0.785 

67 35585.33.33 ВЕНЕЦА Пасище 9 2045 2.045 

68 35585.33.38 СМЪРДАН Ливада 9 1640 1.640 

69 35585.33.92 БАРАТА Ливада 9 4009 4.009 

70 35585.33.94 БАРАТА Ливада 9 1887 1.887 

71 35585.33.96 БАРАТА Ливада 9 1095 1.095 

72 35585.33.99 БАРАТА Ливада 9 1036 1.036 

73 35585.34.24 ЦЕРАКА Пасище 9 10361 10.361 

74 35585.34.26 ЛИКОВЦИ Пасище 9 11858 11.858 

75 35585.34.27 ЛИКОВЦИ Пасище 9 5350 5.350 

76 35585.34.3 ЛЪКАТА Ливада 5 920 0.920 

77 35585.34.5 ОБАНОВА ЛЪКА Ливада 5 3161 3.161 

78 35585.35.18 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 1216 1.216 

79 35585.35.21 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 7105 7.105 

80 35585.35.23 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 1700 1.700 

81 35585.35.25 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 15076 15.076 

82 35585.35.27 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 4508 4.508 

83 35585.35.29 ЦЕРОВ РЪТ Пасище 9 2388 2.388 

84 35585.35.37 ПЕТЕЛЯ Пасище 9 3151 3.151 

85 35585.35.40 ПЕТЕЛЯ Пасище 9 8613 8.613 

86 35585.35.42 ФРЪЗКОВОТО Пасище 9 1312 1.312 

87 35585.35.49 ФРЪЗКОВОТО Пасище 9 4428 4.428 

88 35585.35.93 КОПЕЛ Пасище 6 12498 12.498 

89 35585.36.129 МОГИЛАТА Ливада 6 4923 4.923 

90 35585.37.113 ТРЪНЛИВ РЪТ Ливада 6 1900 1.900 

91 35585.37.115 ТРЪНЛИВ РЪТ Ливада 6 1822 1.822 



92 35585.37.116 ТРЪНЛИВ РЪТ Ливада 6 11302 11.302 

93 35585.37.119 ТРЪНЛИВ РЪТ Ливада 6 9274 9.274 

94 35585.37.256 МЕКА ПОЛЯНА Ливада 6 1495 1.495 

95 35585.37.63 ГАНЬОВЕЦ Ливада 6 6240 6.240 

96 35585.38.120 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 1500 1.500 

97 35585.38.121 УСОЙНАТА Пасище 6 1500 1.500 

98 35585.38.124 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 3954 3.954 

99 35585.38.125 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 1695 1.695 

100 35585.38.126 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 3109 3.109 

101 35585.38.127 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 2097 2.097 

102 35585.38.132 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 2082 2.082 

103 35585.38.134 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 2956 2.956 

104 35585.38.62 КРУШАКА Ливада 6 10207 10.207 

105 35585.38.63 КРУШАКА Ливада 6 5425 5.425 

106 35585.38.84 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1127 1.127 

107 35585.38.85 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1165 1.165 

108 35585.38.86 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 3445 3.445 

109 35585.38.87 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1658 1.658 

110 35585.38.88 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 2618 2.618 

111 35585.38.89 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1790 1.790 

112 35585.38.90 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 1807 1.807 

113 35585.38.92 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 5188 5.188 

114 35585.38.93 КРАЙЧОВЕЦ Ливада 6 9181 9.181 

115 35585.38.95 КРАЙЧОВЕЦ Пасище 6 7306 7.306 

116 35585.39.106 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 5005 5.005 

117 35585.39.107 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 4993 4.993 

118 35585.39.109 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 365 0.365 

119 35585.39.110 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 6685 6.685 

120 35585.39.111 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 636 0.636 

121 35585.39.178 МАЛА ГЛАВА Пасище 8 5769 5.769 

122 35585.39.186 БЯЛАТА КАЛ Пасище 8 1269 1.269 

123 35585.39.187 БЯЛАТА КАЛ Пасище 8 3030 3.030 

124 35585.39.60 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 9 3068 3.068 

125 35585.39.94 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 1956 1.956 

126 35585.39.95 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 818 0.818 

127 35585.39.96 ДОЛНИ РУДАРЕЦ Ливада 8 1449 1.449 

128 35585.41.39 СМЪРДАН Ливада 6 12162 12.162 

129 35585.41.42 СМЪРДАН Ливада 6 2858 2.858 

130 35585.41.47 СМЪРДАН Ливада 6 1032 1.032 

131 35585.45.119 ГАБРИКА Ливада 9 7192 7.192 

132 35585.45.162 ИМАНЕТО Пасище 9 5420 5.420 

133 35585.45.382 ПРИ КЛАДЕНЕЦА Пасище 9 2733 2.733 

134 35585.47.107 СВЕТИ ИЛИЯ Ливада 6 1559 1.559 

135 35585.47.15 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 3594 3.594 

136 35585.47.16 МАЛА ГЛАВА Пасище 6 667 0.667 

137 35585.47.17 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 1137 1.137 

138 35585.47.171 КАЛЬОВОТО Пасище 6 5495 5.495 

139 35585.47.174 КАЛЬОВОТО Пасище 6 1543 1.543 

140 35585.47.219 КАЛЬОВОТО Ливада 6 1498 1.498 

141 35585.47.223 КАЛЬОВОТО Ливада 6 5999 5.999 

142 35585.47.319 СРЕДОРАТА Ливада 6 2379 2.379 

143 35585.47.42 ЛОЗИЩЕ Ливада 8 1544 1.544 



144 35585.47.44 ЛОЗИЩЕ Ливада 8 1375 1.375 

145 35585.47.51 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 2433 2.433 

146 35585.47.58 ЛОЗИЩЕ Пасище 8 1788 1.788 

147 35585.47.97 СВЕТИ ИЛИЯ Ливада 6 1753 1.753 

148 35585.48.22 КАРДАШИЦА Ливада 6 1739 1.739 

149 35585.49.125 ДЖУРОВСКА 

МОГИЛА 

Ливада 6 1658 1.658 

150 35585.49.153 ОБОРЕТО Ливада 6 1535 1.535 

151 35585.50.140 МОГИЛАТА Ливада 9 8723 8.723 

152 35585.50.141 МОГИЛАТА Ливада 9 709 0.709 

153 35585.50.143 МОГИЛАТА Ливада 9 916 0.916 

154 35585.50.149 БОЙЧОВО ТРЪНЕ Ливада 6 1809 1.809 

155 35585.50.153 БОЙЧОВО ТРЪНЕ Ливада 6 680 0.680 

156 35585.50.154 БОЙЧОВО ТРЪНЕ Ливада 6 1447 1.447 

157 35585.50.172 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 3508 3.508 

158 35585.50.206 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 3659 3.659 

159 35585.50.211 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 1923 1.923 

160 35585.50.214 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 2221 2.221 

161 35585.50.218 ЦЕРОВСКИ 

ЛИВАДИ 

Ливада 6 2492 2.492 

162 35585.50.246 ДЪЛГАТА 

САДИНА 

Ливада 6 2091 2.091 

163 35585.50.26 ЛУДОВЕЦ Пасище 9 1070 1.070 

164 35585.50.27 ЛУДОВЕЦ Пасище 9 1097 1.097 

165 35585.50.53 ОБЛЕГА Ливада 9 1861 1.861 

166 35585.50.64 ОБЛЕГА Ливада 9 2687 2.687 

167 35585.50.68 ОБЛЕГА Ливада 9 4628 4.628 

168 35585.50.69 МИЛКОВА 

МОГИЛА 

Ливада 9 4576 4.576 

169 35585.50.73 МИЛКОВА 

МОГИЛА 

Ливада 9 1321 1.321 

170 35585.50.80 МИЛКОВА 

МОГИЛА 

Ливада 9 3136 3.136 

171 35585.51.10 САДИНАТА Ливада 6 3584 3.584 

172 35585.51.12 САДИНАТА Ливада 6 1782 1.782 

173 35585.51.14 САДИНАТА Ливада 6 15172 15.172 

174 35585.51.77 ТРЪНЕТО Ливада 6 5847 5.847 

175 35585.51.9 САДИНАТА Ливада 6 2427 2.427 

176 35585.53.149 ВЛАДИЦИТЕ Ливада 6 1746 1.746 

177 35585.53.73 ВЪГЛЯРА Ливада 6 1569 1.569 

178 35585.53.81 ВЪГЛЯРА Ливада 6 2544 2.544 

179 35585.53.82 ВЪГЛЯРА Ливада 6 905 0.905 

180 35585.53.86 ВЪГЛЯРА Ливада 6 2616 2.616 

181 35585.53.88 ВЪГЛЯРА Ливада 6 3214 3.214 

182 35585.54.105 МЪРДЖОВЕЦ Ливада 6 2969 2.969 

183 35585.54.111 КРАВАРНИКА Ливада 6 7250 7.250 

184 35585.54.112 КРАВАРНИКА Ливада 6 395 0.395 

185 35585.54.113 КРАВАРНИКА Ливада 6 429 0.429 

186 35585.54.114 КРАВАРНИКА Ливада 6 875 0.875 



187 35585.54.117 КРАВАРНИКА Ливада 6 2343 2.343 

188 35585.54.118 КРАВАРНИКА Ливада 6 2342 2.342 

189 35585.54.122 КРАВАРНИКА Ливада 6 1616 1.616 

190 35585.54.127 КРАВАРНИКА Ливада 6 1571 1.571 

191 35585.54.134 КРАВАРНИКА Ливада 6 3067 3.067 

192 35585.54.95 МЪРДЖОВЕЦ Ливада 6 4235 4.235 

193 35585.8.10 АРТТА Ливада 6 4189 4.189 

194 35585.8.7 АРТТА Ливада 6 1000 1.000 

      ОБЩО:   769460 769.460 

       

землище с. Своде, ЕКАТТЕ 65872 - пасища, мери и ливади  

 

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категори

я 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 65872.1.1015 ТАНОВ ЛАК Ливада 9 1830 1.830 

2 65872.1.1021 ТАНОВ ЛАК Ливада 9 1721 1.721 

3 65872.1.1038 САДИНАТА Ливада 9 867 0.867 

4 65872.1.1044 САДИНАТА Ливада 9 201 0.201 

5 65872.1.1045 САДИНАТА Ливада 9 1558 1.558 

6 65872.1.1046 САДИНАТА Ливада 9 461 0.461 

7 65872.1.1048 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2794 2.794 

8 65872.1.1051 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2269 2.269 

9 65872.1.1052 ГЛОДЖАКА Ливада 9 2489 2.489 

10 65872.1.1079 ПАДИНАТА ливада 9 950 0.950 

11 65872.1.1095 ГАЛОФ Пасище 5 3442 3.442 

12 65872.1.1111 ГАЛОФ Пасище 6 1946 1.946 

13 65872.1.1128 ПРИ ГРОБИЩЕТО Ливада 6 2071 2.071 

14 65872.1.1151 ШИПКОВОТО Ливада 6 885 0.885 

15 65872.1.1162 ВИСОКА МОГИЛА Ливада 6 606 0.606 

16 65872.1.1173 РАДИОТО Ливада 6 3156 3.156 

17 65872.1.1181 ПУКЕЛА Ливада 6 797 0.797 

18 65872.1.119 ПАДИНАТА ливада 9 637 0.637 

19 65872.1.309 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 2130 2.130 

20 65872.1.310 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 2904 2.904 

21 65872.1.313 ПЛОЧЕНИЦАТА пасище 7 4373 4.373 

22 65872.1.332 ТРЪНЛИВОТО Ливада 7 2540 2.540 

23 65872.1.353 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1769 1.769 

24 65872.1.354 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1679 1.679 

25 65872.1.355 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1833 1.833 

26 65872.1.389 ЧЕРНА ГОРА Ливада 7 1875 1.875 

27 65872.1.390 ЧЕРНА ГОРА Изоставена 

ливада 

7 11422 11.422 

28 65872.1.489 ГОЛЕЦ Ливада 8 3059 3.059 

29 65872.1.505 ДЪБРАВАТА Ливада 7 3406 3.406 

30 65872.1.506 ДЪБРАВАТА Ливада 7 1794 1.794 

31 65872.1.508 ДЪБРАВАТА Пасище 7 4098 4.098 

32 65872.1.598 САДИНАТА Пасище 9 35000 35.000 

33 65872.1.609 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2364 2.364 

34 65872.1.611 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2088 2.088 

35 65872.1.612 БОГДАНОВОТО Пасище 9 1695 1.695 

36 65872.1.613 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2709 2.709 

37 65872.1.614 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2573 2.573 



38 65872.1.615 БОГДАНОВОТО Пасище 9 2542 2.542 

39 65872.1.616 БОГДАНОВОТО Пасище 9 11291 11.291 

40 65872.1.648 ТРЕБЕЖА Пасище 9 7089 7.089 

41 65872.1.649 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1873 1.873 

42 65872.1.651 ТРЕБЕЖА Ливада 9 6498 6.498 

43 65872.1.652 ТРЕБЕЖА Ливада 9 11002 11.002 

44 65872.1.654 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1059 1.059 

45 65872.1.660 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3721 3.721 

46 65872.1.661 ТРЕБЕЖА Ливада 9 2067 2.067 

47 65872.1.662 ТРЕБЕЖА Ливада 9 1811 1.811 

48 65872.1.665 ГРАМАДАТА Ливада 9 2066 2.066 

49 65872.1.706 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3861 3.861 

50 65872.1.709 ТРЕБЕЖА Ливада 9 6039 6.039 

51 65872.1.732 ОБЛЕГА Ливада 7 7815 7.815 

52 65872.1.755 ПАДИНАТА Ливада 9 831 0.831 

53 65872.1.781 БАРАТА Пасище 6 660 0.660 

54 65872.1.792 КОЙЧОВ ТОК Ливада 6 497 0.497 

55 65872.1.812 МЛАКАТА Ливада 7 1923 1.923 

56 65872.1.813 МЛАКАТА Ливада 7 1125 1.125 

57 65872.1.816 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1954 1.954 

58 65872.1.817 БРАТОЕВСКОТО Ливада 7 1274 1.274 

59 65872.1.832 ТРЕБЕЖА Ливада 9 511 0.511 

60 65872.1.834 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3167 3.167 

61 65872.1.845 ПРИ ДОМА Ливада 6 4428 4.428 

62 65872.1.849 ВОЕВ ДОЛ Ливада 9 2647 2.647 

63 65872.1.942 АНДРОВОТО Ливада 6 2368 2.368 

64 65872.2.34 ЛИКОВО ливада 9 979 0.979 

65 65872.2.35 ЛИКОВО ливада 9 2072 2.072 

66 65872.2.38 ЛИКОВО ливада 9 5433 5.433 

67 65872.3.1 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 11833 11.833 

68 65872.3.1017 ГАЛОФ Пасище 6 3107 3.107 

69 65872.3.1020 ГАЛОФ Пасище 6 3106 3.106 

70 65872.3.1037 ВЪРХА ливада 9 56528 56.528 

71 65872.3.1038 ВЪРХА ливада 9 1683 1.683 

72 65872.3.1042 ВЪРХА пасище 9 53365 53.365 

73 65872.3.1043 ПАДИНАТА Ливада 9 4802 4.802 

74 65872.3.1044 ЛИКОВО ливада 9 6014 6.014 

75 65872.3.1045 ПОД ВЕНЕЦА пасище 9 7388 7.388 

76 65872.3.1046 ПАДИНАТА пасище 9 15250 15.250 

77 65872.3.1047 ПАДИНАТА ливада 9 2258 2.258 

78 65872.3.1048 ПАДИНАТА ливада 9 1550 1.550 

79 65872.3.1049 ПАДИНАТА ливада 9 9153 9.153 

80 65872.3.1050 ПАДИНАТА ливада 9 883 0.883 

81 65872.3.1051 ПАДИНАТА ливада 9 2224 2.224 

82 65872.3.1056 ВЪРХА ливада 9 52287 52.287 

83 65872.3.1089 БАРАТА Пасище 6 662 0.662 

84 65872.3.112 ДЪЛГА ЛЪКА ливада 9 2893 2.893 

85 65872.3.13 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 27030 27.030 

86 65872.3.14 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 17548 17.548 

87 65872.3.237 ТРЕБЕЖА Пасище 9 10273 10.273 

88 65872.3.239 ТРЕБЕЖА Ливада 9 8081 8.081 

89 65872.3.241 ТРЕБЕЖА Ливада 9 18046 18.046 



90 65872.3.243 ТРЕБЕЖА Ливада 9 12678 12.678 

91 65872.3.249 ТРЕБЕЖА Ливада 9 5423 5.423 

92 65872.3.251 ТРЕБЕЖА Ливада 9 3775 3.775 

93 65872.3.26 ЧУКЛЬОВОТО Ливада 9 15153 15.153 

94 65872.3.267 ТРЕБЕЖА Ливада 9 29028 29.028 

95 65872.3.5 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 9 3526 3.526 

96 65872.3.601 ВИСОКА МОГИЛА Пасище 6 4861 4.861 

97 65872.3.603 МИКОВ СЛАМНИК ливада 9 2210 2.210 

98 65872.3.631 ВЪРХА ливада 9 15372 15.372 

99 65872.3.672 ВОЙЧОВОТО Ливада 9 3570 3.570 

100 65872.3.676 ДЪЛГА ЛЪКА Ливада 9 2717 2.717 

101 65872.3.685 ВЪРХА пасище 9 12374 12.374 

102 65872.3.691 МОГИЛАТА Ливада 9 18614 18.614 

103 65872.3.693 ВЪРХА ливада 9 12949 12.949 

104 65872.3.694 ВЪРХА пасище 9 37337 37.337 

105 65872.3.696 СЛАМНИКА Ливада 9 12626 12.626 

106 65872.3.699 СЛАМНИКА Ливада 9 852 0.852 

107 65872.3.704 ПЕТКОВОТО Пасище 9 25903 25.903 

108 65872.3.713 ЛИКОВО ливада 9 9229 9.229 

109 65872.3.733 ДЪЛГА ЛЪКА ливада 9 14043 14.043 

110 65872.3.743 ДИКОВСКОТО ливада 9 1549 1.549 

111 65872.3.745 ДИКОВСКОТО ливада 9 673 0.673 

112 65872.3.746 ДИКОВСКОТО ливада 9 1126 1.126 

113 65872.3.748 ДИКОВСКОТО ливада 9 672 0.672 

114 65872.3.750 ДИКОВСКОТО ливада 9 1125 1.125 

115 65872.3.753 МИХОВСКОТО Ливада 9 2923 2.923 

116 65872.3.776 КОЛИБИЩЕТО Ливада 9 10227 10.227 

117 65872.3.779 СЕРНИ СЛОГ Ливада 9 11447 11.447 

118 65872.3.786 СЕРНИ СЛОГ Ливада 9 1495 1.495 

119 65872.3.813 КРУШАКА Пасище 9 11343 11.343 

120 65872.3.814 КРУШАКА Пасище 9 10348 10.348 

121 65872.3.815 КРУШАКА Ливада 9 11916 11.916 

122 65872.3.819 КРУШАКА Ливада 9 7919 7.919 

123 65872.3.820 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 16240 16.240 

124 65872.3.821 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 11325 11.325 

125 65872.3.822 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 12904 12.904 

126 65872.3.823 БУРНЬОВИЦА Пасище 9 24638 24.638 

127 65872.3.824 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 6724 6.724 

128 65872.3.826 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 10317 10.317 

129 65872.3.831 БУРНЬОВИЦА Ливада 9 17820 17.820 

130 65872.3.832 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 27603 27.603 

131 65872.3.833 ПЕТКОВОТО Пасище 9 2810 2.810 

132 65872.3.834 СЕРНИ СЛОГ Пасище 9 16726 16.726 

133 65872.3.843 СТРАНАТА Пасище 9 14073 14.073 

134 65872.3.844 КРУШАКА Пасище 9 6161 6.161 

135 65872.3.847 ВОЙЧОВОТО Ливада 9 589 0.589 

136 65872.3.851 ДОЛЧИНИТЕ Ливада 9 4235 4.235 

137 65872.3.854 МИЦОВОТО Пасище 9 7775 7.775 

138 65872.3.934 СТРАНАТА Пасище 9 17812 17.812 

139 65872.4.1046 ЛАКОВОТО Ливада 6 2380 2.380 

140 65872.4.1073 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 2239 2.239 

141 65872.4.1074 БАРАТА Ливада 6 2897 2.897 



142 65872.4.122 ЧУКЛЬОВОТО Пасище 6 58847 58.847 

143 65872.4.173 ГАНЬОВЕЦ пасище 6 2406 2.406 

144 65872.4.174 ГАНЬОВЕЦ ливада 6 1060 1.060 

145 65872.4.246 МИКОВОТО Ливада 6 5210 5.210 

146 65872.4.253 ПЛОЧАТА Ливада 6 6631 6.631 

147 65872.4.325 ПЕНОВА МОГИЛА ливада 9 39904 39.904 

148 65872.4.326 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 9 8956 8.956 

149 65872.4.327 ПЕНОВА МОГИЛА ливада 9 16440 16.440 

150 65872.4.328 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 6 2360 2.360 

151 65872.4.329 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 6 2814 2.814 

152 65872.4.366 ПЕНОВА МОГИЛА Пасище 6 3508 3.508 

153 65872.4.376 КОЙЧОВ ТОК Пасище 6 6080 6.080 

154 65872.4.460 БАРАТА Пасище 6 7643 7.643 

155 65872.4.500 САДИНАТА Ливада 9 2674 2.674 

156 65872.4.544 САДИНАТА Ливада 9 1888 1.888 

157 65872.4.552 ПЕНОВА МОГИЛА Ливада 9 3568 3.568 

158 65872.4.553 ПЕНОВА МОГИЛА Ливада 9 1651 1.651 

159 65872.4.557 ПЕНОВА МОГИЛА Ливада 6 2496 2.496 

160 65872.4.561 ГЛОДЖАКА Ливада 9 4608 4.608 

161 65872.4.561 ГЛОДЖАКА Ливада 9 1582 1.582 

162 65872.4.570 ГЛОДЖАКА Ливада 9 5204 5.204 

163 65872.4.580 ГАНЬОВЕЦ пасище 6 4301 4.301 

164 65872.4.696 ГОЛЕЦ Пасище 9 23668 23.668 

165 65872.4.697 ГОЛЕЦ Ливада 9 7636 7.636 

166 65872.4.699 ГОЛЕЦ Пасище 9 9930 9.930 

167 65872.5.145 ГОЛИЯ ВРЪХ Пасище 7 18282 18.282 

168 65872.5.159 БАКОВА МОГИЛА Пасище 9 44252 44.252 

169 65872.5.205 ПОПОВ ТРАП Ливада 7 5810 5.810 

170 65872.5.283 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8442 8.442 

171 65872.5.284 КИРКОВЕЦ Пасище 9 1921 1.921 

172 65872.5.285 КИРКОВЕЦ Пасище 9 6683 6.683 

173 65872.5.286 КИРКОВЕЦ Пасище 9 2289 2.289 

174 65872.5.289 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8670 8.670 

175 65872.5.304 КИРКОВЕЦ Пасище 9 13251 13.251 

176 65872.5.305 КИРКОВЕЦ Пасище 9 12336 12.336 

177 65872.5.308 КИРКОВЕЦ Пасище 6 4311 4.311 

178 65872.5.309 КИРКОВЕЦ Пасище 6 1951 1.951 

179 65872.5.329 КИРКОВЕЦ Пасище 9 22660 22.660 

180 65872.5.330 КИРКОВЕЦ Пасище 9 8506 8.506 

181 65872.5.336 КИРКОВЕЦ Пасище 9 905 0.905 

182 65872.5.340 БАКОВА МОГИЛА Пасище 9 9407 9.407 

183 65872.5.342 ВЕНЧАРСКОТО Пасище 9 5223 5.223 

184 65872.5.368 БАКОВА МОГИЛА Пасище 9 17740 17.740 

185 65872.5.371 КИРКОВЕЦ Пасище 9 5802 5.802 

186 65872.5.408 КИРКОВЕЦ Пасище 9 12791 12.791 

187 65872.5.409 ГРАМАДАТА Пасище 9 48489 48.489 

188 65872.8.435 ТАНОВ ЛАК Пасище 5 1345 1.345 

189 65872.87.576 КОЙЧОВ ТОК Ливада 6 3578 3.578 

      ОБЩО:   1548538 1548.538 

       

 

 

 

 



землище с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211 - пасища, мери и ливади 

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категори

я 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 54211.11.12 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 15835 15.835 

2 54211.11.13 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 5213 5.213 

3 54211.11.2 СЕЧКОВЦИ Ливада 9 1940 1.940 

4 54211.115.310 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 6 723 0.723 

5 54211.115.311 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 6 597 0.597 

6 54211.126.283 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Ливада 6 2573 2.573 

7 54211.13.1 ЕЗЕРОТО Ливада 9 3855 3.855 

8 54211.150.201 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Ливада 6 5028 5.028 

9 54211.162.613 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 8 14689 14.689 

10 54211.177.780 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Ливада 8 2675 2.675 

11 54211.21.59 КРЪСТОВЦИ Ливада 6 1485 1.485 

12 54211.21.69 КРЪСТОВ РЪТ Ливада 6 8619 8.619 

13 54211.22.103 БОНОВСКОТО Ливада 6 2735 2.735 

14 54211.22.26 ПЕКОВЦИ Ливада 6 1338 1.338 

15 54211.22.27 ПЕКОВЦИ Ливада 6 1104 1.104 

16 54211.22.28 ПЕКОВЦИ Ливада 6 1284 1.284 

17 54211.23.25 ЛЪГА Ливада 6 1312 1.312 

18 54211.23.26 ЛЪГА Ливада 6 443 0.443 

19 54211.23.27 ЛЪГА Ливада 6 1608 1.608 

20 54211.23.28 ЛЪГА Ливада 6 1737 1.737 

21 54211.23.29 ЛЪГА Ливада 6 2872 2.872 

22 54211.23.3 ГЕШОВСКО Ливада 6 876 0.876 

23 54211.23.30 ЛЪГА Ливада 6 536 0.536 

24 54211.24.44 РАЧОВЦИ Ливада 6 572 0.572 

25 54211.24.78 РАЧОВЦИ Ливада 6 1249 1.249 

26 54211.24.79 РАЧОВЦИ Ливада 6 1715 1.715 

27 54211.25.82 НАНКОВ СЛОГ ливада 6 594 0.594 

28 54211.26.19 СТОКИТЕ Ливада 6 597 0.597 

29 54211.27.22 РУПИТЕ Ливада 6 1964 1.964 

30 54211.27.24 РУПИТЕ Ливада 6 901 0.901 

31 54211.27.25 РУПИТЕ Ливада 5 646 0.646 

32 54211.27.3 РУПИТЕ Ливада 6 1286 1.286 

33 54211.27.31 РУПИТЕ Ливада 6 3430 3.430 

34 54211.28.40 ЛЪКАТА Ливада 5 695 0.695 

35 54211.28.937 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 5 2360 2.360 

36 54211.29.27 БИЛЬОВИЦА ливада 5 754 0.754 

37 54211.29.6 БИЛЬОВИЦА ливада 5 7691 7.691 

38 54211.36.32 НАЙДЕНОВО Ливада 6 1463 1.463 

39 54211.38.60 РАВЕНИК Ливада 8 5150 5.150 

40 54211.38.63 РАВЕНИК Ливада 8 4728 4.728 

41 54211.38.87 РАВЕНИК ливада 8 2232 2.232 



42 54211.39.11 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 1602 1.602 

43 54211.39.15 ВЕЛЬОВОТО ливада 8 2793 2.793 

44 54211.39.8 ВЕЛЬОВОТО Ливада 8 673 0.673 

45 54211.67.563 ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Пасище 6 1689 1.689 

      ОБЩО:   123861 123.861 

       

землище с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170 - пасища, мери и ливади  

            

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категори

я 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 54170.1.82 ЛУПАРЕТЕ Ливада 6 9286 9.286 

2 54170.117.30 КРАТУНИТЕ Ливада 6 867 0.867 

3 54170.119.23 НИНОВЦИ Ливада 7 18695 18.695 

4 54170.130.46 ГОРНИ БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада 5 970 0.970 

5 54170.138.120 ПОПОВА МОГИЛА Ливада 6 23417 23.417 

6 54170.14.2 БАЛИНЕТЕ Ливада 5 3410 3.410 

7 54170.14.7 МАРКОВЦИ Ливада 5 29410 29.410 

8 54170.16.11 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1723 1.723 

9 54170.16.76 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1756 1.756 

10 54170.16.78 ВЛАДОВЦИ Ливада 6 1192 1.192 

11 54170.161.52 ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада 6 1900 1.900 

12 54170.166.19 СВИНОВО Пасище 7 21439 21.439 

13 54170.167.11 ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада 6 2000 2.000 

14 54170.167.4 ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада 6 2120 2.120 

15 54170.172.28 ГРЪНЧАРИЦА Ливада 7 1500 1.500 

16 54170.178.15 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 4934 4.934 

17 54170.178.16 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 1298 1.298 

18 54170.178.26 КАДЕВИЦА-2 Пасище 6 1499 1.499 

19 54170.178.27 КАДЕВИЦА-2 Ливада 6 2999 2.999 

20 54170.202.56 БЕЛНОВИЩЕ Ливада 8 3103 3.103 

21 54170.204.6 БЕЛОВ Ливада 7 2379 2.379 

22 54170.21.1 СЕЛОТО Ливада 8 27482 27.482 

23 54170.21.10 СЕЛОТО Ливада 8 4036 4.036 

24 54170.21.115 ГЛАСА -1 Пасище 8 3511 3.511 

25 54170.21.24 СЕЛОТО Ливада 8 1818 1.818 

26 54170.21.55 СЕЛОТО Ливада 8 3949 3.949 

27 54170.21.67 СЕЛОТО Ливада 7 10236 10.236 

28 54170.21.95 СЕЛОТО Ливада 7 4452 4.452 

29 54170.21.98 СЕЛОТО Ливада 8 10217 10.217 

30 54170.22.116 ШОТОРИТЕ Ливада 7 506 0.506 

31 54170.23.1 НЕДЕЛКОВЕЦ Ливада 7 3509 3.509 

32 54170.23.140 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 7 516 0.516 

33 54170.23.163 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 8 8451 8.451 

34 54170.23.195 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 2171 2.171 

35 54170.23.199 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 2952 2.952 



36 54170.23.20 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 7 4181 4.181 

37 54170.23.200 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 1662 1.662 

38 54170.23.28 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 5 20768 20.768 

39 54170.23.30 ВЕЛИНЦИ-

НЕДКОВЦИ 

Ливада 7 35811 35.811 

40 54170.27.118 ТАБАЦИТЕ-

ПЕШОВЦИ 

Ливада 6 18955 18.955 

41 54170.27.141 ВОЙНОВЦИ Ливада 6 6515 6.515 

42 54170.27.152 ТАБАЦИТЕ-

ПЕШОВЦИ 

Ливада 6 60006 60.006 

43 54170.27.86 ВОЙНОВЦИ Ливада 6 13685 13.685 

44 54170.28.53 ЧЕРКОВЦИ Ливада 6 6312 6.312 

45 54170.28.100 МИЛИНЦИ-

ЧЕРКОВЦИ 

Ливада 5 6312 6.312 

46 54170.28.129 МИЛИНЦИ-

ЧЕРКОВЦИ 

Ливада 6 6089 6.089 

47 54170.28.139 МИЛИНЦИ-

ЧЕРКОВЦИ 

Ливада 7 30400 30.400 

48 54170.28.157 МИЛИНЦИ-

ЧЕРКОВЦИ 

Ливада 7 1482 1.482 

49 54170.29.149 НЕНЧОВЦИ Ливада 7 9628 9.628 

50 54170.32.41 СУРКОВСКА 

МАХАЛА 

Ливада 6 26056 26.056 

51 54170.37.23 ГОСПОДАРИТЕ Ливада 10 38291 38.291 

52 54170.4.37 КРУШАРЕТЕ Ливада 6 28827 28.827 

53 54170.4.49 КРУШАРЕТЕ Ливада 6 3260 3.260 

54 54170.5.163 НЕШОВЦИ Ливада 6 34815 34.815 

55 54170.5.91 БАЛИНЕТЕ Ливада 8 6622 6.622 

56 54170.6.29 КРАТУНИТЕ Ливада 6 6004 6.004 

57 54170.7.39 ВИТЬОВЦИ Ливада 6 1221 1.221 

58 54170.7.42 ВИТЬОВЦИ Ливада 8 9565 9.565 

59 54170.7.45 ВИТЬОВЦИ Ливада 8 2784 2.784 

      ОБЩО:   598954 598.954 

       

землище с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категори

я 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 20897.1.14 УЗУНСКОТО пасище 5 6574 6.574 

2 20897.10.113 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 595 0.595 

3 20897.10.119 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 4276 4.276 

4 20897.10.128 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 463 0.463 

5 20897.10.129 ДЪЛГАТА 

САДИНА 

ливада 8 1476 1.476 

6 20897.10.130 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 1018 1.018 

7 20897.10.131 КАПИТАНСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 697 0.697 



8 20897.10.143 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 665 0.665 

9 20897.10.50 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 5192 5.192 

10 20897.10.51 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2500 2.500 

11 20897.10.52 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 2120 2.120 

12 20897.10.75 ГЕРАНОВИЦА Пасище 8 3829 3.829 

13 20897.11.134 РОГУЛЯ Ливада 8 1971 1.971 

14 20897.11.18 САМОТСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 1903 1.903 

15 20897.11.27 САМОТСКА 

МОГИЛА 

Пасище 8 4756 4.756 

16 20897.11.3 ДОЛНО БРАНИЩЕ ливада 8 700 0.700 

17 20897.11.44 САМОТСКА 

МОГИЛА 

ливада 8 387 0.387 

18 20897.11.57 ФИЛЬОВОТО Пасище 8 3128 3.128 

19 20897.11.80 САМОТСКА 

МОГИЛА 

Ливада 8 1187 1.187 

20 20897.11.88 САМОТСКА 

МОГИЛА 

Ливада 8 715 0.715 

21 20897.11.94 САМОТСКА 

МОГИЛА 

пасище 8 1176 1.176 

22 20897.11.98 САМОТСКА 

МОГИЛА 

пасище 8 2964 2.964 

23 20897.12.10 ЛИЛОВСКИ НИВИ ливада 5 1954 1.954 

24 20897.12.81 ГАЙДАРСКОТО Ливада 5 781 0.781 

25 20897.12.86 МОГИЛКАТА ливада 5 986 0.986 

26 20897.13.17 ТРЕБЕЖА Пасище 5 5079 5.079 

27 20897.13.18 ТРЕБЕЖА Пасище 5 1600 1.600 

28 20897.13.2 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 1139 1.139 

29 20897.13.3 ПИШУРАТА Пасище 5 506 0.506 

30 20897.13.31 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 2980 2.980 

31 20897.13.6 ПИШУРАТА Пасище 5 3327 3.327 

32 20897.13.7 ПИШУРАТА Пасище 5 1530 1.530 

33 20897.13.8 ПИШУРАТА Пасище 5 1276 1.276 

34 20897.13.9 ДЪРТЕНЕЦ Пасище 5 5103 5.103 

35 20897.14.14 ЧУКАТА Пасище 7 702 0.702 

36 20897.14.15 ЧУКАТА Пасище 7 1573 1.573 

37 20897.14.19 ЧУКАТА пасище 7 248 0.248 

38 20897.14.20 ЧУКАТА пасище 7 650 0.650 

39 20897.14.23 ЧУКАТА Пасище 7 1908 1.908 

40 20897.14.27 ЧУКАТА Пасище 7 768 0.768 

41 20897.14.30 ЧУКАТА пасище 7 4066 4.066 

42 20897.14.32 ЧУКАТА пасище 7 2074 2.074 

43 20897.14.34 ЧИФЛИКА пасище 7 2276 2.276 

44 20897.14.35 ЧИФЛИКА пасище 7 1824 1.824 

45 20897.14.36 ЧИФЛИКА пасище 7 1019 1.019 

46 20897.14.39 ЧИФЛИКА пасище 7 3889 3.889 

47 20897.14.45 ЧУКАТА Ливада 7 1579 1.579 

48 20897.14.53 ЧУКАТА Ливада 7 896 0.896 

49 20897.14.54 ЧУКАТА Ливада 7 665 0.665 

50 20897.14.55 ШУМАКА Ливада 7 2646 2.646 

51 20897.14.7 ЧУКАТА Ливада 7 975 0.975 

52 20897.15.119 УСОЙНАТА Пасище 7 13623 13.623 

53 20897.15.121 АЛДЬОВИЦА Пасище 7 2397 2.397 



54 20897.15.122 АЛДЬОВИЦА Пасище 7 5811 5.811 

55 20897.15.123 УСОЙНАТА Пасище 7 8281 8.281 

56 20897.15.17 ГАЛЬОВСКОТО Ливада 7 1760 1.760 

57 20897.16.133 ХАРМАНЯ Ливада 5 1997 1.997 

58 20897.16.17 ХАРМАНЯ Пасище 7 1307 1.307 

59 20897.16.2 ПРИСОЕТО Ливада 7 964 0.964 

60 20897.16.29 ХАРМАНЯ Ливада 7 1250 1.250 

61 20897.16.31 ХАРМАНЯ Ливада 7 914 0.914 

62 20897.16.58 ХАРМАНЯ Ливада 7 3036 3.036 

63 20897.16.63 ХАРМАНЯ пасище 7 1720 1.720 

64 20897.16.69 ХАРМАНЯ Пасище 7 659 0.659 

65 20897.16.72 ХАРМАНЯ Пасище 7 1447 1.447 

66 20897.16.73 ХАРМАНЯ Пасище 7 885 0.885 

67 20897.16.75 ХАРМАНЯ Пасище 7 1941 1.941 

68 20897.16.78 ОБРОКА Пасище 7 2175 2.175 

69 20897.16.79 ХАРМАНЯ Пасище 7 7163 7.163 

70 20897.16.80 ХАРМАНЯ пасище 7 763 0.763 

71 20897.16.81 ХАРМАНЯ Пасище 7 919 0.919 

72 20897.16.84 БАЧИЩЕТО пасище 7 310 0.310 

73 20897.16.85 БАЧИЩЕТО Пасище 7 2539 2.539 

74 20897.16.86 БАЧИЩЕТО Пасище 7 647 0.647 

75 20897.17.54 ПЛЮЧАКА Пасище 7 2394 2.394 

76 20897.17.65 БАЧИЩЕТО Пасище 7 3297 3.297 

77 20897.17.66 БАЧИЩЕТО Пасище 7 3002 3.002 

78 20897.18.1 ЛЪКИТЕ Ливада 5 2731 2.731 

79 20897.18.2 ЛЪКИТЕ Пасище 5 9318 9.318 

80 20897.18.41 ЛЪКИТЕ Ливада 5 937 0.937 

81 20897.18.50 АРМАНЯ ливада 5 1607 1.607 

82 20897.18.52 АРМАНЯ Ливада 5 542 0.542 

83 20897.19.23 БИВОЛАРНИКА Пасище 5 8689 8.689 

84 20897.2.61 ГРОБА пасище 5 6873 6.873 

85 20897.2.65 ЧЕРВЕНА МОГИЛА пасище 5 6834 6.834 

86 20897.2.66 МЛАКАТА Пасище 5 2113 2.113 

87 20897.2.81 ГЕРАНОВИЦА пасище 5 14538 14.538 

88 20897.2.83 ГЕРАНОВИЦА Пасище 5 8189 8.189 

89 20897.2.85 ГЕРАНОВИЦА Пасище 5 14202 14.202 

90 20897.21.63 ПРИСОЕТО Ливада 8 2817 2.817 

91 20897.21.68 ПРИСОЕТО Ливада 8 592 0.592 

92 20897.21.69 ПРИСОЕТО Ливада 8 1240 1.240 

93 20897.23.129 КЪЛБУЧАКА Ливада 5 1157 1.157 

94 20897.23.140 ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК Пасище 5 2196 2.196 

95 20897.23.145 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 1245 1.245 

96 20897.23.58 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 647 0.647 

97 20897.23.71 МЕЧИ ТРЪН Ливада 5 3766 3.766 

98 20897.23.87 ЛЪКАТА ливада 5 623 0.623 

99 20897.23.96 МЕЧИ ТРЪН ливада 5 1200 1.200 

100 20897.23.98 ВОДЕНИЦАТА ливада 5 1679 1.679 

101 20897.24.12 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 3810 3.810 

102 20897.24.2 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

Ливада 5 1681 1.681 

103 20897.24.68 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 2768 2.768 



104 20897.24.84 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 478 0.478 

105 20897.24.86 ТУРСКИТЕ 

ЛИВАДИ 

ливада 5 461 0.461 

106 20897.25.149 ТРЪНЕТО ливада 5 928 0.928 

107 20897.25.163 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 600 0.600 

108 20897.25.164 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 1123 1.123 

109 20897.25.165 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 799 0.799 

110 20897.25.168 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ ливада 5 909 0.909 

111 20897.25.173 ПОПЕНЕЦ Ливада 5 660 0.660 

112 20897.25.175 ПОПЕНЕЦ Ливада 5 572 0.572 

113 20897.25.188 ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Ливада 5 825 0.825 

114 20897.25.207 ВАДАТА Ливада 5 1160 1.160 

115 20897.25.208 ВАДАТА Ливада 5 1029 1.029 

116 20897.25.210 ВАДАТА ливада 5 666 0.666 

117 20897.25.215 ВАДАТА ливада 5 314 0.314 

118 20897.25.46 ПОД МУХОВЕЦ ливада 5 1057 1.057 

119 20897.25.5 МЛАКАТА ливада 5 1295 1.295 

120 20897.25.7 МЛАКАТА Ливада 5 558 0.558 

121 20897.26.44 УТЯВЕЦ Пасище 5 5626 5.626 

122 20897.27.107 РЕКАТА Пасище 5 2013 2.013 

123 20897.27.109 ЛЪКАТА Пасище 7 1598 1.598 

124 20897.27.112 ЛЪКАТА Пасище 7 2456 2.456 

125 20897.27.98 ЛЪКАТА Пасище 7 2707 2.707 

126 20897.27.99 ЛЪКАТА Пасище 5 1408 1.408 

127 20897.28.154 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 1067 1.067 

128 20897.28.156 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 6704 6.704 

129 20897.28.159 МАДЖУЛИЦА Пасище 7 24505 24.505 

130 20897.28.41 ВЛАДОВОТО Пасище 7 3735 3.735 

131 20897.28.54 КАМИЛЧЕ Ливада 7 833 0.833 

132 20897.28.61 КАМИЛЧЕ Ливада 7 1198 1.198 

133 20897.29.12 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Пасище 7 1080 1.080 

134 20897.29.13 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Пасище 7 1001 1.001 

135 20897.29.22 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Ливада 7 874 0.874 

136 20897.29.24 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Ливада 7 4892 4.892 

137 20897.29.29 ДЯДОВО 

ЛАЗАРОВО 

Ливада 7 1212 1.212 

138 20897.29.46 СЕНЕКОВОТО Ливада 7 1399 1.399 

139 20897.29.52 СЕНЕКОВОТО Ливада 7 6531 6.531 

140 20897.29.59 КОНАРНИКА Пасище 7 2420 2.420 

141 20897.30.21 КУНЧОВСКОТО Ливада 6 1328 1.328 

142 20897.30.24 СРЯДОРАТА Ливада 6 1335 1.335 

143 20897.32.12 ШОТОРЯ Ливада 6 704 0.704 

144 20897.32.14 ШОТОРЯ Ливада 6 1403 1.403 

145 20897.32.22 ШОТОРЯ Ливада 6 1510 1.510 

146 20897.32.23 ШОТОРЯ Ливада 7 7549 7.549 

147 20897.32.24 ШОТОРЯ Ливада 7 1087 1.087 

148 20897.32.33 ГРОБИЩАТА Ливада 7 1193 1.193 

149 20897.32.9 ШОТОРЯ Ливада 6 921 0.921 



150 20897.34.16 ЧИЧИГА Ливада 7 3525 3.525 

151 20897.34.17 ЧИЧИГА Ливада 7 1060 1.060 

152 20897.34.27 ЧИЧИГА Ливада 7 1915 1.915 

153 20897.34.29 ЧИЧИГА Ливада 7 6071 6.071 

154 20897.34.32 ЧИЧИГА Ливада 7 1909 1.909 

155 20897.34.33 ЧИЧИГА Ливада 7 1130 1.130 

156 20897.34.38 ЧИЧИГА Ливада 7 952 0.952 

157 20897.34.52 ЧИЧИГА Ливада 7 1053 1.053 

158 20897.34.54 РЪТТА Ливада 7 1971 1.971 

159 20897.34.57 РЪТТА Ливада 7 1611 1.611 

160 20897.34.67 ГРЪСТЕЛНИКА Ливада 7 1635 1.635 

161 20897.35.147 УМАТА Ливада 7 8925 8.925 

162 20897.35.148 ДОЦОВОТО Пасище 7 1978 1.978 

163 20897.36.35 ТЪРНЕВИЦА Пасище 8 1082 1.082 

164 20897.36.36 ШОЛСКОТО Пасище 8 4117 4.117 

165 20897.37.7 ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК пасище 5 2580 2.580 

166 20897.4.100 БОЯДЖИЙСКОТО Ливада 6 1714 1.714 

167 20897.4.137 САДИНАТА ливада 6 656 0.656 

168 20897.4.149 РЪТТА Ливада 6 1362 1.362 

169 20897.4.150 САДИНАТА ливада 6 5170 5.170 

170 20897.4.160 ГЕРАНОВИЦА Пасище 8 2962 2.962 

171 20897.4.25 РЪТТА ливада 6 2001 2.001 

172 20897.4.31 РЪТТА ливада 6 629 0.629 

173 20897.4.43 РЪТТА ливада 6 819 0.819 

174 20897.4.44 РЪТТА ливада 6 941 0.941 

175 20897.4.61 САДИНАТА ливада 6 2834 2.834 

176 20897.4.8 РЪТТА ливада 6 1516 1.516 

177 20897.4.9 РЪТТА ливада 6 1439 1.439 

178 20897.5.2 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 532 0.532 

179 20897.5.8 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 833 0.833 

180 20897.5.88 ГЕРАНОВИЦА Ливада 8 958 0.958 

181 20897.5.95 ПРИ ДОМА Ливада 8 1307 1.307 

182 20897.55.1 ЛЪКИТЕ Ливада 5 816 0.816 

183 20897.57.1 РЪТЛАЦИТЕ Ливада 7 5008 5.008 

184 20897.58.1 КРЪСТА Ливада 7 1401 1.401 

185 20897.58.4 КРЪСТА Ливада 7 2417 2.417 

186 20897.58.10 КРЪСТА Ливада 7 3001 3.001 

187 20897.58.16 КРЪСТА Ливада 7 3191 3.191 

188 20897.58.17 КРЪСТА Ливада 7 2007 2.007 

189 20897.58.25 КРЪСТА Ливада 7 1398 1.398 

190 20897.58.32 КРЪСТА Ливада 7 1999 1.999 

191 20897.58.34 КРЪСТА Ливада 7 1200 1.200 

192 20897.6.10 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1474 1.474 

193 20897.6.16 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1203 1.203 

194 20897.6.17 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 1403 1.403 

195 20897.6.25 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 535 0.535 

196 20897.6.28 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 673 0.673 

197 20897.6.29 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 647 0.647 

198 20897.6.30 ДОЧОВ РЪТ Ливада 8 571 0.571 

199 20897.6.94 ПРИ ДОМА ливада 8 3152 3.152 

200 20897.67.1 ПОЛЕТО ливада 5 639 0.639 

201 20897.67.19 ПОЛЕТО ливада 5 992 0.992 



202 20897.7.73 ЗОРЕВИЦА пасище 6 3069 3.069 

203 20897.7.74 ЗОРЕВИЦА пасище 6 3631 3.631 

204 20897.8.1 РАБРОВЕЦ пасище 6 8533 8.533 

205 20897.8.2 РАБРОВЕЦ пасище 6 3124 3.124 

206 20897.9.13 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 3800 3.800 

207 20897.9.17 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 9673 9.673 

208 20897.9.18 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1315 1.315 

209 20897.9.20 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1379 1.379 

210 20897.9.24 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 2896 2.896 

211 20897.9.25 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 1408 1.408 

212 20897.9.66 ГЕРАНОВИЦА ливада 8 4038 4.038 

213 20897.9.74 КИТКИТЕ ливада 8 1956 1.956 

214 20897.9.86 КИТКИТЕ ливада 8 1694 1.694 

      ОБЩО:   526659 526.659 

       

землище с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категория Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 11020.52.22 УСОЙНАТА Пасище 8 9237 9.237 

2 11020.53.186 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 35472 35.472 

3 11020.53.189 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 12245 12.245 

4 11020.53.190 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 4288 4.288 

5 11020.53.191 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 1669 1.669 

6 11020.53.192 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 4333 4.333 

7 11020.53.193 ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище 8 9675 9.675 

8 11020.53.64 ПАНОВСКОТО  ливада 8 2981 2.981 

9 11020.54.7 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 27452 27.452 

10 11020.54.021 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 16252 16.252 

11 11020.54.22 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 16341 16.341 

12 11020.54.24 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 3265 3.265 

13 11020.54.25 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4145 4.145 

14 11020.54.27 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 1009 1.009 

15 11020.54.48 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4228 4.228 

16 11020.54.66 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 4202 4.202 

17 11020.54.67 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 9050 9.050 

18 11020.54.71 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 2863 2.863 

19 11020.54.74 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 8604 8.604 

20 11020.54.26 СТАНЧОВЕЦ ливада 8 5924 5.924 

21 11020.54.5 СТАНЧОВЕЦ пасище 8 54666 54.666 

22 11020.55.17 РАЗДОЛАТА Пасище 8 3999 3.999 

23 11020.55.21 МЕТИЛЯ Пасище 8 1948 1.948 

24 11020.55.45 РАЗДОЛАТА Ливада 8 2581 2.581 

25 11020.55.65 РАЗДОЛАТА Ливада 8 3341 3.341 

26 11020.55.67 РАЗДОЛАТА Ливада 8 1515 1.515 

27 11020.55.69 РЪТА Ливада 8 4395 4.395 

28 11020.55.70 РЪТА Ливада 8 3937 3.937 

29 11020.55.78 ЛУКОВИЦА Ливада 8 3180 3.180 

30 11020.56.12 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 7172 7.172 

31 11020.56.17 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 2083 2.083 

32 11020.56.18 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 7103 7.103 

33 11020.56.19 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 10590 10.590 



34 11020.56.20 СТАНЧОВЕЦ Ливада 8 3043 3.043 

35 11020.56.21 СТАНЧОВЕЦ Пасище 8 29188 29.188 

36 11020.56.67 ЧУКАТА Ливада 8 1658 1.658 

37 11020.56.68 КРИВАТА НИВА Ливада 8 2858 2.858 

38 11020.56.70 КРИВА НИВА Пасище 8 41398 41.398 

39 11020.56.135 КРИВА НИВА Пасище 8 1559 1.559 

40 11020.56.137 ДЛЪЖКОТО Пасище 8 3525 3.525 

41 11020.57.18 ПЕЛОВСКОТО Пасище 8 2227 2.227 

42 11020.57.41 ГЪЗЕРТА Пасище 8 10607 10.607 

43 11020.57.42 ГЪЗЕРТА Пасище 8 6694 6.694 

44 11020.57.46 ГЪЗЕРТА Ливада 8 4200 4.200 

45 11020.57.52 ГЪЗЕРТА Пасище 8 1914 1.914 

46 11020.57.55 ГЪЗЕРТА Пасище 8 2335 2.335 

47 11020.57.56 ГЪЗЕРТА Пасище 8 1467 1.467 

48 11020.57.58 ГЪЗЕРТА Пасище 8 14611 14.611 

49 11020.57.59 ЦЕРАКА Ливада 8 3602 3.602 

50 11020.57.60 ЦЕРАКА Ливада 8 4751 4.751 

51 11020.57.66 ПЕЧОР Ливада 8 4876 4.876 

52 11020.57.67 ПЕЧОР Ливада 8 1727 1.727 

53 11020.57.70 БРЯСТА Ливада 8 1493 1.493 

54 11020.57.73 ГЪЗЕРТА Ливада 8 2588 2.588 

55 11020.57.75 ГЪЗЕРТА Пасище 8 11876 11.876 

56 11020.57.79 ПЕЧОР Ливада 8 4558 4.558 

57 11020.57.80 ПЕЧОР Ливада 8 772 0.772 

58 11020.57.81 ПЕЧОР Ливада 8 3455 3.455 

59 11020.57.117 ПЕЧОР Ливада 8 966 0.966 

60 11020.57.123 БИКОВЕЦ Ливада 8 651 0.651 

61 11020.57.124 БИКОВЕЦ Ливада 8 1092 1.092 

62 11020.57.125 ПЕЧОР Ливада 8 1233 1.233 

63 11020.57.128 ПЕЧОР Ливада 8 765 0.765 

64 11020.57.130 НЕНСКОТО Ливада 8 1705 1.705 

65 11020.57.141 ВЕНЕЦА Ливада 8 1492 1.492 

66 11020.57.142 ВЕНЕЦА Ливада 8 667 0.667 

67 11020.57.143 ВЕНЕЦА Ливада 8 810 0.810 

68 11020.57.144 ВЕНЕЦА Ливада 8 3544 3.544 

69 11020.57.147 ПЕЧОР Ливада 8 705 0.705 

70 11020.57.148 ПЕЧОР Ливада 8 1350 1.350 

71 11020.57.150 ПЕЧОР Ливада 8 7876 7.876 

72 11020.57.201 ЛЕХИТЕ Ливада 8 711 0.711 

73 11020.57.202 ЛЕХИТЕ Ливада 8 967 0.967 

74 11020.57.214 МОГИЛАТА Ливада 8 1563 1.563 

75 11020.57.215 МОГИЛАТА Ливада 8 1563 1.563 

76 11020.57.219 МОГИЛАТА Ливада 8 1619 1.619 

77 11020.57.221 МОГИЛАТА Ливада 8 2997 2.997 

78 11020.57.231 ЦЕРАКА Ливада 8 3607 3.607 

79 11020.57.232 ГЪЗЕРТА Ливада 8 1999 1.999 

80 11020.58.91 ВЕНЕЦА Ливада 8 1520 1.520 

81 11020.58.94 ВЕНЕЦА Ливада 8 1769 1.769 

82 11020.58.95 ВЕНЕЦА Ливада 8 1424 1.424 

83 11020.58.96 ВЕНЕЦА Ливада 8 1279 1.279 

84 11020.58.102 МЕНГОВЕЦ Ливада 8 1572 1.572 

85 11020.58.103 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1705 1.705 



86 11020.58.105 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 4619 4.619 

87 11020.58.106 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 2156 2.156 

88 11020.58.110 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1099 1.099 

89 11020.58.112 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1057 1.057 

90 11020.58.116 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 1669 1.669 

91 11020.58.117 ВАЛОВЕТЕ Ливада 8 7702 7.702 

92 11020.58.122 ВУЛОВОТО Ливада 8 1721 1.721 

93 11020.58.130 ЛОЗЯТА Ливада 8 2390 2.390 

94 11020.58.144 ОБЛЕГА Ливада 8 4200 4.200 

95 11020.58.157 МЕНГОВЕЦ Ливада 8 2007 2.007 

96 11020.58.158 БРАНИЩЕТО Ливада 8 6047 6.047 

97 11020.58.160 БРАНИЩЕТО Ливада 8 1988 1.988 

98 11020.58.161 БРАНИЩЕТО Ливада 8 2850 2.850 

99 11020.58.163 БРАНИЩЕТО Пасище 8 1339 1.339 

100 11020.59.15 ЗАВРЪТ Пасище 10 35110 35.110 

101 11020.59.30 ОРАНА Пасище 10 36371 36.371 

102 11020.59.35 ОРАНА Пасище 10 46267 46.267 

103 11020.59.36 СЕЛИЩЕ Пасище 10 5872 5.872 

104 11020.59.38 ОРАНА Пасище 10 74628 74.628 

105 11020.59.40 СРЕДНО СЕЛИЩЕ Пасище 10 69484 69.484 

106 11020.59.41 МАНАСТИРА Ливада 10 1064 1.064 

107 11020.59.51 ОРАНА Пасище 10 3500 3.500 

108 11020.59.52 ОРАНА Пасище 10 3033 3.033 

109 11020.59.53 ОРАНА Пасище 10 3357 3.357 

110 11020.59.55 ОРАНА Пасище 10 10772 10.772 

111 11020.59.56 ОРАНА Пасище 10 1029 1.029 

112 11020.59.57 ОРАНА Пасище 10 900 0.900 

113 11020.59.58 ОРАНА Пасище 10 3356 3.356 

114 11020.59.59 ОРАНА Пасище 10 1897 1.897 

115 11020.59.60 ОРАНА Пасище 10 2877 2.877 

116 11020.59.61 ОРАНА Пасище 10 1896 1.896 

117 11020.59.62 ОРАНА Пасище 10 2882 2.882 

118 11020.59.63 ОРАНА Пасище  10 6748 6.748 

119 11020.59.64 ОРАНА Пасище 10 9677 9.677 

120 11020.59.65 ОРАНА Пасище 10 1235 1.235 

121 11020.59.66 ОРАНА Пасище 10 1235 1.235 

122 11020.59.71 ОРАНА Пасище 10 2931 2.931 

123 11020.59.74 ОРАНА Пасище 10 4020 4.020 

124 11020.59.77 ОРАНА Пасище 10 23769 23.769 

125 11020.60.98 ЛИВАДЕ Пасище 5 16578 16.578 

126 11020.61.69 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1760 1.760 

127 11020.61.72 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1364 1.364 

128 11020.61.73 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 5252 5.252 

129 11020.61.74 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1558 1.558 

130 11020.61.76 ПРИСОЙКАТА Пасище 8 1580 1.580 

131 11020.61.77 ПРИСОЙКАТА Ливада 8 4400 4.400 

132 11020.63.57 ПЕШНАТА ЛЪКА Ливада 7 1123 1.123 

133 11020.63.64 ПЕШНАТА ЛЪКА Ливада 7 2504 2.504 

134 11020.71.2 РАЙКОВЕЦ Пасище 9 25687 25.687 

135 11020.71.3 РАЙКОВЕЦ Пасище 5 24126 24.126 

136 11020.71.4 РАЙКОВЕЦ Пасище 5 19988 19.988 

137 11020.72.5 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 9 22169 22.169 



138 11020.72.10 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 6 5937 5.937 

139 11020.72.14 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3153 3.153 

140 11020.72.15 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3244 3.244 

141 11020.72.17 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 4332 4.332 

142 11020.72.18 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3229 3.229 

143 11020.72.19 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 4414 4.414 

144 11020.72.20 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Ливада 5 3545 3.545 

145 11020.72.31 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 5 19804 19.804 

146 11020.72.35 БЯЛАТА ЧЕШМА Ливада 5 3904 3.904 

147 11020.72.36 ПЕТРУША Ливада 5 1315 1.315 

148 11020.72.45 ГРЕДАТА Пасище 5 4005 4.005 

149 11020.72.46 ГРЕДАТА Пасище 5 8776 8.776 

150 11020.72.68 СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище 8 11413 11.413 

151 11020.75.4 ПЕТРУША Пасище 10 15750 15.750 

152 11020.75.5 ПЕТРУША Пасище 10 74806 74.806 

153 11020.75.6 ПЕТРУША Пасище 10 2399 2.399 

154 11020.79.28 РИЛНИК Пасище 6 49211 49.211 

155 11020.79.37 ГОЛИЦАТА Пасище 6 3561 3.561 

156 11020.79.40 ГОЛИЦАТА Пасище 6 5666 5.666 

157 11020.79.42 ГОЛИЦАТА Пасище 6 38112 38.112 

158 11020.80.14 СРЯДОРАТА Ливада 10 3036 3.036 

159 11020.80.15 СРЯДОРАТА Ливада 10 1392 1.392 

160 11020.81.15 БАСАРИН Пасище 7 28056 28.056 

      ОБЩО:   1325781 1325.781 

       

землище с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 46961 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно ползване 

Категори

я 

Площ, 

кв. м 

Площ, 

дка 

1 46961.10.54 ЛИПА Пасище 8 9010 9.010 

2 46961.16.1 ФИЛЮВОТО Ливада 9 1666 1.666 

3 46961.2.119 СВИНАКАРА Пасище 9 16070 16.070 

4 46961.2.146 РЪТЛАКА Ливада 9 5485 5.485 

5 46961.2.147 РЪТЛАКА Пасище 9 3207 3.207 

6 46961.2.149 РЪТЛАКА Пасище 9 11275 11.275 

7 46961.2.151 РЪТЛАКА Ливада 9 2099 2.099 

8 46961.2.156 ВЕТОВА ЛИВАДА Ливада 9 1344 1.344 

9 46961.2.160 САДИНАТА Ливада 9 1087 1.087 

10 46961.2.162 САДИНАТА Ливада 9 4701 4.701 

11 46961.2.165 САДИНАТА Ливада 9 7933 7.933 

12 46961.2.181 НИКОЛОВОТО Ливада 8 5099 5.099 

13 46961.2.182 НИКОЛОВОТО Ливада 8 3050 3.050 

14 46961.2.192 ПРИ ГРОБИЩАТА Ливада 8 4091 4.091 

15 46961.2.200 ПРИ ГРОБИЩАТА Пасище 9 5396 5.396 

16 46961.2.215 НАД ДОНЧОВЦИ Пасище 8 6393 6.393 

17 46961.2.226 ЛОЗЯТА Пасище 8 4079 4.079 

18 46961.2.227 ЛОЗЯТА Пасище 8 4114 4.114 

19 46961.2.29 ЧУКАРА Пасище 8 12028 12.028 

20 46961.2.56 БУДЖОВ ДОЛ Ливада 8 12061 12.061 

21 46961.2.59 ОВЕСЕНИЩЕТО Ливада 8 34016 34.016 

22 46961.2.61 ОВЕСЕНИЩЕТО Пасище 8 9654 9.654 

23 46961.24.34 ДУРАШКОТО пасище 9 2629 2.629 



24 46961.3.138 ГЕРГОВОТО Ливада 10 3643 3.643 

25 46961.3.17 ГРАДИЩЕ Пасище 10 37318 37.318 

26 46961.3.20 ГРАДИЩЕ Пасище 10 38918 38.918 

27 46961.3.31 ГОЛА МОГИЛА Пасище 10 31389 31.389 

28 46961.4.222 БРАНИЩЕТО Ливада 6 1555 1.555 

29 46961.4.223 БРАНИЩЕТО Пасище 6 3462 3.462 

30 46961.4.24 УСОЕТО Пасище 10 8689 8.689 

31 46961.4.25 УСОЕТО Пасище 10 5783 5.783 

32 46961.4.26 УСОЕТО Пасище 10 1906 1.906 

33 46961.4.27 УСОЕТО Пасище 10 3199 3.199 

34 46961.4.29 УСОЕТО Пасище 10 1763 1.763 

35 46961.4.51 БАРКИТЕ Пасище 6 1774 1.774 

36 46961.4.52 БАРКИТЕ Пасище 6 1418 1.418 

37 46961.4.54 БАРКИТЕ Пасище 6 1675 1.675 

38 46961.4.65 ПОЛЕНИТЕ Пасище 6 31354 31.354 

39 46961.6.106 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 3118 3.118 

40 46961.6.156 УСОЙНАТА Ливада 6 1717 1.717 

41 46961.6.166 РЪТТА Ливада 6 1308 1.308 

42 46961.6.205 УСОЙНАТА Пасище 9 8012 8.012 

43 46961.6.208 ТУРСКИ РЪТ Пасище 9 30266 30.266 

44 46961.6.211 ВЪРБАЦИТЕ Пасище 6 11352 11.352 

45 46961.6.212 ВЪРБАЦИТЕ Пасище 6 3787 3.787 

46 46961.6.215 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 24329 24.329 

47 46961.6.216 ЧУЛЬОВА БАРА Пасище 9 8948 8.948 

48 46961.6.217 СТУДЕНКОВЕЦ Пасище 9 16187 16.187 

49 46961.6.219 МЛАКАТА Ливада 9 7708 7.708 

50 46961.6.222 МЛАКАТА Ливада 9 9054 9.054 

51 46961.6.224 ЛИСКИТЕ Ливада 9 3680 3.680 

52 46961.6.226 ЛИСКИТЕ Пасище 9 5077 5.077 

53 46961.6.251 ДРАГАНКОВ РЪТ Ливада 6 4238 4.238 

54 46961.6.266 ВУТЮВСКОТО Пасище 9 30311 30.311 

55 46961.6.58 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 1358 1.358 

56 46961.6.59 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 713 0.713 

57 46961.6.60 ПРИСОЙКАТА Ливада 6 2823 2.823 

58 46961.7.165 ГРЕДАТА ливада 9 2749 2.749 

59 46961.7.18 ЛЪГА Ливада 9 1737 1.737 

60 46961.7.183 ПУСТАЛЕТЕ пасище 9 2142 2.142 

61 46961.7.209 ПРИСОЙКАТА Пасище 9 2851 2.851 

62 46961.7.217 ПЕНОВИ КРУШИ Ливада 9 4995 4.995 

63 46961.7.266 ВЕДНОТО Ливада 6 2980 2.980 

64 46961.7.275 КАЧАМАЦИТЕ Пасище 9 2139 2.139 

65 46961.7.277 ПРИСОЙКАТА Пасище 9 3367 3.367 

66 46961.8.103 ЛЕХАТА Ливада 9 3174 3.174 

67 46961.8.106 ЗАКЪТА Пасище 9 3783 3.783 

68 46961.8.112 ЗАКЪТА Пасище 9 1554 1.554 

69 46961.8.114 КРУШАКА Пасище 9 4379 4.379 

70 46961.8.117 ЗАКЪТА Пасище 9 1336 1.336 

71 46961.8.118 РЪТТА Пасище 9 3949 3.949 

72 46961.8.120 ЗАКЪТА Пасище 9 7366 7.366 

73 46961.8.152 ЦАНКОВСКОТО Пасище 9 5185 5.185 

74 46961.8.154 БАРАТА Пасище 9 2283 2.283 

75 46961.8.166 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 1436 1.436 



76 46961.8.167 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 1748 1.748 

77 46961.8.169 ПИЩИВОТО Ливада 9 10331 10.331 

78 46961.8.183 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 1803 1.803 

79 46961.8.19 ПОЛЕНИТЕ Пасище 9 93884 93.884 

80 46961.8.191 ПОПОВА ЛИВАДА Ливада 9 2509 2.509 

81 46961.8.239 ЧИРЯША Пасище 9 60169 60.169 

82 46961.8.242 ЧИРЯША Пасище 9 15178 15.178 

83 46961.8.249 ЧИРЯША Пасище 9 67425 67.425 

84 46961.8.88 ШУГЛЬОВОТО Пасище 9 4391 4.391 

85 46961.8.89 ШУГЛЬОВОТО Пасище 9 1404 1.404 

86 46961.8.95 ШУГЛЬОВОТО Ливада 9 972 0.972 

87 46961.8.98 НАД 

ШУГЛЬОВОТО 

Ливада 9 1048 1.048 

88 46961.8.99 НАД 

ШУГЛЬОВОТО 

Ливада 9 1032 1.032 

89 46961.9.59 ЛААНА Ливада 9 6775 6.775 

      ОБЩО:   840393 840.393 

       

землище с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 - пасища, мери и ливади  

       

№ 

по 

ред 

Имот № 

по КВС 

Землище Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категори

я 

Площ, 

дка 

1 000086 с. Равнище КРУШАКА Пасище, мера 4 8.572 

2 000251 с. Равнище МАХ.ЧЕШИРСКА Използв. ливада 6 2.638 

3 000291 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Използв. ливада 4 0.956 

4 000721 с. Равнище ЧУЧУЛКОВ РЪТ Използв. ливада 6 0.898 

5 000879 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада 6 0.592 

6 000910 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада 6 1.116 

7 011017 с. Равнище АСАНОВО ТРЪНЕ Използв. ливада 5 8.966 

8 012007 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 1.223 

9 012009 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 2.969 

10 012012 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 4.563 

11 012036 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 5.004 

12 012039 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 5.119 

13 012041 с. Равнище ГРЕДАТА Пасище, мера 9 15.813 

14 012061 с. Равнище ШУМ. МОГИЛА Пасище, мера 10 8.998 

15 012062 с. Равнище ШУМ. МОГИЛА Използв. ливада 10 0.826 

16 012117 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада 10 3.007 

17 013023 с. Равнище КИТКАТА Използв. ливада 5 8.934 

18 017020 с. Равнище ИВАНЧОВЕЦ Използв. ливада 4 9.930 

19 022016 с. Равнище ВИТКОВСКОТО Използв. ливада 8 3.134 

20 075007 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада 6 2.035 

21 075012 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада 6 1.417 

      ОБЩО:     96.710 

Р Е Ш Е Н И Е   № 10 

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

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

канализационно отклонение / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ 

през имот общинска собственост, за обект: „Жилищна сграда в УПИ II-780, кв. 43, 

гр. Правец”. 



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

ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС - Правец 

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

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

РЕШИ: 

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

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

УПИ II-780, кв. 43, гр. Правец”, от съществуваща канализация, като трасето премине през част 

от улица с о.т.772 – о.т 814, по плана на гр. Правец, до достигане на улично регулационната линия 

на УПИ II-780, кв. 43, по плана на  гр. Правец. 

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

780, кв. 43, гр. Правец” от съществуващ водопровод, като трасето премине през част от улица с 

о.т.772 – о.т 814, по плана на гр. Правец, до достигане на улично регулационната линия на УПИ 

II-780, кв. 43, по плана на  гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1. СКО за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” , УПИ II-780, кв. 43, гр. Правец”,  в изкоп 

с дължина 6,50 м. и ширина 0,96 м. в размер на 361.92 лв. /триста шестдесет и един лева и 

деветдесет и две стотинки/ без ДДС (необлагаемо), определена от комисия, назначена със 

Заповед на Кмета на община Правец, съгласно приложения протокол. 

2. СВО за  обект „Еднофамилна жилищна сграда” , УПИ II-780, кв. 43, гр. Правец”,  в изкоп 

с дължина 2,50 м. и ширина 0,96 м. в размер на 139.20 лв. /сто тридесет и девет лева и двадесет 

стотинки / без ДДС (необлагаемо), 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, в полза на Дочка Павлова Дочева-Николова за учредяване право на 

прокарване на сградно канализационно отклонение и сградно водопроводно отклонение за обект: 

„Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ II-780, кв. 43, гр. Правец”, през поземлен имот, 

собственост на община Правец- част от улица с о.т.772 – о.т 814,  по плана на гр. Правец.  

IV. Възстановяването на изкопите да се изпълни съгласно детайл приложен към 

Разрешението за строеж. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 11 

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

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

канализационно отклонение / СКО/ и сградно водопроводно отклонение /СВО/ 

през имот общинска собственост, за обект: „Сградно водопроводно и 

канализационно отклонение към „Еднофамилна жилищна сграда” , УПИ XIX-7237, 

кв. 60, гр. Правец”. 

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

ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл. 51 от Наредба №5 на ОбС - Правец 

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

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

РЕШИ: 

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

 1. сградно канализационно отклонение /СКО/ за обект: „Сградно водопроводно и 

канализационно отклонение към „Еднофамилна жилищна сграда” , УПИ XIX-7237, кв. 60, гр. 

Правец”от съществуваща канализация, като трасето премине през част от улица с о.т.1009 – о.т 

1035- по плана на гр. Правец, до достигане на улично регулационната линия на УПИ XIX-7237, 

кв. 60, по плана на  гр. Правец. 

 2. сградно водопроводно отклонение за обект: „Сградно водопроводно и канализационно 

отклонение към „Еднофамилна жилищна сграда”, УПИ XIX-7237, кв. 60, гр. Правец” от 

съществуващ водопровод, като трасето премине през част от улица с о.т.1009 – о.т 1035- по плана 



на гр. Правец, до достигане на улично регулационната линия на УПИ XIX-7237, кв. 60, по плана 

на  гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1. СКО за обект: „Сградно водопроводно и канализационно отклонение към 

„Еднофамилна жилищна сграда” , УПИ XIX-7237, кв. 60, гр. Правец”,  в изкоп с дължина 4,00 м. 

и ширина 1,30 м. в размер на 312,00лв./триста и дванадесет лева/  без ДДС (необлагаема), 

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

протокол. 

2. СВО за обект: „Сградно водопроводно и канализационно отклонение към 

„Еднофамилна жилищна сграда” , УПИ XIX-7237, кв. 60, гр. Правец”,  в изкоп с дължина 2,50 м. 

и ширина 1,30 м. в размер на 195.00 лв. /сто деветдесет и пет лева/ 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 в полза на Александър Стоянов Стоянов и Иванка Ангелова 

Кръстникова за учредяване право на прокарване на сградно канализационно отклонение и 

сградно водопроводно отклонение за обект: „Сградно водопроводно и канализационно 

отклонение към „Еднофамилна жилищна сграда”, УПИ XIX-7237, кв. 60, гр. Правец”, през 

поземлен имот, собственост на община Правец- част от улица с о.т.1009 – о.т 1035,  по плана на 

гр. Правец.  

IV. Възстановяването на изкопите да се изпълни, съгласно детайл приложен към 

Разрешението за строеж. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 12 

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

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

линия за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно ектрозахранване на „Приемник 

за ел.енергия, находяща се в УПИ VIII-1197, кв.153, 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 5 от ЗМСМА,  чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, чл.  67, ал. 2 от Закона за енергетиката 

и чл. 51 от Наредба №5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване за обект: „Нов въздушен 

кабел НН за външно ектрозахранване на „Приемник за ел.енергия, находящ се в УПИ VIII-1197, 

кв.153, гр. Правец, община Правец”, през имоти, публична общинска собственост - част от улици 

с о.т. 294 - о.т.228-о.т225-о.т.227-о.т.201  по плана на гр. Правец, общ. Правец – с дължина 143,00 

м. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване за обект: „Нов въздушен кабел 

НН за външно ектрозахранване на „Приемник за ел.енергия, находящ се в УПИ VIII -1197, кв.153, 

гр. Правец, община Правец”, –  с дължина 143,00 м. и сервитутна ивица 2.10 м, в общ размер на 

13 513,50 лв. (тринадесет хиляди петстотин и тринадесет лева и петдесет стотинки), 

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

съгласно приложения протокол от 10.01.2023 г., като: 
Съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, не се дължи стойност за 

правото на прокарване за обекта, тъй като преминава през имоти, публична общинска 

собственост - част от улица с о.т. 294 - о.т.228-о.т225-о.т.227-о.т.201  по плана на гр. Правец, общ. 

Правец. 

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 в полза на 

„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД,  ЕИК 130277950, със седалище и адрес на 



управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159,  на нова електропроводна линия за 

обект: „Нов въздушен кабел НН за външно ектрозахранване на „Приемник за ел.енергия, 

находящ се в УПИ VIII-1197, кв.153, гр. Правец, община Правец”, през имоти, общинска 

собственост - част от улица с о.т. 294 - о.т.228-о.т225-о.т.227-о.т.201  по плана на гр. Правец, 

общ. Правец. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 13 

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 електропроводна 

линия за обект: „Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на 

„Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ XI-6273, кв. 163 по плана на 

гр. Правец, община Правeц”. 

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

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

и чл. 51 от Наредба №5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 

I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване за обект: „Нов подземен 

кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ 

XI-6273, кв. 163 по плана на гр. Правец, община Правец”, през имоти, публична общинска 

собственост - част от улица с о.т 204-о.т.208 по плана на гр. Правец, общ. Правец – с дължина 

56,00 м. 

II. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване за обект: „Нов подземен 

кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ 

XI-6273, кв. 163 по плана на гр. Правец, община Правец”, през имоти, частна общинска 

собственост - УПИ I за КЖС и озеленяване, кв 77, по плана на гр. Правец – с дължина 14,00 м. 

III. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на подземен кабел НН за обект: 

„Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда”, 

находяща се в УПИ XI-6273, кв. 163 по плана на гр. Правец, община Правец”, –  с дължина 70,00 

м. и сервитутна ивица 2.10 м, в общ размер на 8 232,00 лв. (осем хиляди двеста тридесет и два 

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

Правец, съгласно приложения протокол от 10.01.2023 г., като: 

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

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

от улица с о.т 204-о.т.208 по плана на гр. Правец, общ. Правец, която е в размер на                     6 

585,60 лв/ шест хиляди петстотин осемдесет и пет лева/. 

 Дължимата стойност за правото на прокарване за обект : „Нов подземен кабел НН за 

външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ XI-6273, кв. 

163 по плана на гр. Правец, община Правец” е в участъка през УПИ I за КЖС и озеленяване, кв 

77, по плана на гр. Правец - в размер на 1646,40лв. / хиляда шестстотин четиридесет и шест 

лева и четиридесет стотинки/. 

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

устройство на територията, за учредяване право на прокарване в полза на 

„Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД,  ЕИК 130277950, със седалище и адрес на 

управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” №159,  на нова електропроводна линия за обект: 

„Нов подземен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда”, 

находяща се в УПИ XI-6273, кв. 163 по плана на гр. Правец, община Правец”, през имоти, 

общинска собственост - УПИ I за КЖС и озеленяване, кв 77 и част от улица с о.т 204-о.т.208 по 

плана на гр. Правец, общ. Правец. 
 

 

 



 

Р Е Ш Е Н И Е   № 14 

ОТНОСНО: Кандидатстване на община Правец с проектно предложение по процедура за 

директно предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно ефективни системи за 

улично осветление“. 

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

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

основание, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с т. 

9.14.(d) от Насоките за кандидатстване за директно предоставяне на средства по 

процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Правец да кандидатства с проектно предложение 

„Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление в община 

Правец“ по открита процедура за директно предоставяне на средства „Подкрепа за енергийно 

ефективни системи за улично осветление“ /Покана 1/, с финансиране по линия на 

Механизма за възстановяване и устойчивост за изпълнение на инвестиция C4.I3 „Подкрепа 

за енергийно ефективни системи за улично осветление“ на Националния план за 

възстановяване и устойчивост на Република България“.  

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

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

важен обществен интерес, изразяващ се в своевременно внасяне на проектното предложение с 

цел осигуряване на финансиране. 

Р Е Ш Е Н И Е   № 15 

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта за 2023 година. 

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

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

с чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Общински план за младежта за 2023 година. (Приложение) 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 16 

ОТНОСНО: Утвърждаване Културен календар на Община Правец за 2023 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17 (1), т.5, чл.21 (1), т.23 и 

чл.27 (3) от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

1. Утвърждава Културния календар на Община Правец за 2023 година (Приложение). 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 17 

ОТНОСНО: Приемане Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 

2023 година. 

https://eumis2020.government.bg/bg/0c94df3d/Project/New/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e


Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.12 

и ал.2, чл. 27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2023 

година. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 18 

ОТНОСНО: Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за II-ро полугодие на 

2022 г. 

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

и ал.6 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

1.Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за второто 

полугодие на 2022 година. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 19 

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет на Община Правец за II-ро 

полугодие на 2022 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 и чл. 27, 

ал. 3 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за 

II-ро полугодие на 2022 г. (Приложение) 

Р Е Ш Е Н И Е   № 20 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед от Община Правец в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ във 

връзка със  сключено Споразумение № РД 50-31 от 19.04.2018 г.,  за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на мярка 19.2 „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” сключено между УО на ПРСР 

2014- 2020 и  СНЦ  „МИГ Ябланица – 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, Наредба 

№ 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за 

популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ и 

Споразумение № РД 50-31 от 19.04.2018 г. за изпълнение на Стратегия за Водено 

от общностите местно развитие 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", сключено между Управляващият орган 

на ПРСР 2014 - 2020 г. и СНЦ „Местна инициативна група Ябланица Правец“ със 

седалище и адрес на управление: гр. Ябланица пл.“Възраждане“3, представлявано 

от Ивелин Йошев и Заповед № РД 09-732/10.08.2018 г. на Ръководителя на УО на 

ПРСР 2014-2020 г., 



  (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 41 090,00лв. 

(четиридесет и една  хиляди и деветдесет лева ) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на 

авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-31 от 

19.04.2018 г. по подмярка 19.4 на мярка 19, за Проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие на СНЦ 4МИГ Ябланица-Правец“, сключен между СНЦ „МИГ 

Ябланица - Правец“ и ДФ „Земеделие”. 

Със срок за предявяване за плащане - до 30.06.2023 г. (до 6 (шест) месеца след изтичане 

на срока за изпълнение на одобрените дейности от стратегия за Водено от общностите 

местно развитие на територията на общините Ябланица и Правец, финансирана със 

Споразумение №РД 50-31 от 19.04.2018 г.) за 2023г. 

2. Възлага на Председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Ябланица-Правец” да             

подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по Споразумение №РД 

50-31 от 19.04.2018 г. и да ги представи пред  Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 21 

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински 

имот – частна общинска собственост, 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 стотни) кв.м., находящ се на II (втория) етаж в Административно-

стопанската сграда, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 121 – II/04.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция 

по вписванията с вх. Рег. № 46/ 22.01.2009 г., под № 28, том I, парт. 1007. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 139.76 лв. (сто тридесет и девет лева и 

седемдесет и шест стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.2 от Наредба № 5 на ОбС - 

Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – административна и стопанска дейност. 

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

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

началната тръжна годишна наемна цена. 

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

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 22 

ОТНОСНО: Промяна в Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство, 

основни и неотложни текущи ремонти за 2022 г. 

Общинският съвет на Община Правец, на основание чл.21(1), т.6 и чл.52(1), във 

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

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

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

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

  (Гласували-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/ 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ  /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                         /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
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ОБЩИНСКИ ПЛАН  

ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

 ЗА  2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планът е приет с решение на Общински съвет № 15/20.01.2023 г. 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Проектът за Общинския план за младежта е разработен на базата на Закона за 

младежта, Националната стратегия за младежта и годишни планове на организации и 

институции работещи в областта на младежките дейности. Настоящият план определя 

основните цели и приоритети за развитие в областта на младежките политики. Той се базира 

на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с приоритетите на европейската 

политика за младежта. 

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

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

заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни 

институции, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, 

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

организации и др. 

Финансирането на дейностите, заложени в плана, се осигурява от Общински бюджет, 

Функция 27-14 ,,Младежки дейности и спорт“, Национална програма за младежта, 

Европейски програми, частни дарителски фондове и собствени бюджети на съответните 

организации, изпълняващи плана. Целевите групи, към които са насочени дейностите в 

Общинския план са: млади хора във възрастова граница 15-29 години без оглед на раса, 

етническа, национална, социална и културна принадлежност; сдружения - ЮЛНЦ, 

ученически парламенти и др 

 

II. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

Младите хора във всяко едно общество се явяват гарант за бъдещето му. Създаването на 

възможности и условия за развитието им изисква обстоен анализ на проблемите, които те 

срещат в ежедневието си. Общинският план за младежта за 2022 г. се  основава на 

традиционното сътрудничество и залага мерки за решаване им и по-добра координация. 

Тенденциите на демографските процеси, които протичат в страната са характерни и за 

община Правец- намаляване на раждаемостта, отрицателен естествен прираст и миграция, 

застаряване на населението, особено в малките населени места, преструктуриране на 

населението по населени места в резултат на миграционните процеси, което води до 

прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст. 

                          

   Разпределение по подвъзрастови групи и пол за 2022 г. 

  

15 – 19г. 

Родени  

2003-2007г. 

20 – 24г. 

Родени 

1998-2002г. 

 

25 – 29г. 

Родени  

1993-1997 

 

общо 

Мъже 241 218 237 696 

Жени 181 189 183 553 

Общо  422 407 420 1249 
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 Разпределение по населено място 

  2022 

  15 – 19г. 20 – 24г. 25 – 29г. общо 

Град 1189 185 216 590 

Села 233 222 204 659 

 

 

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

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

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

 

Образованието е основата за реализирането и намирането на работа на младите хора. 

Към настоящия момент е постигнат сравнително висок процент на обхванати ученици от 

образователната система, подлежащи на задължително обучение до 16 годишна възраст. 

Основен проблем обаче е невъзможността да се осъществява системен контрол и задържане 

в училищата на младите хора представители на уязвими групи от населението. 

Образователните институции на териториторията на общината / професионална и 

профилирана гимназия и пет основни училища/,  организират и участват в различни събития, 

конкурси, проекти, инициативи и др. 

От изключителна важност за задържане на младите хора е създаването и запазването 

на добри условия за реализация в трудовата и социалната сфера. Поради несъответствието на 

квалификацията на безработните лица с изискванията на работодателите се задълбочава 

дисбалансът между търсенето и предлагането на работна ръка. В повечето случаи младите 

хора нямат практически и трудов опит по придобитата специалност след завършване на 

своето образование и трудно се включват на пазара на труда. Условията на труд и липсата на 

добро заплащане демотивират голяма част от младите хора. 

 

На територията на общината има функционираща младежка неправителствена 

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

подпомагане формирането и реализирането на социална, образователна и културна политика 

сред младежката общност в община Правец. През последната година активността и е 

намаляла.  

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

младежки клубове с разнообразни куртурни и социални дейности.  Младежки клуб 

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

благотворителна и доброволческа дейност.  

В общината приоритетно се подпомага развиването на масовия спорт след младежите, 

чрез дейността на спортните клубове и  училищни отбори. В община Правец са регистрирани 

спортни клубове по баскетбол, футбол и лека атлетика, които обхващат голяма част от 

децата и младежите. 

 На територията на община Правец функционират десет читалища, които предлагат 

различни дейности за ангажиране на свободното време на младите хора. 

 

Младежкото доброволчество както и доброволческите дейности се развиват както в 

училищата, така чрез младежката организация, като периодични организират или участват в 

благотворителни инициативи. 

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

си дейности и инициативи в много голяма степен допринасят за изграждане на личностното 

развитие на младите хора, формират гражданската им позиция и провокират тяхната 

активност. 
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III.   ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА 

 Законност,  

 Откритост и достъпност,  

 Отговорност и отчетност,  

 Ефективност,  

 Координация,  

 Предвидимост,  

 Обективност и безпристрастност,  

 Непрекъснато усъвършенстване на качеството. 

 Равен достъп за всички младежи 

 Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално 

ниво с участието на всички заинтересовани страни 

 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги. 

 

IV.   ЦЕЛЕВА ГРУПА 

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

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

убеждения, етническа принадлежност. 

 

Структура на младежите в Община Правец към: 
 

  

 

Възраст 

 

2019 г. 2021 г. 2022 г. 

15-19 г. 408 410 422 

20-24 г. 401 391 407 

25-29 г. 468 449 420 

 

общо 

 

1277 

 

1250 

 

1249 

 

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

младежите по постоянен адрес в общината. 

Видно от таблицата е, че  делът на младите хора на възраст над 25 г. в общината 

спрямо предходни години  намалява. Влошаването на социалните и икономическите 

показатели в България подтикнаха много млади хора да напуснат малките населени места, 

търсейки възможности за обучение и кариерна реализация в областните центрове и извън 

пределите на страната. Този процес засегна и община Правец, и най-вече малките села, в 

които няма възможност за трудова реализация на младите хора. С цел задържането им и 

преодоляване на безработицата Община Правец съвместно с Бюро по труда– гр. Правец 

работи по различни програми и проекти, предоставящи възможности за курсове и обучения 

за квалификация и преквалификация, които да помогнат за реализацията на младите жители 

на общината.  

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

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

проекти. 

Младите хора и младежките политики, които се провеждат в община Правец са 

приоритетни области на въздействие на Общината. Насърчаването на икономическата 

активност и кариерното развитие на младите хора и намаляване на броя отпадащи от 

училище са сред основните задачи, стоящи пред ръководството на общината. Активното 
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участие на младите хора в решенията и действията на местно ниво е важен фактор за тяхната 

успешна социализация и реализация в икономиката на общината. 

 

V. ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Осъществяването на плана ще доведе младежите до следните резултати: 

 Да имат европейско самочувствие; 

 Да са добри професионалисти;  

 Да имат изградени социални и граждански умения;  

 Да отстояват демократичните ценности и правата на човека;  

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

важни решения за себе си, общността и държавата; 

  Да притежават необходимия капацитет и устойчивост за пълноценно 

 участие в планирането, изпълнението и мониторинга на политики за 

младежта.  

 

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

Националната стратегия на младежта 2021 – 2030г., които са: 

 

● Цел 1: Насърчаване на неформалното обучение; 

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

работят и не се обучават (NEETs); 

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

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

● Цел 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност; 

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

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

1.  Насърчаване на неформалното обучение 

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

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

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

работи по посока повишаване достъпа и качеството на неформалното образование. 

Предвидените дейносит са насърчаване за участие на младите хора в неформалното 

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

Популярността и признаването на неформално обучение са по-разпространени в 

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

проекти допринасят за развитието на неформалното образование. 

Основата на младежката работа е неформалното обучение и информалното учене.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

работят и не се обучават (NEETs) 

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

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

поставя в неблагоприятно положение на пазара на труда.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заетост. Също така е необходима целенасочена работа по насърчаване на младежката заетост 

чрез разкриване на нови работни места и развитие на пазара на труда, стимулиращ 

включването и кариерното развитие на младите хора, развитие на младежкото 

предприемачество.  

По данни на Бюро по труда – Правец в края на 2022 г. броят на регистрираните 

безработни младежи от 18 до 29 годишна възраст е 38, което е с 2 души повече от 2021г. 

Младите хора, възползвали се от програмите и схемите за заетост към Министерството на 

труда и социалната политика реализирани, чрез съдействието на Бюрото по труда през 2022 

г.,  в частния сектор, както и такива, на които бенефициент е Община Правец са: 
 

Програма /мярка /схема за заетост Брой на наетите 

 

НП "Предоставяне на социални услуги в домашна среда" 1 

РЧР„Център за семейно консултиране и подкрепа- 

Правец” 

1 

 

 

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

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

чрез информиране и консултиране относно възможностите за мотивационно и 

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

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

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

провеждане на срещи с водещи фирми в IT сектора. 

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

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

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

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

на трудовия пазар. 

 

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

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

младите хора. 

Стимулирането на ангажираността, качественото участие и овластяването на младите 

хора е съществена предпоставка за ефективността и пълноценното изпълнение на политиката 

за младежта. Осигуряването на качествено участие на младежите на всички нива на вземане 
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на решения - местно, национално и европейско, е основополагащо за изграждането на 

демократичната култура и основни граждански компетентности. 

За повишаване нивото на гражданска ангажираност и доброволчеството на младите хора е 

необходима подкрепа и разпространение на добри практики за доброволчески инициативи, с 

цел привличане интереса на младите хора. Планирано е създаване на Консултативен съвет по 

политиките на младежта към община Правец за качествено участие на младежите при 

вземането на решения на местно ниво. 

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

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

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

участието им в общински и гражданси инициативи.  

Относно осигуряване на подкрепяща среда за младежките организации и 

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

общината са планирали повишаване информираността за възможностите за финансиране на 

младежките проекти и процедурите за кандидатстване.  

 

4.  Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб 

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

тази връзка в плана е предвидено създаване на механизъм за развитие на младежка работа и 

разпространението й чрез организиране на дискусия за утвърждаване на младежката работа 

като фактор за личностно, социално и професионално развитие, както и обсъждане 

предизвикателствата, проблемите и възможностите. Необходимо е и насърчаване на 

иновативни подходи в младежката работа чрез стимулиране на младежките организации за 

включването им в международни платформи и международни мрежи за обмен, прилагане на 

иновативна методи/подходи за развиване на дигитални компетенции на младежи от 

уязвимите групи и създаване на среда за обмен на опит, информация и ресурси, на добри 

дигитални практики в младежката работа.  

 

5.  Свързаност, толерантност и европейска принадлежност 

Основни елементи за борба с предразсъдъците, дискриминацията и различните форми 

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

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

на младите хора и превенция на насилието.  

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

уязвими групи е предвидено включване на ученици в неравностойно положение при 

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

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

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

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

включително и в онлайн пространствата е необходимо организиране на инициативи за 

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

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

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

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

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

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

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

общината. 

 Относно засилване на чувството за принадлежността към ЕС и споделяне на 

европейските ценности е предвидено популяризиране на европейски програми за младежта. 

 

6.  Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот 

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

пълноценни личности в обществото ни. 
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В изпълнение на тази стратегическа цел са планирани  създаване на условия и 

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

физическа активност и спорт, чрез: 

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

 Организиране на походи по екопътеките на територията на общината и 

исторически места; 

 Участие в регионални, зонални и национални състезания по различни видове 

спорт. 

 Организиране и провеждане на Младежка футболна лига и турнири по 

стрийтбол; 

 Организиране на мероприятия, популяризиращи здравословното хранене като, 

кулинарни изложби,  изработване на традиционни български изделия с цел 

насърчаване на предприемачески умения сред младежта; 

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

вредата от тютюневи изделия, алкохол и психоактивни вещества. 

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

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

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

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

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

развитие на родителски умения. Предвиждат се различни инициативи с медицински 

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

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

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

опазване на околната среда чрез подкрепа и стимулиране на младежки доброволчески 

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

тяхното решение. 

 

7.  Насърчаване на културата и творчеството сред младите 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

културния живот и повишаване на личните творчески умения на младите хора.  

 

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В 

ОБЩИНА 
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Мерки/Дейности Инициативи/кампании Отговорни 

институции 

Времев

и 

период 

Финансир

ане 

1. Насърчаване на неформалното обучение 

1.1. Повишаване на 

достъпа до 

неформалното 

обучение за 

развитие на 

ключови 

компетентности 

 

1. Обучение на тема НФО – 

запознаване на младите хора със 

същността и ползите от НФО 

НПГ по КТС  

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

през 

годината 

не е 

необходим

о 

2. Участие в кампанията 

„Мениджър за един ден”. 

Община 

Правец 

 

м.октом

ври 

 

не е 

необходим

о 

1.2. Повишаване на 

качеството на 

неформалното 

обучение.  

 

 

1. Включване на професионалните 

паралелки от ПГПЧЕ и НПГ по КТС  в 

международни проекти с цел 

поощряване желанието на младежите 

за международна реализация на 

Европейския пазар на труда. 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

 

 

през 

годината  
 

не е 

необходим

о  

 

 

 

2. Участия на професионалните 

паралелки от ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов” и НПГ по КТС в 

национални и международни 

състезания.  

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

 

през 

годината  

 
 

бюджета 

на 

училищата 

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

(NEETs) 

1. Насърчаване 

на заетостта на 

младите хора 

 

 

1.  Организиране на инициатива за 

насърчаване на младежката заетост, 

насочена към включване и кариерно 

развитие на младите хора и развитие 

на младежкото предприемачество. 

Община 

Правец 

БТ 

 

през 

годината  

по 

програми 

2. Информиране на местния 

бизнес за възможностите за наемане на 

безработни младежи чрез 

кандидатстване по европейки 

програми. 

Общинска 

администрация 

БТ 

през 

годината 

не е 

необходим

о 

3. Организиране и провеждане на 

срещи с водещи фирми в сферата на IT 

сектора. 

 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

през 

годината 

не е 

необходим

о 

2. Насърчаване 

на включването в 

образование и заетост 

на млади хора, които 

не учат, не работят и 

не се обучават 

(NEETs) 

1. Популяризиране на 

образователните институции за 

включване на младите хора, които не 

учат, с цел придобиване на 

професионални квалификации. 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

през 

годината 

не е 

необходим

о 

2. Срещи с местния бизнес за 

наемане на младежи, които не работят, 

с цел реализацията им на пазара на 

труда. 

Община 

Правец 

БТ 

целогод

ишно 

по 

програми 

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

3.1. Повишаване на 

нивото на гражданска 

ангажираност и 

1. Популяризиране на младежки 

платформи относно възможностите за 

общественозначими и доброволчески 

Младежко 

сдружение за 

община 

през 

годината 

 

не е 

необходим

о 
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доброволчеството на 

младите хора 

 

 

дейности Time Heroes.org и др. 

 

 

Правец, 

Община 

Правец 

 

 

 

 

 

 

2. Организиране на благотворителни 

инициативи от млади хора за местната 

общност. 

Община 

Правец 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

през 

годината 

не е 

необходим

о 

 3 Разширяване използването на 

електронната комуникация като начин 

на взаимодействие между местната 

власт и младите хора. 

Община 

Правец 

МСОП 

Младежки 

клубове 

 

целогод

ишно 

не е 

необходим

о 

3.2. Повишаване на 

нивото на 

овластяване и 

качествено участие на 

младите хора в 

процесите на вземане 

на решения на местно 

ниво. 

 

1. Насърчаване на партньорството с 

Младежкото сдружение за община 

Правец и младежките клубове в селата 

за организиране и участие в общински 

и граждански инициативи. 

МСОП 

Младежки 

клубове 

Община 

Правец 

 

 

през 

годината 

бюджет на 

общината 

 

 2. Създаване на  Консултативен съвет 

по политиките на младежта към 

община Правец  за качествено участие 

на младежите при вземането на 

решения на местно ниво. 

 

МСОП 

Младежки 

клубове 

Община 

Правец 

 

 

през 

годината 

не е 

необходим

о 

3.3. Осигуряване на 

подкрепяща среда за 

младежките 

организации и 

популяризиране на 

ползи от тяхната 

работа. 

 

 

1. Повишаване информираността за 

възможностите за финансиране на 

младежки проекти и процедурите за 

кандидатстване. 

  

Община 

Правец 

през 

годината  

 

не е 

необходим

о 

 2. Популяризиране на младежките 

инициативи в сайта на общината и 

местните медии 

Община 

Правец 

 

целогод

ишно 

не е 

необходим

о 

4. Развитие и утвърждаване на младежката работа 
1.1. Създава

не на механизъм за 

разпознаване и 

развитие на младежка 

работа и 

разпространението 

им. 

 

 

1. Организиране на дискусия за 

утвърждаване на младежката работа 

като фактор за личностно, социално и 

професионално развитие. Обсъждане 

предизвикателства, проблеми и 

възможности. 

Училища 

Община 

Правец  

м. юни 

 

бюджет на 

училищата, 

бюджет на 

читалищат

а 
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1.2. Насърча

ване на иновативни 

подходи в младежката 

работа 

 

1. Стимулиране на младежките 

организации във включването им в 

международни платформи и 

международни мрежи за обмен между 

младежки центрове. 

Община 

Правец,  

Училища,  

МСОП, 

Младежки 

клубове 

 

през 

годината 

 

не е 

необходим

о 

 

 

2. Прилагане на иновативна 

методи/подходи за развиване на 

дигитални компетенции на младежи от 

уязвимите групи. 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

през 

учебната 

годината 

бюджет на 

училищата 

5. Свързаност, толерантност и европейска принадлежност  

1. Насърчаване 

на социалното 

включване на младите 

хора от уязвими 

групи 

 

 

1. Включване на ученици в 

неравностойно положение при 

провеждане на младежки инициативи. 

Училища, 

МСОП,  

НПО, 

Младежки 

клубове  

през 

годината 

 

не е 

необходим

о 

2. Информиране на младите хора във 

връзка с проблемите от уязвимите 

групи - равно право на трудова 

реализация за младежи с увреждания и 

млади роми, ползватели на  социални 

услуги, както и тяхното образование. 

Община 

Правец, 

 БТ 

 

през 

годината 

 

не е 

необходим

о 

5.2. Насърчаване 

на толерантност и 

ненасилие, превенция 

на агресия сред 

младите хора, 

включително и в 

онлайн 

пространствата 

1. Организиране на инициативи за 

развитие на умения сред младежите за 

водене на диалог и приемане на 

различните мнения и възгледи.  

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

МСОП, 

Младежки 

клубове 

през 

учебната 

годината 

европейски 

и 

националн

и програми 

2. Провеждане на информационни 

кампании и младежки обучения, 

свързани с изграждането на 

толерантно поведение,   превенция на 

агресията и езика на омразата и 

правата на човека - 16 ноември – 

Международен ден на толерантността, 

международния ден за безопасен 

интернет и др.  

Община 

Правец, 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов” 

, 

НПГ по КТС 

 

през 

годината 

 

м. 

ноември 

бюджета 

на 

училищата 

3. Популяризиране на добри практики 

за толерантно поведение чрез местния 

вестник и фейсбук страницата на 

общината. 

Община 

Правец,  

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов”  

НПГ по КТС 

целогод

ишно 

не е 

необходим

о 

4. Организиране на съвместни 

инициативи между общината и НПО, 

които функционират   на територията 

на общината. 

 

Община 

Правец,  

НПО 

през 

годината 

 

бюджета 

на 

общината 

5.3. Засилване на 

чувството за 

принадлежността към 

1. Популяризиране на европейски 

програми за младежта. 

 

 Община 

Правец,  

ПГПЧЕ„Алеко 

през 

годината 

 

не е 

необходим

о 
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ЕС и споделяне на 

европейските 

ценности. 

 

Константинов”  

НПГ по КТС 

 

2. Включване на общинските 

младежки структури в 

инициативите, посветени на 

европейсата година на младежта 

2022г.  

Община 

Правец,  

МСОП, 

Младежки 

клубове 

 

през 

годината 

 

 

 

бюджета 

на 

общината 

 

6. Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот 
 

6.1. Създаване на 

условия и 

насърчаване на 

младите хора към 

здравословен начин 

на живот, 

здравословно 

хранене, физическа 

активност и спорт. 

 

 

1. Участие в ученически игри, 

състезания, кросове, шампионати и др.  

Училища 

 

през 

годината 

 

бюджета 

на 

училищата 

2. Организиране на походи по еко 

пътеките на територията на общината 

и исторически места. 

Туристическо 

дружество, 

Местни 

клубове, 

Община 

Правец 

през 

годината 

 

 

 

бюджета 

на 

общината 

3. Участие в регионални и зонални и 

национални състезания по различни 

видове спорт 

Спортни 

клубове 

Община 

Правец 

през 

годината 

 

бюджет на 

клубовете, 

бюджета 

на 

общината 

4. Организиране и провеждане на 

Младежка футболна лига и турнири по 

стрийтбол. 

 Община 

Правец 

 

през 

година 

бюджета 

на 

общината 

5. Организиране на мероприятия, 

популяризиращи здравословното 

хранене като, кулинарни изложби,  

изработване на традиционни 

български изделия с цел насърчаване 

на предприемачески умения сред 

младежта. 

Младежки 

клубове, 

Училища, 

Читалища 

 

през 

година 

бюджет на 

училищата, 

бюджет на 

читалищат

а 

 6. Провеждане на дейности сред 

подрастващите и младите по теми, 

свързани с вредата от тютюневи 

изделия, алкохол и психоактивни 

вещества. 

Училища, 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов” 

, 

НПГ по КТС, 

 

през 

учебната 

година 

бюджет на 

училищата 

6.2. Превенция на 

проблеми, свързани с 

психичното здраве на 

младите хора. 

 

1. Повишаване информираността 

на младите хора и насочване към 

ползване на социални услуги – 

психологически и социални – по 

въпроси, свързани с психичното 

здраве. 

Община 

Правец,  

Д СП - Правец,  

Училища, 

Фондация 

„Социални 

норми“ 

през 

годината 

 

 
 

европейски 

програми 
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6.3. Превенция на 

проблеми, свързани 

със сексуалното и 

репродуктивно здраве 

на младите хора. 

1. Организиране на инициативи за 

повишаване информираността по 

темата за сексуалното и 

репродуктивното здраве на младите 

хора 

Медицински 

специалисти, 

Фондация 

„Социални 

норми“, 

ПГПЧЕ„Алеко 

Константинов” 

, 

НПГ по КТС 

през 

годината 

 

европейски 

програми 

2. Осигуряване на здравна, социална и 

психологическа подкрепа на младите 

хора от уязвими групи по въпроси, 

свързани със семейното планиране и 

развитие на родителски умения. 

ЦСКП, 

Фондация 

„Социални 

норми“, 

Д СП 

 

през 

годината 

 

европейски 

програми 

6.4. Постигане на 

осъзната промяна в 

мисленето и 

поведението на 

младите хора по 

отношение на 

опазване на околната 

среда. 

1. Подкрепа и стимулиране на 

младежки доброволчески инициативи, 

свързани с опазването на околната 

среда, ангажираност с екологични 

проблеми и тяхното решаване. 

 

МСОП, 

Училища, 

Туристическо 

дружество,  

Читалища 

през 

годината 

не е 

необходим

о 

7.  Насърчаване на културата и творчеството сред младите 

7.1. Повиша

ване на достъпа до 

култура и нивото на 

културно участие на 

младите хора. 

 

1. Включване на млади хора в 

различни културни дейности с цел 

привличане интереса им към културни 

събития и развитие на творческия им 

потенциал и насърчаване и 

подпомагане на читалищата като 

средища за информация, неформално 

обучение, културно развитие и 

гражданско участие в малките 

населени места и селските райони. 

Читалища, 

МСОП, 

Община 

Правещ 

 

през 

годината 

бюджет на 

общината 

2. Организиране на кръжочни и 

културни инициативи с цел осмисляне 

на свободното време.  

 

Читалища, 

Училища 

през 

годината 

бюджет на 

читалищат

а, 

бюджет на 

училищата 

3. Участие на младите хора в 

общински, регионални, национални и 

международни културни форуми и 

фестивали. 

Читалища, 

Младежки 

организации, 

Училища 

през 

годината 

бюджет на 

читалищат

а, 

бюджет на 

училищата 

a. Насърчаване 

на лични творчески 

умения 

 

 

1. Популяризиране и подкрепа на 

дейности и инициативи, творчески 

колективи и организации, работещи за 

включване на младежите в културния 

живот и повишаване на личните 

творчески умения на младите хора.  

Читалища и  

Организатори 

на младежки 

клубове 

Училища 

през 

годината 

бюджет на 

читалищат

а, 

бюджет на 

училищата 
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VІІ. ФИНАНСИРАНЕ 

 Финансовите средства за изпълнение на плана се осигуряват от годишния общински бюджет за 

календарната 2023г., както и със средства от фондовете на ЕС и други проекти и програми. 

 

VІІІ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ 
 Общинският план за младежта за 2023 година е разработен въз основа на планираните 

инициативи от Общинска администрация, образователните и културните институции на територията 

на община Правец и неправителствените организации. В периода на реализация на дейностите, 

наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от 

експерти на общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните 

инициативи, който ще се представя в Областна администрация София област. 

  Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на 

предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности. За осигуряване на публичност настоящият 

документ ще бъде публикуван на сайта на Община Правец . 

 



  
 

 

 

 
 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

1 
 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2023 г. 
 

Януари 

06.01.2023 - Хвърляне на кръста - гр. Правец,  с. Осиковска Лакавица, с. Осиковица, с. Своде и с. 

Калугерово  

14.01.2023 - "Топене и наричане на пръстени" – традиционен народен обичай в с. Разлив    

21.01.2023 - Ден на родилната помощ (Бабинден) - ритуал "Първи новороден гражданин на 

Община Правец за 2023 година"; празнуване по населените места в общината и 

възпроизвеждане на местни ритуали 

21.01.2023 - Зимен празник в м."Отешанска", с. Осиковска Лакавица (Провежда се на Антоновден 

или съботата след Антоновден)   

м.01.2023 - Традиционен спортно-туристически празник "Камичето'23"  
  

Февруари 

19.02.2023 - 150 години от гибелта на Васил Левски   

   - Патронен празник на ОУ "Васил Левски", гр. Правец   

   - Патронен празник на ОУ "Васил Левски", с. Видраре   
 

Март 

03.03.2023 - 145 години от Освобождението на България - Национален празник на Република 

България 

   

04.03.2023 - ТОДОРОВДЕН – Празник-събор на град Правец   
 

Април 

18.04.2023 - 42 години от откриването на Историческия музей, гр. Правец  

12.04.2023 - Великденски мероприятия в град Правец 

16.04.2023 - Традиционно Великденско хоро в с. Калугерово  

 
   

Май 

02.05.2023 - Храмов празник на църквата "Св. Атанасий Велики", гр. Правец 

06.05.2023 - Храмов празник на църквата “Св. Георги”, с. Равнище    

   - Храмов празник на параклис “Св. Георги”, с. Правешка Лакавица 

   - Оброк до параклис “Св. Георги”, с. Правешка Лакавица   

09.05.2023 - Ден на победата над хитлерофашизма и ден на Европа   

   - Традиционен празник-събор на с. Видраре   

   - Оброк в мах. Баре, с. Осиковица   

11.05.2023 - Патронен празник на ПГПЧЕ "Алеко Константинов", гр. Правец  

20.05.2023 "Нощ на музеите", посветена на Международния ден на музеите - 

свободен достъп за посетители   

24.05.2023 - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и 

на славянската книжовност - тържествен ритуал по издигане на националното знаме 

и празнична програма   

   - Традиционен празник-събор на с. Равнище   
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25.05.2023  - Храмов празника на църквата „Св. Възнесение господне“, с. Калугерово  

м.05.2023 - Музикален песенен конкурс "На крилете на песента"   

м.05.2023 - Годишна продукция на школите по изкуствата при Народно читалище "Заря 1895", 

гр. Правец 
 

Юни 

01.06.2023 - Празнични мероприятия по случай Деня на детето   

02.06.2023  - Патронен празник на ОУ "Христо Ботев", с. Разлив  

 - Патронен празник на ОУ "Христо Ботев", с. Джурово  

03.06.2023 - Традиционен празник-събор на с. Калугерово 

24.06.2023 - Отбелязване с възстановка на празника Еньовден в с. Разлив 

29.06.2023    - Петровден  

  - Оброк в м. "Чичеревица", с. Правешка Лакавица    

   - Оброк в мах. Хановете, с. Осиковска Лакавица    

   - Оброк в мах. Чеширска и мах. Грозев дол, с. Равнище   

   - Оброк в мах. Владиците, с. Калугерово 

м.06.2023    - Празник на крепостта "Боровец", над с .Разлив 

м.06.2023 - Оброк на манастир "Св. Теодор Тирон", мах. Манастирица, гр. Правец 

м.06.2023 - XXIV Общински събор на българското народно творчество  
 

 

Юли 

18.07.2023 - 186 години от рождението на Васил Левски   

20.07.2023 - Оброк в м. "Св. Илия", гр.  Правец   

   - Оброк в м. "Осените", с. Калугерово   

   - Оброк в мах. Хановете, с. Осиковска Лакавица   

   - Оброк в мах. Смолевица, с. Манаселска река   

   - Оброк в мах. "Багелейска", с. Разлив   

   - Оброк в мах. Робовица, с. Осиковица   

   - Оброк в мах. Семковска и мах. Палашка, с. Равнище   

   - Оброк в мах. Мишковци, с. Джурово 

 

Август 

02.08.2023 - Оброк в мах. Беляновец, с. Джурово   

   - Оброк в мах. Удавниците, с. Правешка Лакавица 

05.08.2023 - Годишнина от смъртта на Тодор Живков   

06.08.2023 - Традиционен празник-събор на с. Своде   

15.08.2023 - Храмов празник на църквата „Успение Богородично”, с. Осиковска Лакавица  

   - Оброк в центъра на с. Разлив   

   - Оброк в центъра  и м. "Гаинското", с. Равнище   

   - Оброк в центъра на с. Осиковица   

   - Оброк в мах. Стайковци, с. Калугерово   

28.08.2023 - Оброк в мах. Цоковци, с. Манаселска река   

   - Оброк в м."Миоското" и мах. Рътта, с. Равнище   

   - Оброк в м. "Бука", мах. Вельовци, с. Осиковица  
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м. 08.2023  - Осемнадесети музикален фестивал „Pravets MozArt festival”  

м. 08.2023 - Провеждане на традиционно градинско увеселение в с. Равнище  
     

Септември 

07.09.2023 - Годишнина от рождението на Тодор Живков    

08.09.2023 - Храмов празник на църквата “Света Богородица” в м. ”Манастира”, с. Осиковица 

   - Храмов празник на църквата “Рождество Богородично”, с. Разлив 

   - Оброк в мах. Герановица, с. Джурово   

  - Оброк в мах. Отешанска, с. Осиковска Лакавица   

   - Оброк в мах. Чульовци, с. Манаселска река   

09.09.2023 - Туристически събор в местността "Кюнеца", с. Разлив   

м.09.2023 - Традиционен спортно-туристически празник "Моновец'23"   

 

Октомври 

14.10.2023 - Храмов празник на църквата „Св. Параскева”, с. Видраре     

16.10.2023 - 42 години от обявяването на Правец за град   

26.10.2023 - Храмов празник на храм “Св. Димитър”, с. Джурово   

28.10.2023 - Празник-събор в с. Правешка Лакавица (последната събота на м. 10)    
 

Ноември 

06.11.2023 - Патронен празник на ОУ "Любен Каравелов", с. Осиковица   

07.11.2023 - Традиционен празник-събор на с. Разлив    

08.11.2023 - Храмов празник на църквата “Св. Архангел Михаил”, с. Осиковица  и църквата “Св. 

Архангел Михаил”, Чекотински манастир, с. Калугерово  

 

18.11.2023 - Традиционен празник-събор на с. Осиковска Лакавица (отбелязва се на Св. 

безсребърници и чудотворци Козма и Дамян по стар стил, ако е събота или първата 

събота след това) 

21/23.11.2023 - 146 г. от Освобождението на Правец от османско владичество  
 

Декември 

01.12.2023 - Запалване светлините на Коледната елха, гр. Правец   

06.12.2023 - Храмов празник на църквата “Св. Никола”, с. Своде   

м.12.2023 - Коледен концерт в Народно читалище "Заря 1895", гр. Правец   

м.12.2023 - Традиционна кулинарна изложба в Исторически музей – Правец 

31.12.2023 - Посрещане на Новата 2024 г. на пл. "Тодор Живков", гр. Правец 

 

Официални празници и международни дни 

01.01.2023 - Нова година   

03.03.2023 - Ден на Освобождението на България от османско иго - Национален празник на 

Република България   

14.04.2023 - Велики петък (Разпети петък) 

16-17.04.2023 - Възкресение Христово (Великден)  

18.05.2023 - Международен ден на музеите  
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06.05.2023 - Ден на храбростта и Българската армия (Гергьовден)   

24.05.2023 - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и 

на славянската книжовност  

06.09.2023 - Ден на Съединението на България   

22.09.2023 - Ден на Независимостта на България 

01.10.2023 -  Международен ден на възрастните хора    

01.11.2023 - Ден на Народните будители  

03.12.2023 - Международен ден на хората с увреждания  

24.12.2023 - Бъдни вечер   

25-26.12.2023 - Рождество Христово (Коледа)  

Църковни празници 

01.01.2023 - Св. Василий Велики (Василовден)   

06.01.2023 - Богоявление (Йордановден)   

07.01.2023 - Св. Йоан Кръстител (Ивановден)  

04.03.2023 - Тодоровден  

25.03.2023 - Благовещение   

14.04.2023 - Велики петък (Разпети петък)   

16.17.04.2023 - Възкресение Христово (Великден)  

06.05.2023 - Св. Вмчк Георги (Гергьовден)   

21.05.2023 - Св. равноапостоли Константин и Елена  

25.05.2023 - Възнесение Господне (Спасовден)    

04.06.2023 - Петдесетница   

29.06.2023 - Св. ап. Петър и Павел (Петровден)   

20.07.2023 - Св. Прор. Илия (Илинден)   

15.08.2023 - Успение на Пресвета Богородица   

08.09.2023 - Рождество на Пресвета Богородица   

14.09.2023 - Въздвижение на Св. Кръст (Кръстовден)   

26.10.2023 - Св. вмчк Димитър (Димитровден)   

08.11.2023 - Събор  на архангел Михаил (Архангеловден)   

06.12.2023 - Св. Николай Мирликийски (Никулден)   

25.12.2023 - Рождество Христово    

26.12.2023 - Събор на Пресвета Богородица   

27.12.2023 - Св. първомъченик и архиепископ Стефан (Стефановден) 

 

 

Календарът е  утвърден с решение №16/20.01.2023 г. на ОбС-Правец и е отворен за 

допълване. 
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ПРОГРАМА  

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ  

ПРЕЗ 2023 ГОДИНА 

 

  

1. Въведение 

Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец се създава в 

изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 

читалищата в Общината насоки за развитието им през 2023 година. 

Изготвянето на годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Правец 

за 2023 г. цели обединяване усилията на всички страни, имащи отношение към по-нататъшното 

укрепване и утвърждаване на читалищата като важни обществени институции, реализиращи 

културната политика на общината, както и да подпомогне годишното планиране и финансиране на 

читалищните дейности.  

2. Структурна и финансово състояние на читалищата в Община Правец. 

 На територията на община Правец са регистрирани 10 (десет) броя читалища: Народно 

читалище „Заря 1895”, гр. Правец; Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре; Народно 

читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив; Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. 

Равнище; Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово; Народно читалище „Отец Паисий 

1897”, с. Калугерово; Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица; Народно читалище 

„Васил Левски 1925”, с. Своде; Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица; 

Народно читалище „Христо Ботев 1928“ с. Осиковска Лакавица. Всички те са вписани и в 

Регистъра на народните читалища към Министерство на културата. Управляват се от 

Настоятелства и набират средства от членски внос, културно-просветна дейност, субсидия от 

държавния бюджет, наеми, дарения и други приходи, съгласно разпоредбите на чл.21 от ЗНЧ. 

Общата численост на субсидираните читалищни бройки за Община Правец от 

Министерство на културата за 2023 година остава без промяна спрямо 2022 г. и е 22, като 

стандартът за една субсидирана бройка e в размер на 12 670 лева, до приемането на Закона за 

Държавния бюджет на Р. България за 2023 г. В него са разчетени средства за дейност, както и за 

заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, също 

и средства за здравословни и безопасни условия на труд. 

Разпределението на държавната субсидията до приемането на Закона за Държавния бюджет 

на Р. България за 2023 г е както следва:  

№ Наименование на читалището Сума (лв.) Субсидирани бройки 

1. НЧ ”Заря 1895”, гр. Правец 164 710,00 13 

2. НЧ “Възраждане 1927”, с. Джурово 19 005,00 1,5 

3. НЧ “Развитие 1898”, с. Видраре 19 005,00 1,5 

4. НЧ “Васил Ценков 1936”, с. Разлив 19 005,00 1,5 

5. НЧ “Напредък 1895”, с. Осиковица 12 670,00 1 

6. НЧ “Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище 12 670,00 1 

7. НЧ “Отец Паисий 1897”, с. Калугерово 12 670,00 1 

8. НЧ “Васил Левски 1925”, с. Своде 12 670,00 1 

9. НЧ “Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица 6 335,00 0,5 

10. НЧ „Христо Ботев 1928“, с. Осиковска Лакавица 0,00 0 

 

3. Основни направления и приоритетни задачи в читалищната дейност в община 

Правец през 2023 година 

 Основните направления и приоритетни задачи в читалищната дейност са регламентирани и 

произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана 

на основание на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на Културния календар 
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на Община Правец. Те са ориентирани към развитието и задоволяване потребностите на жителите 

на общината чрез: 

- Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в 

населените места на община Правец;   

- Поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции; 

- Разширяване на знанията на населението и приобщаването им към ценностите и 

постиженията на науката, изкуството и културата; 

- Възпитава младите хора в дух на родолюбие и утвърждаване на националното  им 

самосъзнание; 

- Осигуряване на достъп до информация и комуникации; 

- Разширяване знанията на населението; 

- Обмен между културите на различните етноси; 

- Насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи; 

- Партньорство с местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на 

културните процеси и др. 

 За по-добрата реализация на основните цели и приоритетни задачи на читалищата е 

необходимо да продължи диалогът за постигане добри взаимоотношения между читалищата, 

културните и образователни институции, местните власти, неправителствените организации и 

бизнеса по места за реализиране на съвместни програми и проекти.  

 

4. Основни дейности на народните читалища на територията на община Правец за 2023 

година  

Художествените колективи при читалищата се включват в местните културни прояви, 

участват в събори, прегледи и фестивали на регионално, национално и международно ниво. В 

организираните по селата на територията на Община Правец тържества читалищата вземат дейно 

участие съвместно с Клубовете за възрастни и хора с увреждания и учебните заведения. 

Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец, Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре 

и Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово продължават своята работа по Програма 

„Глобални библиотеки-България” за информационно обслужване на гражданите.   

 Към Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив, Народно читалище „Възраждане 

1927”, с. Джурово и Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица продължават да 

функционират Клубове за младите хора от населените места.  

 4.1 Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец  

  Народно читалище „Заря 1895”, гр. Правец организира и поддържа девет детски школи с 

образователна насоченост, шест състава с професионална насоченост, клубна и кръжочна дейност, 

както следва: 

4.1.1.Любителско художествено творчество. 

 С образователна насоченост: 

№ Вид школа Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. Народно пеене Весела Христова 14 

Два пъти седмично 

групово и 

индивидуално 

2. 
Народни танци-

напреднали 

Ивайло Димитров 

 
7 

Два пъти седмично 

по 45 минути 

3. Пиано Здравка Цонева 15 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

4. Балет Ангелина Сергеева 12 
Два пъти седмично 

по 1 час 

5. Гъдулка  Диан Пенков 3 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

6. Тамбура Диан Пенков 3 
Два пъти седмично 

по 30 минути 
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7. Кавал Димитър Панчев 6 
Два пъти седмично 

по 30 минути 

8. 
Народни танци - 

начинаещи  
Ивайло Димитров 26 

Два пъти седмично 

по 45 минути 

 

 С професионална насоченост 
 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. Ансамбъл „ Заря “ Ивайло Димитров 31 Вторник и петък 

18.30-21.30ч. 

2. Детски танцов състав Ивайло Димитров 33 Вторник и петък 

16.00-18.00ч. 

3. Детски народен оркестър Диан Пенков 14 Веднъж седмично 

по 45 минути 

4. Детска група за народно 

пеене 

Весела Христова 14 Веднъж седмично 

по 45 минути 

5. Народен оркестър „Заря“ Димитър Панчев 3 Два пъти седмично 

по 45 минути 

6. Класически балет Ангелина Сергеева 12 Два пъти седмично 

по 45 минути 

 

 Клубна и кръжочна дейност  
 

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. Латино 

Латиноамерикански 

танци 

Мария Яворова 

Стоянова 

20 Сряда от 17.00-

19.00ч. 

 

4.1.2. Библиотечна дейност:  
Библиотеката при НЧ ”Заря1895” е с книжен фонд над 32 200 тома, с общо достъпна 

читалня и компютърна техника, с интернет услуги за своите читатели.  Библиотеката полага 

усилия за удовлетворяване на културните и просветни потребности  на учениците в 

Професионална гимназия по компютърни технологии и системи, Гимназията с преподаване на 

чужди езици „Алеко Константинов” и ОУ ”Васил Левски”. Библиотеката обслужва и Защитеното 

жилище, клубовете на инвалидите и пенсионерите и всички жители от Правец и общината. 

Закупуването на нови книги става чрез събрани читателски такси.  

 Качеството на библиотечно-информационно обслужване  зависи от обогатяването, 

организацията  и управлението на библиотечните фондове, а от своя страна качеството на фонда е 

в пряка връзка с читателските запитвания и търсения. 

 Мисията на библиотеката е да създаваме връзка между хората и информацията в един бързо 

променящ се свят. 

 Библиотеката продължава да работи съвместно с Фондация ”Глобални библиотеки-

България”, която е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. 

В настоятелството влизат Министерството на културата, Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд ”13 века България”,  

Националното сдружение на общините в Република България, ББИА  и съюза на народните 

читалища. НЧ „Заря1895” сключи споразумение за съвместна дейност с фондацията и 

библиотеката продължава работата си с нея. 
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4.1.3. Дейности през 2023 година. 

 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 06.01.2023 „Йордановден“ 

175 г. от рождението на 

Христо Ботев 

Хвърляне на кръста, 

програма 

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Секретар 

 

Библиотекар 

2. 10.01.2023 140 г. от рождението на 

Алексей Николаевич 

Толстой 

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Библиотекар 

3. 13.01.2023 160 г. от рождението на 

Алеко Константинов 

145 г. от рождението на 

Пейо Яворов 

 

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Библиотекар 

4. 19.01.2023 100 г. от рождението на 

Ивайло Петров  

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Библиотекар 

5. 21.01.2023 Ден на родилната 

помощ 

Програма за лекарите в 

поликлиниката на гр. 

Правец , поздравление 

в ДЦВХУ гр. Правец, 

поздравление за бабин 

ден в клуба на 

пенсионера с. Разлив 

Секретар 

6. 23.01.2023 240 г. от рождението на 

Стендал 

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Библиотекар 

7. 25.01.2023 85 г. от рождението на 

Владимир Висоцки 

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Библиотекар 

8. 03.02.2023 140 г. от рождението на 

Стоян Дринов 

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Библиотекар 

9. 08.02.2023 195 г. от рождението на 

Жул Верн 

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Библиотекар 

10. 19.02.2023 150 г. от обесването на 

Васил Левски 

Един час с живота и 

делото на Васил 

Левски, литературно 

четене с ученици 

Библиотекар 

11. 23.02.2023 200 г. от рождението на  

Найден Геров 

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Библиотекар 

12. 27.02.2023 110 г. от рождението на 

Ъруин Шоу 

Тематичен кът и 

витрина от книги 

Библиотекар 

13. 01.03.2023 Ден на самодееца 

55 години ПФА 

„ЗАРЯ“ 

Концерт от 

самодейните колективи 

при НЧ „ Заря 1895“ 

 

Худ. ръководители 

на съставите 

14. 03.03.2023 Националния празник 

на Република България, 

145 години от 

освобождението на 

България 

Участие на 

самодейните състави от 

НЧ „Заря 1895“ в 

общоградските 

чествания 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Секретар 

 

 

 

Библиотекар 
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15. 04.03.2023 „Тодоровден“ Музикална програма на 

самодейците по случай 

събора на град Правец 

Секретар 

16. 21.03.2023 Световен ден на 

поезията   

Среща с деца обичащи 

поезията и пишещи 

стихове 

Библиотекар 

17. 22.03.2023 Първа пролет Честване на пролетта  Худ. ръководители 

18. 28.03.2023 155 г. от рождението на 

Максим Горки 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

19. 02.04.2023 Международен ден на 

детската книга 

Посещение на ученици 

от начален етап 

Библиотекар 

20. 04.04.2023 205 г. от рождението на 

Майн Рид 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

21. 12.04.2023 200 г. от рождението на 

Александър Островски  

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

22. 22.04.2023 100 г. от рождението на 

Радой Ралин 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

23. 23.04.2023 Световен ден на 

книгата и авторското 

право 

Посещение на ученици 

от прогимназиален етап 

Библиотекар 

24.  29.04.2023 130 години от 

рождението на 

Елисавета Багряна 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

25. 30.04.2023 140 години от 

рождението на Ярослав 

Хашек 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

26. 05.2023 Традиционни майски 

празници 

Активно участие на 

художествените 

състави към НЧ „Заря 

1895“ в общоградските 

и общински 

мероприятия и 

чествания 

секретар 

27. 09.05.2023  Ден на Европа Витрина  „Обединена 

Европа“ 

Библиотекар 

28. 11.05.2023 Ден на библиотекаря Витрина за създателите 

на славянската азбука, 

посещение на деца и 

запознаване с делото на 

двамата братя 

Библиотекар 

29. 27.05.2023 120 години от 

рождението на Никола 

Фурнаджиев 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

26. 05.2023 24- ти общински събор 

на българското 

народно творчество 

Участие на 

самодейните колективи 

при читалището 

Секретар и худ. 

ръководители 

27. 24.05.2023 Ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост 

Участие в 

общоградските 

мероприятия 

Секретар и худ. 

ръководители 

28. 31.05.2023 Годишна продукция- 

концерт на класовете 

от школата по изкуства 

към читалището 

Участие на всички 

класове в продукцията 

Преподавателите на 

школите: 
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29. 01.06.2023 Ден на детето Витрина от детски 

книги 

Библиотекар 

30. 02.06.2023 Ден на Ботев и на 

загиналите за 

свободата и 

независимостта на 

България 

Тематичен кът Библиотекар 

31. 05.06.2023 125 години от 

рождението на 

Федерико Гарсия 

Лорка 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

32. 06.2023 Лято  

в библиотеката 

Организиране на 

летният отдих на 

децата, съвместно с 

доброволци 

Библиотекар 

33. 22.06.2023 125 години от 

рождението на Ерих 

Мария Ремарк  

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

34. 07.2023 Лято  

в библиотеката 

Организиране на 

летният отдих на 

децата, съвместно с 

доброволци 

Библиотекар 

35. 03.07.2023 140 години от 

рождението на Франц 

Кафка 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

36. 19.07.2023 130 години от 

рождението на 

Владимир Маяковски 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

37. 23.07.2023 135 години от 

рождението на 

Реймънд Чандлър 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

38. 27.07.2023 90 г. от рождението на 

Дончо Цончев 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

39. 30.07.2023 205 години от 

рождението на Емили 

Джейн Бронте  

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

40. 12.08.2023 170 г. от рождението на 

Стоян Ст. Заимов 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

41. 01.09.2023 125 г. от рождението на 

Димитър Талев 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

42. 06.09.2023    Ден на Съединението 

на България 

Участие в програмата 

на община Правец за 

празника 

Тематичен кът 

Секретар 

 

 

Библиотекар 

43. 08.09.2023 „Моновец 2023 “ 

 

 

155 години от 

рождението на Мара 

Белчева 

Изнасяне на фолклорна 

програма от съставите 

при читалището 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Секретар 

 

 

Библиотекар 

44. 09.09.2023 195 години от 

рождението на Лев 

Николаевич Толстой 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

45. 15.09.2023 Първи учебен ден Съвместни концертни Секретар 
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изяви на читалищни и 

училищни състави 

46. 17.09.2023 125 години от 

рождението на Христо 

Смирненски 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

47. 22.09.2023 Ден на Независимостта 

на България   

Участие в програмата 

за празника. 

Секретар, 

 

48. 07.10.2023 140 години от 

рождението на Рачо 

Стоянов 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

49. 16.10. 2023 42 години Правец- град Активно участие на 

читалището в 

цялостната програма на 

община Правец за 

честване на празника 

Витрина от материали и 

книги 

Секретар 

 

 

 

Библиотекар 

 

50. 01.11.2023 Ден на народните 

будители.  

Витрина от книги и 

беседа. 

Съвместен празничен 

концерт от всички 

културни и 

образователни 

институции 

Библиотекар 

 

Секретар 

51. 09.11.2023 205 г. от рождението на 

Иван Сергеевич 

Тургенев 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

52. 22.11.2023 140 г. от рождението на 

Сирак Скитник 

110 г. от рождението на 

Асен Босев 

 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

53. 11.12.2023 105 г. от рождението на 

Александър 

Солженицин 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

54. 20.12.2023 155 г. от рождението на  

Димитър Т. 

Страшимиров 

Витрина от книги, 

тематичен кът 

Библиотекар 

55. Декември 

2023 

Коледен концерт Организиран съвместно 

с община Правец 

Секретар и худ. 

ръководители на 

състави 

56. Декември 

2023 

Коледна продукция на 

школата по изкуства 

към читалището 

Участие на всички 

класове от школата 

Преподаватели в 

школите по изкуства 

 

 

4.2.Народно читалище „Васил Ценков 1936”, с. Разлив 

 4.2.1.Любителско художествено творчество 

 

 С образователна насоченост: 

 

№ Вид школа Ръководител Брой на 

самодейците 

Време на 

репетиции 

 Фолклорна формация 

„Разливчанка” 

 9 1 час 
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 Клуб „Хоро” Марина 

Джамбазова 

15 1 час 

 

 Клубна и кръжочна дейност 

 

№ Вид школа Ръководител Брой на 

самодейците 

Време на 

репетиции 

 Компютърно 

ограмотяване 

Работник 

библиотека 

 1 час 

 Работилничка за 

картички, мартеници и 

др. актуални за сезона 

дейности 

Работник 

библиотека 

 1 час 

 

 

 4.2.2.Библиотечна дейност: 

Библиотечна дейност/ опишете дейността на читалищната библиотека – планирани 

мероприятия, работа по проекти и др./: 

- Подобряване дейността на библиотеката, съобразена с интересите на посетителите, чрез 

различна форма на културно-масова дейност; 

- Уреждане на кътове с литература свързана с бележити дати и личности и събития от 

местен характер; 

- Изготвяне на обяви, мотивационни писма и автобиографии. 

4.2.3. Дейности през 2023 година. 

 

№ 

По 

ред 

  Дата Мероприятие      Кратко описание на 

дейностите по реализация 

       на мероприятията 

Отговорно лице 

за организация 

на 

мероприятието 

1. 06.01.2023г. 174 години от 

рождението на 

Христо Ботев 

Изготвяне на тематично табло Служители на 

читалището 

2. 14.01.2023г. Традиционен обичай 

„Топене и наричане 

на пръстените“ 

Провеждане на ритуала Читалище, Клуб на 

възрастни и 

Кметство 

3. 21.01.2023г. Ден н родилната 

помощ „Бабин ден“ 

Провеждане на ритуала: 

„Къпане на бебето“ 

Читалище, Клуб на 

възрастни 

4. м. 02. 2023г. Конкурси Конкурс – „Най Красива 

мартеничка“ 

Читалище 

5. 14.02.2023г. Дет на лозаря Провеждане на ритуала Читалище, Клуб на 

възрастни и 

Кметство 
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6. 01.03.2023г. Ден на самодееца и 

„Баба Марта дойде“ 

Поднасяне на благодарствени 

писма и мартенички на 

всички самодейци 

Читалище 

7. 03.03.2023г. Национален празник 

на България 

Изготвяне на тематично табло Читалище 

 

8. м.04.2023г. Великденски 

празници 

Конкурс на тема „Великден“ Читалище и Клуб 

на възрастни 

9. 22.04.2023г. Международен ден на 

земята 

Традиционно засаждане на 

цветя и декоративни храсти  

Читалище, Клуб на 

възрастни и 

Кметство 

 

10. 23.04.2023г. Световен ден на 

книгата 

Поднасяне на благодарствени 

писма на дарителите на книги 

Читалище 

 

11. 24.05.2023г. Ден на славянската 

писменост и култура 

Тържество съвместно с 

учениците от ОУ „Христо 

Ботев“ с. Разлив 

Читалище 

 

12. 01.06.2023г. Ден на детето Детски театър /покана за 

гостуване/ 

Читалище 

 

13. 02.06.2023г. Годишнина от 

смъртта на Христо 

Ботев 

Изготвяне на тематично табло Читалище 

14. 24.06.2023г. Еньовден Провеждане на ритуал Читалище, Клуб на 

възрастни и 

Кметство 

 

15. м.07.2023г. Зажънване Провеждане на ритуал Читалище, Клуб на 

възрастни 

 

16. 07 -08. 2023г. Ваканционна форма и 

инициатива през 

лятната ваканция. 

 Участия във 

фолклорни събори 

Занимателна и изобретателна 

дейност. 

 

По дадена заявка 

Читалище 

17. 06.09.2023г. 

22.09.2023г. 

Ден на Съединението  

Ден на 

Независимостта 

Подготовка на презентации и 

тематични табла 

Читалище 
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18. 01.11.2023г. Ден на будителите Презентация Читалище 

29. м.12.2023г. Коледно-

новогодишни 

тържества 

Коледен конкурс; 

Запалване на светлините на 

коледната елха; 

Коледна седянка 

Читалище, клуб на 

възрастни и 

Кметство 

 

4.3.Народно читалище „Развитие 1898”, с. Видраре 

 

 4.3.1.Любителско художествено творчество 

 

 С образователна насоченост  

 

№ Вид школа Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1 Танцов  клуб „Хоро” Владимир  Стефанов           10          1 час 

 

 С професионална насоченост 

 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1 Женска вокална група Веско Генчев             10          1 час 

 

 4.3.2.Библиотечна дейност: 

Библиотечна  дейност /опишете дейността на читалищната библиотека – планирани мероприятия, 

работа по проекти и др./:  

           Работата  на  библиотеката  е  насочена  към:     

 Поддържане  на  обществената  библиотека  на  свободен  достъп  за  библиотечно   

обслужване  на  потребителите. 

2. Обновяване  на  библиотечния  фонд  с  художествена  литература. 

3. Организиране  на  литературни  четения  с  деца  и  ученици  в  библиотеката. 

4. Експониране  на  изложби   кътове  с  литература  и  витрини  в  библиотеката. 

5. Организиране  на  мероприятия  за  честване  на  исторически  събития  и   

 

4.3.3. Дейности през 2023 година. 

 

№  

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. М.01 

 

175 г.   от  

рождението  на  

Христо  Ботев     

 

160 г.  от 

рождението  на  

Алеко  

Константинов 

 

Бабин  ден 

 

145 г.  от  

Витрина  с  произведения  на  

автора 

  

 

Витрина  с  произведения  на  

писателя  –  сатирик 

 

Народен  обичай  и  

увеселение  на  жените  от  

селото 

 

Витрина  от  книги  на  

Секретар 

 

 

 

Секретар 

 

 

Секретар 

 

Секретар 
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рождението  на  

Пейо  Яворов 

големия  бълг. поет  на  XX  

век 

2. М.2   195 г. от  

рождението  на  

Жул  Верн  

Витрина от книги  на  

френския  писател  

 

Секретар 

3. М.3 

 

Обесването на 

Васил Левски 

 

 

Ден на самодееца  и  

Баба  Марта 

 

 

Национален 

празник на 

България 

Слово от секретаря на 

читалището и поднасяне на 

цветя пред паметника  

 

Сбирка  на  самодейците и  

връзване  на  мартеници  на  

децата  от  подготвителна  

група към  училището  

 

Слово от секретаря на 

читалището и поднасяне на 

цветя пред паметника в 

селото 

Секретар 

 

 

 

Секретар 

 

 

 

 

Секретар 

 

4. М.04 

 

Великденски 

празници 

 

205 г.  от  

рождението  на  

Майн  Рид 

130 г. от  

рождението  на  

Елисавета  Багряна 

Боядисване на яйца в 

библиотеката с деца от селото 

 

Витрина  с  произведения  на  

писателя 

 

Четене  на  приказки  в  

библиотеката с деца  от  

селото 

Секретар 

 

 

Секретар 

 

 

Секретар 

 

5. М.05 

 

Ден на Победата и 

Ден на Европа 

 

 

 

Ден на Славянската 

писменост и 

култура 

Слово от секретаря на 

читалището и поднасяне на 

цвета пред плочата на 

загиналите герой 

 

Четене на книга в 

библиотеката с деца  от  

селото 

Читалищно 

настоятелство 

 

 

  

Секретар 

 

6. М.06 

 

Ден на детето 

 

Организиране  на  игри  и  

забавления за  най – малките 

децата  от  селото 

Секретар 

 

7. М.07 Фолклорни 

фестивали 

Участие  на  клуб „Хоро” 

 

Секретар 

 

8. М.08 

 

Международни 

фестивали 

Участие на Женската вокална 

група към читалището 

Секретар 

 

9. М.09 

 

Фолклорни  

фестивали 

Участие  на  клуб  „Хоро” 

 

Секретар 

 

10. М.11 

 

Ден на народните 

будители 

 

Четене на приказки с деца от 

подготвителна група към 

училището 

Секретар 

 

11. М.12 Коледни и 

Новогодишни 

празници 

Организиране на тържества 

съвместно с Кметство и Клуб 

на пенсионера с. Видраре 

Читалищно 

настоятелство 

 

 

 

 

 



 12 

4.4.Народно читалище „Димитър Грънчаров 1928”, с. Равнище 

 4.4.1.Любителско художествено творчество 

Художествено –  творческата  дейност  в  читалището  цели запазване  и развитие  на 

традиционните ценности на българският народ , съхраняване на традициите и обичаите, създаване 

на нови традиции породени от нуждите на местната общност. Читалището ще работи за 

привличане на младите хора и учениците към самодейните колективи , както и за осмисляне на 

свободното време  през ваканциите. 

 

Изявите на читалището ще се свързват с развитие и обогатяване на културния живот в село 

Равнище. Ще работим за утвърждаване на националното ни самосъзнание и съхраняване на 

богатството на местната култура. За тази цел ще продължим да работим за развиване  и успешно 

предаване на приемствеността между поколенията. 

 

 

№ Вид състав Ръководител 
Брой на 

самодейците 
Време на репетиции 

1. Певческа  група Секретаря на 

читалището 

10 бр. 1 час 

2. Театрална група Секретаря на 

читалището 

7 бр. 1 час 

3. Група за художествено  

слово 

Секретаря на 

читалището 

6 бр. 

възрастни  

5 бр. деца 

1 час                         

 

1 час 

 

 Клубна и кръжочна дейност: 

 

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Клуб „Малките 

сръчковци”- детско 

приложно творчество 

Секретаря на 

читалището 

12 бр. 1час 

2. Клуб „Сръчни ръце” за 

възрастни 

Секретаря на 

читалището 

5 бр. 1час 

3. Образователен кръжок 

„Интерес и знание” 

Секретаря на 

читалището 

6 бр. 1 час 

 

4.4.2.Библиотечна дейност: 

    Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалището като културно - 

просветна институция. Чрез тази си   дейност читалището се включва в националната публична 

мрежа на обществените  библиотеки. 

       Работата на библиотеката през следващата календарна година ще бъде насочена към 

следните  дейности и мероприятия: 

 Превръщането и усъвършенстването и в съвременен информационен център , по – 

лезен партньор и ефективен участник в процесите на информационното осигурява- 

не на гражданите от малкото ни населено място. 

 Поддържане  на  свободен  достъп  до  библиотечно  обслужване  на  жителите  и 

гостите на село Равнище. 

 Обновяване на библиотечния фонд с нови заглавия в отделите за деца , юноши и 

възрастни с художествена литература и учебно – помощни материали. 

 Продължаване  и  разширяване  на  работата  по  инициативата  „ Книга за всеки”- 

патронажно обслужване по домовете на възрастни читатели и такива с увреждания  с 

произведения по техен избор. 
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 Провеждане на тематични занимания с децата от селото  за автори и произведения 

които се учат  или  представляват  интерес за тях. 

 Експониране  на  изложби  и  тематични  кътове  с  материали  и  литературни 

произведения  свързани с  годишнини  на  писатели  и  литературни  творци. 

 Извършване на технически услуги на населението като :  ксерокопиране на до- 

кументи ,принтиране на информация и документи. 

 Осигуряване на свободен достъп до интернет. 

 Библиотеката ще работи съобразено с Календар „Дати и събития 2023”  спуснат от 

Столична библиотека. 

 

4.4.3. Дейности през 2023 година. 

№  

 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 01.01. Традиционен обичай 

за „Васильовден” 

1.Децата от клуб „Малките 

сръчковци” изработват 

автентични сурвакници 

2. Момчетата участници в 

клуба изпълняват обичая 

„Сурвакане” и наричане за 

здраве по домовете  

Секретаря  на 

читалището 

2. 06.01. Ботев – колос в 

българската поезия 

Участниците в клуб 

„Художествено  слово” 

подготвят и представят 

програма посветена на 

рождението  на Ботев-

стихове и факти за живота 

му. 

Секретаря на 

читалището 

3. 21.01. Ден на родилната 

помощ 

С  пресъздаване  на  ритуала 

„Къпане на новородено от 

бабата” част от традицията 

„Бабуване” отбелязваме 

празника „Бабинден”  

Секретаря на 

читалището 

4. Януари 

до 

декември 

Отбелязване  на 

годишнини 

Библиотеката към 

читалището  с информация 

и оформяне на тематични 

кътове и изложби  да 

отбелязва годишнини на 

различни автори, творци, 

исторически събития и 

личности 

Секретаря на 

читалището 

5. 14.02. Традицията „Трифон 

Зарезан” 

Възстановка  на ритуал „ 

Зарязване на лозе” от 

самодейната театрална 

група 

Дегустация на домашни 

вина и избиране на старей 

Секретаря на 

читалището 

6. 19.02. 150 г. от обесва- нето 

на Апостола 

Мотото „ О, бесило 

славно” да бъде водещо в 

подготовката на 

традиционната 

Секретаря на 

читалището 
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възпоменателна  програма  

посветена  на  Васил  

Левски  от  групата  за 

художествено слово  

7. 26.02. Сирни заговезни Краеведско  издирване  за 

провеждането на 

традиционния  ритуал „ 

Прошка” в с. Равнище  

назад във времето и 

запознава- не на децата от 

кръжок „Интерес и знание” 

с него. 

Секретаря на 

читалището 

8. 01.03. Баба Марта- 

традиция и 

настроение. 

Отбелязване ва деня 

на самодееца 

Участниците в клуб 

„Сръчни ръце” изработват 

мартеници и украсяват с 

тях обществените 

институции в с. Равнище и 

площада. 

С поздравителни адреси ,  и 

стихове самодейците от 

читалището отбелязват 

„Деня на самодееца” 

Секретаря на 

читалището 

9. 03.03. Трети март –  свещена 

дата за България 

 

-Изготвяне на 

информационен бюлетин за 

информационното табло. 

-Групата за художествено 

слово да подготви кратка 

програма 

-Поднасяне на венци и 

цветя на паметната плоча 

на опълченеца Мико Нанов 

– Комитата в с. Равнище 

Секретаря на 

читалището 

10. 08.03. Отбелязване на 

Международния 

празник на жена- та  

Информация за 

празнуването на 8 –ми март 

в село Равнище и в света. 

Поздрав от „Малките 

сръчковци”  към жените от 

селото. 

Секретаря на 

читалището 

11. 22.03. Посрещане на Първа 

пролет   

С красиви картички за 

пролетта изработени от 

децата и подредени в 

читалището 

Секретаря на 

читалището 

12. 01.04. Ден на хумора и 

шегата 

С информационно табло , 

анекдоти и вицове 

разказани от можещите 

зевзеци ще отбележим 

деня. 

Секретаря на 

читалището 

13. 02.04. Международен ден 

на детската книга 

С мероприятие „Моята 

любима приказка” децата 

от  кръжока „Интерес и 

знание” ще се запознаят с 

живота на Ханс Кристиян 

Андерсен и ще разказват 

приказки 

Секретаря на 

читалището 

14. 08.04. Лазаруване в село Лазарки в пъстра премяна Секретаря на 
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Равнище обикалят селото и 

пресъздават традицията 

„Лазаруване” 

читалището 

15. 16.04. Традиции и обичаи за 

Великден 

Боядисване на великденски 

яйца на Велики четвъртък. 

Изработване на сувенири 

свързани с празника 

„Великден” 

Секретаря на 

читалището 

16. 20.04. 145 год. от 

Априлското 

въстание- „Поклон 

пред героите” 

На информационното 

табло да се изнесе 

информация за 

подготовката, хода и 

разгрома на „Априлското 

въстание” 

Секретаря на 

читалището 

17. 01.05. Отбелязване на 

международния ден 

на труда 

На информационно табло 

да се подреди фото-

изложба от снимки 

свързани с трудолюбието 

на хората от с. Равнище 

Секретаря на 

читалището 

18. 06.05. Личен ден 

Гергьовден 

Ден на Българска 

та армия 

Да се изготви информация 

за празнуването на 

Гергьовден в с. Равнище в 

миналото . 

-Информационно табло с 

фотоматериали за 

Българската армия и 

военните от с. Равнище 

Секретаря на 

читалището 

19. 24.05. Ден на славянска 

та писменост и 

култура 

Поздравителни адреси до 

учители и културни дейци 

от с. Равнище 

Читалищната сграда и 

ликовете на 

първоучителите „Кирил и 

Методий” да се украсят с 

венци и цветя  

Секретаря на 

читалището 

20. 01.06. Международен ден 

на детето 

„Малките таланти 

рисуват”- изложба от 

детски рисунки .  

Децата рисуват  на 

площада пред читалищната 

сграда  

Секретаря на 

читалището 

21. 02.06. Ден на Ботев и 

загиналите за 

народна свобода 

Групата за художествено 

слово да подготви кратка 

поетична програма 

посветена на Христо Ботев. 

 Поднасяне на  цветя пред 

 портрета на героя и под 

воя на сирената свеждане 

на глави в едноминутно  

мълчание. 

Секретаря на 

читалището 

22. 24.06. Традицията Еньовден Бране на билки , 

запознаване с техните 

лечебни свойства и свиване 

на венец от тях. 

Секретаря на 

читалището 
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23.  Общински събор на 

народното 

творчество 

 С подготвена програма да 

се включим в ХХIV 

общински събор на 

народното творчество 

Секретаря на 

читалището 

24. 18.07. Отбелязване на 

186г.от рождени- ето 

на В. Левски 

Изготвяне на 

информационно табло 

посветено на годишнина та 

от рождението и живота на 

Васил Левски 

Секретаря на 

читалището 

25. 20.07. Отбелязване на год. 

от Илинденско – 

Преображенското 

въстание. 

Илинденско- 

Преображенско въстание 

информация и факти. 

Запознаване на децата от 

селото с тях. 

Секретаря на 

читалището 

26.  Фолклорен фестивал 

в Рибарица 

Певческата група да вземе 

участие в „ Празник на 

народния обичай и 

автентична носия” с. 

Рибарица 

Секретаря на 

читалището 

27.  Традиционно 

градинско увеселение 

Организация и 

разгласяване на 

мероприятието. 

Подсигуряване на музика. 

Подсигуряване на 

предмети за томболата. 

Секретаря на 

читалището 

28.  Фестивал „ От Тимок 

до Вита” с. Черни 

Вит 

Певческата група да вземе 

участие в национален 

фолклорен събор с. Черни 

вит 

Секретаря на 

читалището 

29. 06.09. Отбелязване на 

„Съединението на 

България” 

Информационно табло 

изготвено с данни за 

„Съединението” 

Секретаря на 

читалището 

30. 22.09. Отбелязване на 

„Независимостта на 

България” 

„Независима България” – 

факти и информация.  

Секретаря на 

читалището 

31.         

 

 

Фестивал „С музика 

и песен всяка есен” с. 

Дъбен                                                       

Певческата група да вземе 

участие във фестивала 

 

Секретаря на  

читалището 

32. 01.10. Отбелязване на 

международния ден 

на възрастните хора 

Възрастните хора от с. 

Равнище да бъдат 

зарадвани с интересни 

произведения направени от 

децата в с. Равнище 

Секретаря на 

читалището 

33. 26.10. „Златна есен” в село 

Равнище 

Изложба от детски 

приложни произведения 

изработени от участниците 

в клуб „Малките 

сръчковци” 

Секретаря на 

читалището 

34. 01.11. Отбелязване на Деня 

на народни- те 

будители 

Децата от кръжока 

„Интерес и знание” се 

запознават с Българските 

будители 

 Читалищни дейци и 

учители да бъдат 

Секретаря на 

читалището 
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поздравени с празника 

35. 21.11. Отбелязване на деня 

на християнското 

семейство 

Участниците в кръжока „ 

Интерес и знание” ще се 

запознаят с беседа за 

християнското семейство 

Секретаря на 

читалището 

36. 30.11. Традиции свърза-ни с 

Андреевден 

Традиционни ястия 

приготвяни за Андреевден 

ще украсят софрата на 

етнографската експозиция 

в читалището 

Секретаря на 

читалището 

37. 03.12. Отбелязване на 

празника на хора- та с 

увреждания 

Хората с увреждания от 

село Равнище да бъдат 

уважени  с поздрав от 

името на читалищното  

ръководство. 

Секретаря на 

читалището 

38. 20.12. Отбелязване на 

Рождество Христово- 

Игнажден 

В читалищната сграда да 

бъде разположена украса 

свързана с  обичаите  за 

„Игнажден” 

Секретаря на 

читалището 

39.  Посрещане на Дядо 

Коледа 

Децата от село Равнище ще 

бъдат зарадвани от 

дългоочаквания Дядо 

Коледа . 

Секретаря на 

читалището 

40. Творческите колективи при НЧ „Димитър Грънчаров 1928” ще продължат да се включват в 

различни онлайн конкурси. 

41. През 2023 година читалище „Димитър Грънчаров 1928” да организира екскурзия с познавателна 

цел . 

42. През 2023 год . Н.Ч. „Димитър Грънчаров 1928” навършва 95 год.- мероприятия за отбелязване 

на годишнината ще се уточняват допълнително. 

 

 

4.5.Народно читалище „Възраждане 1927”, с. Джурово 

 4.5.1.Любителско художествено творчество  

 

 с образователна насоченост 

№ вид школа ръководител брой 

участващи 

време за провеждане 

1. 

 

 

2. 

Зимно училище по проекта 

„Бъдеще за Джурово” 

 

 Лятно за училище по 

проект „Бъдеще за 

Джурово”  

Стефка  

Матеева 

 

Жанета Йорданова 

/кака Жана/ 

15 

 

 

15 

Два пъти  

седмично 

 

Един път седмично 

 

 с професионална насоченост  

№ Вид състав Ръководител Брой 

участници 

Време за провеждане 

1. Театрална формация 

„Светулка” 

Стефка Матеева 12 Два пъти седмично 

2. Женски народен хор 

„Цвете 

Елена Сотирова 14 Четири 

 пъти месечно 

3. Група за художествено 

слово 

Павлина Николова 5 Два пъти месечно 
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 Клубна и кръжочна дейност: 

№ Вид клуб Ръководител Брой 

участници 

Време за провеждане 

1. Арт- ателие „Сръчковците” Стефка Матеева 15 Два пъти седмично 

 

   

4.5.2. Дейности през 2023 година. 

 

№ Дата Мероприятие Описание за реализация на 

мероприятието 

Отговорно лице 

за организацията 

1. 01.01.-

28.02 

„Зимно училище с г-

жа Матеева” по 

проекта  

„Бъдеще за Джурово” 

Занимания с децата от 

„Сръчковците” и 

„Светулките” за изработване 

на Книга на живота, 

мартеници и различни 

картички 

Павлина Николова        

и 

Стефка Матеева 

2. 06.01. 1.„Йордановден”- 

хвърляне на кръста в 

реката 

 

 

 

2.175 г. от 

рождението на 

Христо Ботев 

1.Жени от ЖНХ „Цвете” и 

деца от „Светулка” да вземат 

участие в програмата с песни/ 

облечени в народна носия/ 

2.Тематично табло за живота и 

делото на бълг. национален 

герой, революционер, 

поет и публицист. 

3.Беседа на тема „Христо 

Ботев в българската 

литература” 

Елена Сотирова, 

 

  

 

Павлина  

Николова 

 

 

Ст. Матеева 

3. 13.01. 160г. от рождението 

на Алеко 

Константинов 

Информационно табло за 

живота и делото на бълг. 

писател, сатирик и пътеписец. 

 

П. Николова 

4. 

 

 

      

 

20.01 „Бабинден”- ден на 

родилната помощ 

1.Поздравителни адреси до 

младите майки и баби в 

селото.       

2.Пресъздаване  ритуала 

„къпане на бебе”. 

П. Николова 

         и 

 

най-младата баба. 

5. 

 

14.02.        „Трифон-Зарезан” 

 

Състезание по рисуване  по 

случай празника. 

П. Николова и Ст. 

Матеева 

6. 18.02. 150 г. от обесването 

на Васил Левски 

1.Направа на кът за живота и 

делото на Левски. 

 

2.Поднасяне на цветя пред 

паметната плоча в мах. 

Беляновец  

П. Николова 

 

 

Ст. Стоянов  

 

 

7. 01.03. Ден на българското 

любителско 

художествено 

творчество и 

посрещане на „Баба  

Марта” 

1.Поздравителен адрес към 

читалищните самодейци. 

2.Творческа среща  със 

самодейците и подаряване на 

картички и мартенички 

/изработени ръчно от  

„Сръчковците”/. 

Иванка Иванова, 

 

П. Николова 

          и 

 

Ст. Матеева 

8 

 

 

 

03.03. Национален празник 

за Освобождението на 

България. 

 

1.Тематично табло, по случай 

145г. от 

подписването на 

Санстефанския мирен договор 

П. Николова 
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. 

на Руско- турската 

Освободител- 

на война.  

2.Беседа и състезание на тема 

„Освобождението” съвместно 

с Пенсионерския клуб.  

3.Поднасяне на цветя пред 

паметната плоча на братя 

Тутманикови в мах. 

Беляновец. 

           

 

 

Ст. Матеева 

 

 

Лидия Василева 

 

 

Ст. Стоянов 

9. 

        

            

 08.03.   

       

8-ми март-

Международен ден на 

жената 

Изработване на поздравителни 

картички за жените-самодейки 

и подготвяне на празнична 

програма от „Светулките”. 

 

П. Николова 

и 

Ст. Матеева 

 

 

10. 22.03.        „Първа пролет” 1.Изложба на рисунки с 

пролетни пейзажи от 

„Сръчковците”. 

2.Среща на „Светулките” с 

децата от  Защитеното 

жилище в с. Видраре и  

съвместно „посрещане на 

пролетта” с излет. 

П. Николова, 

 

 

Ст. Матеева 

         и 

 

Ст. Стоянов                 

 

11. 01.04.  Ден на хумора и 

шегата 

Беседа със Светулките на тема 

Хумора в театъра. 

Ст. Матеева 

 

12. 09.04. „Цветница” Направа на табло-поздрав по 

случай  светлия пролетен 

празник. 

Павлина Николова 

13. 16.04. „Великденски 

празници” 

Великденска изложба на 

Сръчковците и Защитено 

жилище Видраре 

Павлина Николова 

и Стефка Матеева 

14. 29.04. 130г. от рождението 

на Елисавета Багряна 

Литературно четене  детски 

произведения на Е. Багряна 

П. Николова  

и  

Ст. Матеева 

15. 01.05. Ден на труда Тематично табло-поздрав към 

трудещите се от селото. 

П. Николова 

16. 11.05. 165г. от първото 

честване на празника 

на Светите братя 

Кирил и Методий. 

Беседа за Кирил и Методий и 

състезание по краснопис 

съвместно с Клуба на 

пенсионера, по случай  165 

години от първото честване на 

празника на светите братя. 

П. Николова, 

 

Ст. Матеева 

 

и Лидия Василева 

 

17. 24.05. Ден на Славянската 

писменост и култура. 

1.Тематично табло-възхвала за 

делото на братята Кирил и 

Методий. 

2.Поздравителни адреси към 

бивши и настоящи учители. 

Павлина Николова 

18. 01.06. Ден на детето 1.Табло –поздрав към децата 

от селото. 

2.Рецитал от Светулките в 

Пенсионерския клуб. 

П. Николова  

и 

Ст. Матеева 

 

19. 02.06. Ден на Ботев и 

падналите за свобода. 

С едноминутно мълчание, 

пред паметната плоча на 

Павлина Николова 



 20 

площада, да се почете паметта 

на героите/по време на воя на 

сирените в 12.00ч./ 

20. 01.07. Театрално 

представление от ТГ 

„Светулка”. 

Светулките да покажат 

представлението „Зех тъ, 

Радке, зех тъ” . 

Павлина Николова 

и 

Ст. Матеева 

21. 03.07. –  

30.08. 

„Лятно училище с  

кака Жана” по 

проекта „Бъдеще за 

Джурово”. 

Интересни занимания с децата 

от „Светулка” и „Сръчковци”. 

П. Николова, 

Ж. Йорданова 

и 

Ст. Матеева 

22. 17.09. 125г. от рождението 

на Христо 

Смирненски 

Информационно табло за 

творчеството му, чиято  

основна тема е социалната 

несправедливост. 

Павлина Николова 

23. 

 

21.09. 180г. от рождението 

на Георги Бенковски. 

 

Организиране на екскурзия до 

местността „Костина”, 

съвместно с Клуба на 

пенсионера. 

П. Николова, 

Ст. Матеева 

и 

Лидия Василева 

24. м. 

Октомври 

и м. 

Ноември 

Подготовка за  

Коледните украси и 

тържество. 

Изработване на Коледни 

картички и сувенири. 

П. Николова и Ст. 

Матеева 

25. 01.10. Ден на възрастните 

хора. 

Посещение и поздравления за 

самотни и болни хора от 

селото. 

П. Николова 

и 

Ст. Матеева 

26. 26.10. Храмов празник на 

църквата „Свети 

Димитър” в с. 

Джурово 

Участие в организацията и 

посрещането на гостите. 

П. Николова 

и  

Ивайло  

 Стоянов 

27. 01.11. Ден на будителите. Беседа и състезание с писмена 

и граматична насоченост. 

Ст. Матеева 

и 

П. Николова 

28. м. 

Ноември 

 

Подготовка за 

Коледното тържество. 

Репетиции за представлението 

„Нощта на Рождество” 

Ст. Матеева 

и 

П. Николова 

29. 01.12. Започване на 

Коледната украса на 

читалището.  

Секретарят заедно със 

Сръчковците да украсят 

читалищната сграда за 

Коледното тържество. 

 

 

П. Николова 

30. 23.12. Коледно тържество. 1.Изложба-базар на 

Сръчковците съвместно със 

Защитено жилище Видраре. 

2.Театрално представление на 

Светулките „Нощта на 

Рождество”. 

3.Участие на ЖНХ „Цвете” в 

празничната програма. 

Ст. Матеева 

и 

П. Николова 

 

 

 

Елена Сотирова 

 

 4.6. Народно читалище „Отец Паисий 1897”, с. Калугерово 

 4.6.1.Любителско художествено творчество  

 Вид клуб Ръководител Брой самодейци Време  за  

репетиции 

1 Група за 

автентичен 

Марина Джамбазова 7 - 
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фолклор „Горска 

китка“ 

2 Театрално трио Нина Христова 3 - 

  

4.6.2.Библиотечна дейност   

- Литературно четене от любими автори. 

- Отбелязване деня на самодееца. 

- Обогатяване на книжния фонд чрез дарения и закупуване на нови книги. 

 

 4.6.3. Дейности през 2023 година. 

№ Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията  на 

мероприятието  

Отговорно 

лице за 

организиране на 

мероприятието  

1. 06.01. 

2023 г. 

Традиционно 

хвърляне на кръста в 

река Малък Искър на 

Йордановден  

При моста на реката се 

събират жители и гости на 

селото. 

Свещеникът  на селото 

хвърля кръста в реката и 

прави водосвет. 

Секретарят на читалището 

коментира  

местните традиции, черпи 

присъстващите с питка и 

сол. Часа на мероприятието 

се определя от 

читалищното 

настоятелство. 

Секретар 

2. 21.01. 

2023 г. 

Бабинден В салона на читалището по 

покана на секретаря се 

събират жители на селото, а 

самодейците към 

читалището пресъздават 

обичаи свързани с 

празника. Часът и мястото 

на мероприятието се 

определя от ЧН. 

Секретар 

3. 19.02. 

2023 г. 

Отдаване почит на 

Апостола на 

свободата Васил 

Левски 

Представя се кратка  

литературно-музикална 

програма от самодейците 

към читалището в селото ,и 

се поднасят  цветя и венци 

на паметната плоча. Часът 

на мероприятието се 

определя от ЧН и се 

обявява в покана. 

 

Секретар 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

01.03. 

2023 г. 

Ден на любителското 

творчество Баба 

Марта  

Самодейците към 

читалището подаряват на 

присъстващите ръчно 

изработени от тях 

мартеници, като 

победителят получава 

грамота за най-добре 

изработена мартеница. По 

Секретар 
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покана на секретаря 

присъстващите се събират в 

салона на читалището.  

5. 03.03. 

2023 г. 

Тържествена заря-

проверка по случай 

националния празник 

Мероприятието се 

провежда на т.н. „Руски 

паметник“ по покана на ЧН, 

винаги от 10:00ч. След 

кратък рецитал от 

самодейците към 

читалището се поднасят 

венци и цветя от 

институции и граждани. 

Секретар 

6. 16.04. 

2023 г. 

Великденско хоро Мероприятието се 

организира от ЧН. В 

програмата участват както 

самодейци при читалището 

с. Калугерово ,така и 

самодейци от други 

населени места. Организира 

се конкурс за най-красиво 

боядисано яйце, като най-

добрият участник е отличен 

с грамота. В мероприятието 

са включени много детски 

игри песни и забавления. 

Секретар 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.04. 

2023 г. 

Ден на книгата  

 

Организират се срещи с 

автори на книги, и гости от 

различни литературни 

клубове. Часът и мястото се 

определят от ЧН. 

Секретар 

8. 

        

            

02.06. 

2023 г. 

 По стъпките на 

Ботевата чета. 

 Чрез предварително 

изготвен  доклад, 

секретарят на читалището 

„повежда„ 

Присъстващите по стъпките 

на Ботевата чета. 

Секретар 

9. 18.06. 

2023 г. 

Навършване на 186 

години от раждането 

на Васил Левски 

Представя се кратка  

литературно-музикална 

програма от самодейците 

към читалището в селото ,и 

се поднасят  цветя и венци 

на паметната плоча. Часът 

на мероприятието се 

определя от ЧН и се 

обявява в покана 

Секретар 

10. 19.06. Денят на Паисий Секретаря на читалището Секретар 
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2023 г. Хилендарски- 

300години от 

рождението на 

будителя 

представя факти на 

присъстващите свързани 

със живота и делото му. 

Провежда се  беседа 

свързана с написването на 

„История славянобългарска 

„Часът и мястото се 

определят  от ЧН. 

 

 

11. 24.06. 

2023 г. 

 

Еньовден-бране на 

билки и наричане за 

здраве . 

Желаещите от селото, 

поканени от секретаря на 

читалището събират билки 

и наблюдават „танца на 

слънцето„ ,феномен 

характерен за този ден. 

    

Секретар 

12. 01.11 

2023 г. 

Ден на народните 

Будители 

В читалищния салон на 

деня в предварително 

уточнен час самодейци 

представят възрожденски 

песни и стихотворения. 

Провежда се викторина с 

въпроси касаещи живота и 

делото на будителите 

Секретар 

13. 31.12. 

2023 г. 

Новогодишно 

тържество 

Програмата на тържеството 

изцяло се представя от 

самодейците на 

читалището. 

Секретар 

  

4.7. Народно читалище „Напредък 1895”, с. Осиковица 

4.7.1.Любителско художествено творчество. 

 

 С професионална насоченост 

 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. Женска певческа група 

„Осиковице свидна” 

Веска Цочева 8 Два пъти месечно 

2. Детски танцов състав 

„Хорце” 

Ваня Ковачева 10 Юни, юли, август -

5 пъти седмично 

 

 Клубна и кръжочна дейност 

 

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. Детска вокална група Марийка Цолова 10 Вторник и 

четвъртък 

2. Сръчкотилница „От 

нашите ръчички“ 

Ваня Ковачева 10 Юни, юли, август -

2 пъти седмично 

 

 

 

 4.7.2. Библиотечна дейност 

Библиотечна  дейност /опишете дейността на читалищната библиотека – планирани 

мероприятия, работа по проекти и др./:  
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„Четенето ме вълнува”, „На приказка за приказките”, „Отворени врати” - съвместно с училището.

  

4.7.3. Дейности през 2023 година. 

 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице 

за организацията 

на мероприятието 

1. 06.01.2023 175 г. от 

рождението на 

Христо Ботев 

Беседа в малкия салон на 

читалището 

Марийка Цолова 

Учител по 

литература 

2. 21.01.2023 „Ние сме си най!”  Конкурс за най-сръчна двойка 

баба – внуче – по повод Бабин 

ден – съвместно честване с 

Клуба на възрастните и хората 

с увреждания „Здравец” 

Марийка Цолова 

Клубен 

отговорник 

 

3. 25.01.2023 85 г. от 

рождението на 

Владимир 

Висоцки 

Запознаване с живота и 

творчеството на поета, писател 

и бард на промяната 

Марийка Цолова 

Мариета Павлова 

Учител по 

литература 

4. 30.01.2023 Весело зимно 

състезание 

Съвместно с училището Марийка Цолова и 

учители 

5. 01.02.2023 „Петльовден” Съвместно с клуб „Здравец” Марийка Цолова 

Васил Петров 

6. 14.02.2023 „Трифон Зарезан”  Съвместно честване на Деня 

на лозаря и винаря с 

възрастните хора от клуб 

„Здравец 

Марийка Цолова 

Васил Петров 

7. 19.02.2023 150 г. от 

обесването на 

Васил Левски 

Литературно-музикален 

спектакъл 

Марийка Цолова 

Радка Тодорова 

Мариета Павлова 

Г. Цветанова 

8. 26.02.2023 В приказния свят 

на научната 

фантастика с Жул 

Верн - 195 г. от 

рождението му  

Запознаване на  учениците от 

прогимназиалната степен с 

произведенията „Капитан 

Немо”, „Около Луната” и др. 

Марийка Цолова 

учител по 

литература 

 

9. 20.02.-

28.02.2023 
Мартенска 

работилница 

Изработване на мартеници и 

поднасяне на ръководството 

на селото и пенсионерския 

клуб 

Марийка Цолова 

Ваня Ковачева 

 

10. 01.03.2023 „Баба Марта води 

пролетта” 

Съвместно честване на 

празника с ОДЗ „Слънце” 

Марийка Цолова  

Мая Илиева 

11. 02.03.2023 „Осиковица ви 

благодари” 

Празнична среща на 

Настоятелството със 

самодейците от селото по 

повод Деня на самодееца  

Марийка Цолова 

Настоятелството  

12. 03.03.2023 „Ден свещен на 

Свободата” 

Поетичен  рецитал от децата и 

младежите, посветен на  145 г. 

от подписването на Сан 

Стефанския договор и 

изработване на постер за 

празника 

Марийка Цолова  

Радка Тодорова 

Ваня Ковачева 
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13. 08.03.2023 „От ръцете на 

българката” 

Изработване на кулинарни 

изкушения  по повод 

Международния ден на жената   

и награди за най-голямо 

изкушение 

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

Настоятелството 

14. 20.03.2023  155 г.  от 

рождението на 

Максим Горки 

Среща с деца в читалищната 

библиотека и запознаване с 

разказа „Сърцето на Данко”  

Марийка Цолова 

Учител по 

литературата 

15. 22.04.2023 100 г. Радой Ралин 

от рождението му 

Хумора и сатирата в творбите 

на поета – 55 г. от първото 

издание на книгата „Люти 

чушки” 

Марийка Цолова 

Учител по 

литература 

16. 29.04.2023 Вечната и святата Постер, посветен на 130 г. от 

рождението на Елисавета 

Багряна 

Марийка Цолова 

17. 05.2023 Открито 

занимание на клуб 

„От нашите 

ръчички” – 

Великденски базар 

Изработване на Великденска 

украса от деца и сръчни баби 

от клуб „Здравец”  

Марийка Цолова  

Ваня Ковачева 

 

18. 11.05.2023 „Върви народе 

възродени” – 165 

години от първото 

честване на 

празника на 

светите братя 

Кирил и Методий 

Състезание по рецитация , с 

участието на деца от 

училището, детската градина и 

възрастни от клуб „Здравец” 

по случай Деня на славянската 

писменост и култура 

Марийка Цолова 

учител по 

литература 

 

19. 24.05.2023 Събор на село 

Осиковица 

„Ха, да тропнем” -

мероприятия на площада 

Марийка Цолова 

 

20. м. юни 

2023г 
Седмица на 

детската книга 

Посещение в читалищната 

библиотека, представяне  на  

любима книга 

Марийка Цолова 

Ваня Ковачева 

21. м. юни 

2023г. 
Общински събор 

на народното 

творчество 

Детска вокална група,  

женската певческа група и 

танцов  състав „Хорце” 

Марийка Цолова 

Веска Цочева 

Радка Тодорова 

Ваня Ковачева 

 

4.8. Народно читалище „Васил Левски 1925”, с. Своде 

4.8.1.Любителско художествено творчество. 

№ Вид състав Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на репетиции 

1. Певческа група -„ Пъстра 

Китка” 

Илиана Тодорова 5 1 час седмично 

 

 4.8.2. Библиотечна дейност: 

- Закупуване на нови книги и попълване на библиотечния фонд 

- Привличане на нови читатели и спонсори 

- Организиране на литературни четения по повод годишнини на известни автори 

 

 4.8.3. Дейности през 2023 година. 
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№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 21.01.2023 г. Бабинден Ритуално къпане на бебе Секретар на 

читалището 

2. 14.02.2023 г. Трифон Зарезан Избират се цар и царица на 

виното. 

Дегустация на вино. 

Секретар на 

читалището 

3. 

 

 

19.02.2023 г. 

 

 

Обесването на 

Апостола на 

свободата Васил 

Левски 

Поднасяне на цветя пред 

портрета на Васил Левски 

Секретаря на 

читалището   

                 

4. 01.03.2023 г. Ден на 

любителското 

народно 

творчество 

Връзване на саморъчно 

изработени мартеници 

Секретаря на 

читалището 

5. 03.03.2023 г. Трети март Поднасяне на цветя на 

паметника на загиналите 

войни 

Секретар и кмет 

6. 08.03.2023 г. Международен ден 

на жената 

Поздравяват се всички жени 

с букет цветя и картички 

Секретаря 

на 

читалището 

 

7. 22.03.2023 г. Първа пролет С букетчета пролетни цветя 

се даряват хората от селото 

Секретар на 

читалището 

8. 24.05.2023 г. Ден на българската 

просвета и култура 

Празнична програма – 

стихове  

Секретар на 

читалището 

9.  2023 г. Участие в 

Общинския 

преглед 

Самодейците се включват в 

прегледа 

Секретар на 

читалището 

10. Май 2023 г. Фестивал във В. 

Търново 

Участие на певческата 

група във фестивала 

Секретаря на 

читалището 

11. 02.06.2023 г. Ден на загиналите 

за народна свобода 

Поднасяне на цветя пред 

паметника 

Секретаря на 

читалището и кмет 

12. 12. 2023 г. Общоселско 

тържество 

Дядо Коледа  и томбола Секретар и кмет 

 

4.9. Народно читалище „Светлина 2012”, с. Правешка Лакавица 

4.9.1.Любителско художествено творчество. 

 

 Клубна и кръжочна дейност  

№ Вид клуб Ръководител  Брой на 

самодейците  

Време на 

репетиции 

1. „Седянка“ Ралица Цветанова 6 бр. 1/месец 

 

 4.9.2. Дейности през 2023 година. 

№ 

по 

ред 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  реализацията 

на мероприятието 

Отговорно лице 

за организацията 

на 

мероприятието 
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1. 01.01.2023г.. 

 

Сурва или 

Васильовден. 

Деца обикалят къщите с 

дрянови сурвачки, наричат за 

здраве и благоденствие  на 

стопаните на къщата. 

Ралица Цветанова 

2. 06.01.2023г 
увреждания“  

с. Правешка 

Лакавица. 

Отбелязване на 175 

г. от рождението на 

Христо Ботев. 

Деца четат разкази и 

стихотворения за Христо 

Ботев. 

Галина 

Александрова. 

3. 21.01.2023г. 

 

Бабинден - ден на 

родилната помощ. 

Сценка с възпроизвеждане на 

обреда „миене” и „даряване” на 

бабата. 

Галина 

Александрова – 

секретар на НЧ 

„Светлина – 2012“  

и Милка Ангелова 

- член на 

Настоятелството 

4. 14.02.2023г.

  

Трифон Зарезан – 

Денят на виното, 

лозарите, 

кръчмарите и 

градинарите. 

Зарязване на лозата от Никола 

Колев – член на НЧ „Светлина 

– 2012“ и окичване с венец от 

здравец, чимшир и млади 

лозови филизи на 

присъстващите мъже. 

Кулинарна изложба на 

обредните пити и конкурс за 

„Най-добро вино”. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар на НЧ 

„Светлина – 2012“ 

и Никола Цветков. 

Място на 

събитието – 

салона на НЧ 

„Светлина –2012“ 

5. 19.02.2023г. 

   

Отбелязване на 

150г. от обесването 

на Васил Левски. 

Еднодневна екскурзия и 

обиколка на скривалищата на 

Васил Левски в Гложенския 

манастир, Етрополския 

манастир, с. Ведраре и Нови 

Искър. 

Главен 

организатор 

Галина 

Александрова – 

секретар на 

читалището.  

6. 26.02.2023г. Сирни Заговезни Вечерта на поляната пред  

Даскаловата къща- кладене на 

огньове и прескачане за здраве. 

Мъже показват и обясняват на 

децата как да подготвят и 

запалят огъня безопасно. 

Възпроизвеждане на обичая 

„хамкане“. Споделяне на стари 

домашни рецепти на халва. 

Хвърляне  на горящи 

стрелички от момци  по двора 

на момите, които са си 

харесали. Стрелите са 

изработени предварително в 

НЧ „Светлина – 2012“ в клуб 

„Седянка“ 

Ръководител 

Ралица Цветанова 

7. 01.03.2023г.

 

  

Баба Марта Даряване на ръчно изработени 

мартеници от членовете на 

читалището на децата от 

детските градини в гр. Правец. 

Изработени  в Клуб „Седянка“. 

Художествен 

ръководител 

Ралица Цветанова 
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8. 03.03.2023г.

  

Отбелязване на 

145г. от 

Освобождението на 

България. 

Прожекция на филма „Записки 

по българските въстания“ - 

български исторически игрален 

филм от 1976 година на 

режисьорите Веселин Бранев, 

Борислав Шаралиев и Мария 

Русева. По сценария на Георги 

Бранев , Веселин Бранев и 

Борислав Шаралиев. Създаден 

по мотиви от книгата „Записки 

по българските въстания“ на 

Захарий Стоянов 

Главен 

организатор 

Галина 

Александрова 

9. 08.03.2023г.

  

Международен ден 

на жената. 

Празничен обед. Събират се 

жените от селото и подготвят 

почерпка по повод събитието. 

Главен 

организатор 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

10. 01.04.2023г. Ден на хумора и 

шегата 

Изложба на рисунки на 

карикатури. Организация на 

празничен обед. Децата 

познават стари български 

гатанки зададени от по-старите 

жители на селото. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

11. 16.04.2023г. Великден Боядисване на яйца по стари 

технологии. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

12. 20.04.2023г.  Отбелязване на 

годишнината от 

обявяването на 

Априлското 

въстание. 

Изработване на тематично 

табло със снимки на 

организаторите му. 

Литературно четене на 

„Записки по Българските 

въстания” на Захари Стоянов. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

13. 06.05.2023г.   Гергьовден Участие в организацията на 

храмовия празник на параклис  

„Св. Георги Победоносец”. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 2012“ 

Иванка Николова, 

Христо Цаков, 

Андрей Мицулов 

– членове на НЧ 

„Светлина – 
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2012“. 

 

14. 09.05.2023г.

  

Ден на Европа Бране на цветя, правене на 

венец и поднасянето му пред 

паметника на „Незнайния 

войн“  в центъра на селото. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 

15. 21.05.2023г.  Св. Константин и 

Елена 

Отбелязване на  прехода от 

пролет към лято. Демонстрация 

на обреди свързани с този 

празник. Място на събитието - 

Лачовска махала 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“, Милка 

Ангелова, Пешо 

Симеонов Иванов, 

Иван Симеонов 

Иванов– членове 

на НЧ „Светлина – 

2012“ и Христо 

Цаков – член на 

Читалищното 

Настоятелство и 

кметски 

наместник на с. 

Правешка 

Лакавица. 

 

16. 24.05.2023г.  Ден на Българската 

просвета и култура 

- Празник на 

НЧ „Светлина 

2012”. 

Празничен обед организиран от 

НЧ „Светлина – 2012“. 

Организиране на курс по 

калиграфия. Лекция за делото 

на Светите братя Кирил и 

Методий. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

17. 26.05.2023г.  Спасовден Демонстрация на обреди 

свързани с този празник. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“сем. 

Александрови, 

сем. Стойна и 

Никола Цветкови 

и Христо Цаков – 

членове на НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

 

18. 02.06.2023г. Ден на Ботев и 

загиналите за 

Рецитация на Ботеви стихове 

от децата в Правешка 

Ръководители на 

събитието – 
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свобода Лакавица. Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“сем. 

19. 14.06.2023г. Ден на качамака Организиране на колективно 

готвене на качамак. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 2012“ 

и Христо Иванов - 

Ханса - главен 

готвач и член на 

читалището. 

20. 24.06.2023г.  Еньовден Пресъздаване обредите на 

събиране и наричане на билки. 

Направа на мехлеми за рани от 

децата с прясно набрани билки 

ръководител 

Ралица Цветанова 

член на 

Настоятелството 

при НЧ „Светлина 

– 2012“. 

21. 29.06.2023г. 

 

Петровден Демонстрация на обреди 

свързани с този празник. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“, Данаил 

Дачев Иванов, 

Чавдар Петров 

Стоянов, Христо 

Цаков – членове 

на НЧ „Светлина – 

2012“. Място на 

събитието – 

Чичеревска 

махала 

22. 02.08.2023г.  

 

Илинден Демонстрация на обреди 

свързани с този празник. 

Ръководители на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 2012“ 

Емилия 

Костакиева, Адам 

Новоселски, 

Христинка и Иван 

Нанови. – членове 

на НЧ „Светлина – 

2012“. Място на 

събитието – 

Удавнишка 

махала. 

23. 23-26. 

08.2023г.  

145 години от 

Шипченската 

Изработване на табло със 

снимки и картини от известни 

Ръководители на 

събитието – 
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епопея   художници за боевете. 

Литературно четене на разкази 

за събитията. 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина –-

2012“.  

24. 06.09.2023г. Отбелязване на 

съединението на 

Княжество 

България и Източна 

Румелия 

Беседа за събитието и 

значението на този акт.  

Ръководител на 

събитието– 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

25. 22.09.2023г.  Ден на 

Независимостта 

Изработване на табло с текст 

на Манифеста и снимки от 

събитието. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

26. 01.10.2023г.  Ден на възрастните 

хора 

Участие в организацията на 

празничен обед на възрастните 

жители на селото. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

27. 06.10.2023г.  Ден на усмивката - Тематично табло. Изработване 

на таблото и беседа за 

важността на усмивката и 

доброто настроение. Възрастни 

хора показват на децата от 

селото игри от миналото. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

28. 14.10.2023г. 

 

Петковден Демонстрация на обреди 

свързани с този празник 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 2012“ 

и членове на 

читалището. 

29. 01.11.2023г.

 

  

 

Ден на народните 

будители  

Изработване на табло и беседа 

за известните личности 

допринесли за духовното и 

културно развитие на 

България. 

Ръководител на 

събитието – 

Галина 

Александрова – 

секретар при НЧ 

„Светлина – 

2012“. 

30. 24.12.2023г. Бъдни вечер Коледуване с обредни песни за 

здраве и благоденствие. 

Посещение на къщите на 

жителите на с. Правешка 

Лакавица от млади Коледари. 

Ръководител на 

събитието – 

Ралица Цветанова 
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4.10. Народно читалище „Христо Ботев 1928”, с. Осиковска Лакавица 

4.10.1.Любителско художествено творчество. 

 

 Любителско художествено творчество 

№ Вид  Ръководител  Брой на 

участниците 

Време на дейност 

1. Поддържане на блог  „В 

Осиковска Лакавица“ 

Звездалина Христова 1 По време на всяко 

общоселско, читалищно 

и клубно мероприятие 

2. Развитие на програмите   

за: 

-Бит и историческо 

развитие;  

-Просветно и културно 

развитие 

Секретар, 

Настоятелство, Васил 

Цацов, Николай Цанов 

4 

 

През цялата година 

3. Подобряване на 

театралната самодейност 

съвместно с клуба на 

възрастните и хората с 

увреждания 

Секретар на НЧ 

Миленка Пейчева 

7 Целогодишно 

4. Развитие на дейността на 

двете  групи за народни 

танци – деца, юноши и 

младежи 

Красимир от ансамбъл 

„Еремия“ 

Секретар на НЧ 

8 + 8 Целогодишно 

5. Продължаване на работа-

та по преиздаване на 

краеведската книга от 

1984г. за Осиковска 

Лакавица 

Маргарита Григорова 

Цветан Марков 

2 14.11.2023г. 

 

 

4.10.2. Библиотечна дейност: 

 - Обогатяване на библиотечния фонд, търсене на форми за осигуряване на нови интересни 

заглавия; 

 - Обучения - компютърна грамотност, Интернет; 

 - Привличане на повече читатели с цел засилване интереса към четенето на книги. 

 

 

 4.10.3. Дейности през 2023 година. 

№ 

по 

ред 

 

Дата Мероприятие Кратко описание на 

дейностите по  

реализацията на 

мероприятието 

Отговорно лице за 

организацията на 

мероприятието 

1. 6.01.2023 Йорданов ден Хвърляне на кръста в с. Ос. 

Лакавица 

Секретар 

Г. Лазаров 

2. 21.01.2023   Бабин ден Възстановка на обичая 

съвместно с Клуба на 

възрастните и хората с 

увреждания 

 

Секретар на НЧ, 

Председател на Клуба на 

пенсионера 

3. 22.01.2023 Спортен 

празник 

Зимен спортен празник – на 

Параклиса в махала 

Отешанска с участие на 

деца, младежи и възрастни 

Секретар на НЧ, 

Председател на 

Настоятелството 
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4. 01.03.2023  Честита  баба 

Марта  

Подаряване на мартеници на 

възрастните хора – 

съвместно с клуба на 

пенсионера  

Секретар на НЧ, 

Председател на клуба 

 

5. 03.03.2023  Национален 

празник на 

Република 

България 

Поднасяне на цветя пред 

паметника на диарбекирския 

заточеник Недко Даков и 

паметника на загиналите в 

Балканската война жители 

на с. Ос. Лакавица 

Секретар на НЧ ,  Г. 

Лазаров 

6. 08.03.2023   

Международен 

ден на жената 

Организиране на 

общоселско тържество с 

литературно-музикална 

програма и изложба на 

ръчно изработени предмети 

и кулинарни изделия 

съвместно с клуба на 

възрастните хора от с. Ос. 

Лакавица  

Секретар на НЧ, 

Председател на клуба ,     

Г. Лазаров 

7. м. 04.2023  Великденски 

празници 

Тържествено отбелязване на 

празника 

Секретар на НЧ, 

Г. Лазаров 

8.  9.05.2023  Ден на Европа 

и отбелязване 

края на 

Втората 

световна война 

Отбелязване на събитията и 

поднасяне на цветя 

Секретар на НЧ,   Г. 

Лазаров 

9.  11.05.2023 24 май - Ден 

на  писменост- 

та и културата 

и празник на 

читалището 

Тържествено събрание с 

литературно-музикална 

програма 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на НЧ 

10. 1.10.2023 Международен 

ден на 

възрастните 

хора 

Поздравления и тържествен 

обяд съвместно с клуба на 

възрастните и хората с 

увреждания 

Секретар на НЧ, 

Председател на клуба на 

възрастните хора 

11. 18.11.2023 Събор на с. 

Ос. Лакавица 

Общоселско тържество с 

тържествен обяд и 

музикална програма 

Секретар на НЧ, 

Настоятелство на НЧ, 

Председател на клуба на 

възрастните хора 

12. 3.12.2023 Международен 

ден на хората с 

увреждания 

Поздравления и тържествен 

обяд съвместно с клуба на 

възрастните и хората с 

увреждания 

Секретар на НЧ, 

 Г. Лазаров, Председател 

на клуба на възрастните 

13. 22.12.2023 Коледно 

тържество 

Общоселско тържество с 

музикална програма и обяд 

Секретар на НЧ, 

 Г. Лазаров, Председател 

на клуба на възрастните 

           

5. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата 

Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища 

трябва да представят до 31 март 2024 г. пред кмета на общината и общинския съвет доклади за 

осъществените читалищни дейности в изпълнение на настоящата Програмата и за изразходваните 

от бюджета средства за предходната година. 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОТЧЕТ 

за работата на Общинския съвет на Община Правец  

за второто полугодие на 2022 година 

 

 

 
1. Дейност на Общинския съвет  

 Заседанията на Общинския съвет за периода 01 юли - 31 декември 2022 година са 

проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация, Заповедите на министъра на 

здравеопазването във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и опасността от 

разпространение на коронавирус.  

 Най-малко пет дни преди провеждане на заседанието обществеността е информирана за 

Дневния ред. На общинските съветници е предоставена поканата, както и по-голямата част от 

материалите за разглеждане на предстоящото заседание. Останалите материали се раздават на 

общинските съветници в сроковете, определени в ЗМСМА и Правилника на Общинския съвет на 

Община Правец. Всички материали се изпращат по електронен път. 

1.1. Заседания на Общинския съвет 

През периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 година Общинският съвет на Община Правец е 

провел 5 /пет/ заседания – всичките редовни. Не са провеждани извънредни заседания в 

отчетния период. 

1.2. Постоянни комисии към Общинския съвет  

Постоянните комисии към Общинския съвет са провели заседания, както следва: 

 -Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба – 8 броя; 

  -Постоянна комисия по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, околна среда 

и благоустрояване, селско и горско стопанство – 6 броя; 

 -Постоянна комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика, 

вероизповедания – 6 броя; 

 -Постоянна комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – нямат 

проведено заседание. 

 

 2.  Решения на Общинския съвет 

 Общият брой на приетите решения e 79. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Решения по видове са както следва: 

 

Решения, отнасящи се до: Брой 

 

Определяне на дневния ред 5 

Бюджет и финанси 

 
7 

Приемане на Правилници, Наредби, Програми, Планове и инструкции  5 

Управление и разпореждане с общинско имущество 

 
26 

Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд по реда на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ. 
1 

Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2021 година. 
3 

Устройство на територията, пътна и селищна мрежа 8 

В това число: 

Приемане на определеният с Протокол на комисия по чл.210 от ЗУТ 5 

Процедиране и одобряване на Подробни устройствени планове и наименование на 

улици в Община Правец; 
3 

Участие на представител от Община Правец в заседания на Дружества и сдружения с 

общинско участие; 
2 

Образование, социални дейности, финансова помощ от бюджета на Община Правец по 

Наредба №20 
10 

Приети отчети, доклади, календари и декларации 4 

Кандидатстване на Община Правец и други институции на територията на общината по 

програми и проекти 
6 

Организационни 2 

Отменени решения - 

Върнати решения - 

Обжалвани решения - 
 

 Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство и 

начин на гласуване. 

 Всички протоколи, решения и материали от проведените заседания са изпратени на 

Областния управител в законоустановения срок. Всички протоколи от проведените заседания са 

изпратени на Районна прокуратура – Ботевград. 

 През периода са разгледани 5 молби за еднократна финансова помощ от бюджета на 

Община Правец по Наредба №20. От тях са удовлетворени 5 броя, като общата стойност на 

изплатената финансова помощ е в размер на 2 400 лева. 

 Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез Интернет страницата на 

Общината и поставен на хартиен носител на информационното табло в сградата на 

администрацията.  
 

Разгледана е дейността и са приети: 

- Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за I-во 

полугодие на 2022 г.; 

- Отчет за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото полугодие на 2022г.; 

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

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

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

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



 

Приети са също: 

- Окончателния годишен план и отчет на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на 

Община Правец за 2021 г., окончателния годишен план и отчет за финансиране на 

капиталовите разходи през 2021 г . и отчета за състоянието на общинския дълг към 

31.12.2021 г. 

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

на местните такси и цените на услугите в Община Правец. 

- Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №4 за определянето на местните данъци 

в Община Правец. 

- 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 

- Програмата на Община Правец за управлението и разпореждането с имотите – общинска 

собственост през 2023 г. 

- Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Правец. 

 

3.Дейност на общинските съветници 

 Редовно присъстват на мероприятия, организирани от Общинска администрация и от 

институциите на територията на общината. 

 

 

 

 

 

 
Изготвил:  /п./ 

Калинка Асенова 

мл. експерт „ЗОА и АООбС” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Решения, отнасящи се до: Решение № Общ 

брой 

Определяне на дневния ред 110,126,152,170,187 5 

Бюджет и финанси 128,151,156,168,172,173,183 7 

Приемане на Правилници, 

Наредби, Програми, Планове и 

инструкции  

127,147,171,176,184 

5 

Управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 

 

112,113,114,115,116,125,130,131,132,133, 

134,135,136,137,138,139,140,154,155,169, 

175,178,179,180,181,182 
26 

Предоставяне на земи от 

Общинския поземлен фонд по реда 

на § 27, ал.2, т.1 от ПЗР на 

ЗИДЗСПЗЗ. 

177 

1 

Допълнение към Програмата за 

управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост за 

2021 година. 

111,129,153 

3 

Устройство на територията, пътна и 

селищна мрежа 

143,157,158,159,160,161,162,174 
8 

В това число: 

Приемане на определеният с 

Протокол на комисия по чл.210 от 

ЗУТ 

143,157,158,159,174 

5 

Процедиране и одобряване на 

Подробни устройствени планове и 

наименование на улици в Община 

Правец; 

160,161,162 

3 

Участие на представител от 

Община Правец в заседания на 

Дружества и сдружения с общинско 

участие; 

144,145 

2 

Образование, Социални дейности, 

финансова помощ от бюджета на 

Община Правец по Наредба №20; 

117,118,122,123,124,148,149,167,185,188 

10 

Приети отчети, доклади, 

календари и декларации 

120,121,141,142 
4 

Кандидатстване на Община Правец 

и други институции на територията 

на общината по програми и проекти 

119,150,164,165,166,186 

6 

Организационни 146,163 2 

                                                                                                                         ОБЩО: 79 броя 

Върнати решения    - 

Обжалвани решения  - 

 



ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. 

 

 

Решение № 110/21.07.2022 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение №111/21.07.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 

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

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година, както следва: 

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

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

 

№ 

по ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

60. 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. 

61. АЧОС №4593-II/ 

01.07.2022 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII – 1189 (седемнадесети, отреден за имот 

с планоснимачен номер хиляда сто осемдесет и девет), целият с урегулирана 

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

(седемдесет и девет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

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

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ 

ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

31. 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. 

32. 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 

33. АЧОС №4569-II/ 

20.06.2022 г. 

10/940 (десет към деветстотин и четиридесет) идеални части от Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) X – 55 (десети отреден за имот планоснимачен номер петдесет и пет), 

целият с урегулирана площ от 940 кв.м. (деветстотин и четиридесет квадратни метра) 

с неуредени сметки, представляващи 10 (десет) кв.м., находящ се в кв. 14 

(четиринадесет) по плана за регулация на с. Правешка Лакавица, община Правец, 

област Софийска. 

34. АЧОС №4594-II/ 

06.07.2022 г. 

25/700 (двадесет и пет към седемстотин) идеални части от Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) III – 172 (трети отреден за имот планоснимачен номер сто седемдесет и две), 

целият с урегулирана площ от 700 кв.м. (седемстотин квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 25 (двадесет и пет) кв.м., придаваеми от улица, находящ се 

в кв. 29 (двадесет и девет) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска. 

35. АЧОС №4592-II/ 

01.07.2022 г. 

Първи етаж от двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 49 (четиридесет и 

девет) кв.м. състоящ се салон, сервизно помещение и фоайе, 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. 
 



Решение №112/21.07.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот - частна общинска 

собственост, Терен с площ от 1 кв.м, представляващ част от УПИ VIII – Автогара, кв.17 по плана на гр. Правец, за 

инсталиране на вендинг машина за кафе и топли напитки, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0112 – 

II/02.08.1999 г., вписан с рег. №2664/13.11.2000 г., под № 157, том X, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лева без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 14 от 

наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – стопанска дейност. 

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

имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена. 

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

с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната 

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

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

Решение №113/21.07.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински имот - частна общинска 

собственост, Терен с площ от 1 кв.м, представляващ част от УПИ VIII – Автогара, кв.17 по плана на гр. Правец, за 

инсталиране на вендинг машина за студени напитки и храни, актуван с Акт за частна общинска собственост № 0112 

– II/02.08.1999 г., вписан с рег. №2664/13.11.2000 г., под № 157, том X, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лева без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 14 от 

наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – стопанска дейност. 

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

имота по т.1 и са внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена. 

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

с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т. 1, съгласно условията по т. 2, да утвърди тръжната 

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

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

Решение №114/21.07.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде на К. И. К., с постоянен адрес: гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

............................, общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Апартамент №53 

(петдесет и три), в блок 301 (триста и едно), вход Г, етаж IV (четвърти), със застроена площ от 39.83 кв. м. (тридесет 

и девет цяло и осемдесет и три стотни кв.м.), състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с 

припадащите се избено помещение №11 (единадесет) със светла площ от 3.70 кв. м. (три цяло и седемдесет стотни 

кв. м.), таванско помещение №11 (единадесет) със светла площ от 17.25 кв.м. (седемнадесет цяло и двадесет и пет 

стотни кв.м.), както и 1.24 % (едно цяло и двадесет и четири стотни процента) от общите части на сградата, както и 

идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) – За комплексно 

жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 78 (седемдесет и осем), по действащия Подробен 

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

2. Определя цена в размер на 41 630.00 лв. (четиридесет и една хиляди шестстотин и тридесет лева) без ДДС 

(необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение №115/21.07.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на М. Г. П. с постоянен адрес: гр. София, ..................., недвижим имот 

- частна общинска собственост, представляващ 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, актуван с 

Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4547 – II/02.06.2022 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1521 от 08.06.2022 год., Акт № 86, том VI, при съседи: Север: 

край на регулация; изток: УПИ X-30, кв. 4, с. Джурово: юг: УПИ IX – 15,45, кв. 4, с. Джурово; запад: УПИ VIII – 15, 

кв. 4, с. Джурово, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 3990.00 лв. (три хиляди деветстотин и деветдесет 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. 



Решение №116/21.07.2022 г.  

Поправена очевидна фактическа грешка с Решение №140/30.09.2022 г. ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на „БАЛКАН МЕДИЯ СТАР“ ЕООД, ЕИК 204119192 със седалище 

и адрес на управление: гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска, бул. „Трети март“, №18, ап.8, 

представлявано от Христина И. Николаева, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 156/432 

(сто петдесет и шест към четиристотин тридесет и две) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 

6501 - за жил. с-во (тринадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин и едно), целият с 

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

156 (сто петдесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 9 (девет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3927 – II/25.01.2021 година, вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 128 от 26.01.2021 год., Акт № 94, том I, при 

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

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

Софийска. 

2. Определя цена в размер на 5460.00 лв. (пет хиляди четиристотин и шестдесет) 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. 

Решение №117/21.07.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Предлага на Министъра на образованието и науката ДГ “Слънце” - с. Осиковица да бъде включена в Списъка 

на средищните детски градини в Република България за учебната 2022/2023 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да внесе мотивирано предложение в Министерство на образованието и 

науката.  

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

решение от деня на приемането му предвид наличие на особено важен обществен интерес, а именно - осигуряване на 

качествено предучилищно и училищно образование на децата в община Правец и спазване срок за внасяне на 

предложенията в РУО София област. 

Решение №118/21.07.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Допуска формиране на паралелки с брой ученици под нормативния минимум както следва: 

• ПГПЧЕ “Алеко Константинов”, гр.Правец – 3 паралелки:  

- Х г и XI г клас  са с по 11 ученици, професионална паралелка „Организация на хотелиерството“; 

- Х в клас - 17 ученици, профил „Чужди езици“ немски език; 

• ОУ “Христо Ботев”, с.Джурово - 2 паралелки:  

- ІІІ клас с 14 ученика  

- VIІ клас със 10 ученика; 

• ОУ “Любен Каравелов” - с.Осиковица – 4 паралелки: 

- І клас с 11 ученика  

- III клас с 12 ученика;  

-VI клас с 16 ученика 

-VIІ клас с 12 ученика; 

• ОУ “Васил Левски”, гр. Правец- 1 паралелка 

- I клас – 15 ученика 

• ОУ “Васил Левски”, с.Видраре – 1 подготвителна група и 4 слети паралелки: 

- Подготвителна група – с 10 деца; 

- І–ІV клас – 6 ученици  

- ІІ–III клас – 9 ученици  

- V–VІ клас – 8 ученици  

- VII клас  – 9 ученици 

2. Допуска в ОУ “Христо Ботев”-с.Разлив формиране на 1 подготвителна група и 4 слети паралелки след 

Разрешение на Началника на РУО-София област, както следва: 

- Подготвителна група – с 5 деца; 

- І – ІI клас – 6 ученици  

- ІІI – IV клас – 8 ученици  

- V – VІ клас – 9 ученици  

- VII клас  – 5 ученици 

3. Допуска функционирането на групи за целодневна организация на учебния ден, както следва: 

- ОУ “Васил Левски”, гр.Правец - 11 групи, от които 1 маломерна; 

- ОУ “Христо Ботев”, с.Джурово - 4 групи; 

- ОУ “Христо Ботев”, с.Разлив - 1 група- маломерна; 

- ОУ “Любен Каравелов” - с.Осиковица - 3 групи; 

- ОУ “Васил Левски”, с.Видраре - 1 група- маломерна; 

4. Допуска сформирането на групи в детските заведения, както следва: 



- ДГ “Индира Ганди”, гр.Правец  - 4 групи 

- ДГ “Здравец”, гр.Правец - 4 групи, от които 1 яслена група 

- ДГ “Звънче”, с.Джурово - 3 групи,   

- ДГ “Слънце”, с.Осиковица - 2 групи 

5. Допуска броят на децата в групите в детските градини да се завиши над максималния брой, при спазване 

здравните изисквния и изискванията на държавния образователен стандарт за физическата среда в детските градини. 

6. Допуска функционирането на несамостоятелно общежитие с 3 групи към ПГПЧЕ “Алеко Константинов”-

гр.Правец и несамостоятелно общежитие с 1 група към ОУ “Васил Левски”, с.Видраре. 

7. Финансирането да се извършва в рамките на делегирания бюджет на посочените училища, с изключение на 

случаите за които има изрично решение на Общински съвет - Правец. 

8. Утвърждава мрежата от общински детски градини и училища на територията на Община Правец за учебната 

2022/2023  година /Приложение №1/. 

9. Дава съгласие за закриване на  яслената група в ДГ „ Звънче“ с. Джурово 

Решение №119/21.07.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни 

площадки в държавните и общинските училища на МОН за изграждане на спортна площадка в ПГПЧЕ „Алеко 

Константинов“ и ОУ „Васил Левски“ гр. Правец. 

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

решение от деня на приемането му предвид наличие на особено важен обществен интерес, а именно: осигуряване на 

качествено предучилищно и училищно образование на децата в община Правец и спазване сроковете за подаване на 

проектните предложения. 

3. Възлага на Кмета на Община Правец да внесе Проектно предложение за изграждане на спортна площадка в 

ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ и ОУ „Васил Левски“ гр. Правец в Министерство на образованието и науката. 

Решение №120/21.07.2022 г. – ПРИЕТ 
1. Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото полугодие на 2022 

година. (Приложение) 

Решение №121/21.07.2022 г. – ПРИЕТ 
1. Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за I-во полугодие на 2022 

г. (Приложение) 

Решение №122/21.07.2022 г. ИЗПЪЛНЕНО 

Поправена очевидна фактическа грешка с Решение №149/30.09.2022 г. 
1. Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2022 година за   еднократно социално 

подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец на: 

Л. И. С. от гр. Правец   - в размер на 450,00 лв. 

Решение №123/21.07.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие Община Правец да предостави сумата в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева от § 10-20 „Външни 

услуги”, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност „Други дейности по културата” от 

бюджета на Община Правец за 2022 г. на Храм „Свети Атанасий Велики”, със седалище и адрес гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, ул. „Градешница“ № 2, с целево изразходване за поетапното изпълнение реставрационни 

дейности по „Проект за изпълнение на реставрационни дейности по иконостаса, царските двери, иконите от царския 

ред, иконите от апостолския ред, венчилката и проскинитариите в храм „Св. Атанасий“ гр. Правец, обявен като 

художествен паметник на културата от местно значение”, за реставрационни дейности на иконите от Царския ред, 

което е следващ етап от цялостния проект. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото 

решение. 

Решение №124/21.07.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие Община Правец да предостави сумата в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева от § 10-20 

„Външни услуги”, функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности”, дейност „Други дейности по културата” 

от бюджета на Община Правец за 2022 г. на манастир „Св. Теодор Тирон“ гр. Правец, за изработка на иконостас в 

параклиса на Манастирска сграда. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по изпълнението на настоящото 

решение. 

Решение №125/21.07.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №101/24.06.2022г. на Общинския съвет 

на община Правец, а именно в текста „1.962 дка“ и „1962 кв.м.“ да бъде изписано „4.014 дка“ и „4014 кв.м.“ и т.1 от 

решението да придобие следния вид: 

„1. Дава съгласие за отчуждаване на части от частни имоти за реализиране на обходна улица по ПУП-ПУР 

на гр. Правец от новопроектирана о.т. 2002 до о.т.123 от действащия план за регулация на гр. Правец, както следва:  

 



№ 

по 

ред 

Идентификатор Данни за имота   

Нов, 

проектен 

Стар Вид на 

имота 

Площ 

в дка 

Трайно предназначение 

на територията 

Начин на 

трайно 

ползване 

Адрес, местност Площ 

в кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1.  54.902 54.85 Поз. имот 0.486 Земеделска територия Нива м. 

БУНОВСКОТО 

486 

2.  64.985 64.143 Поз. имот 0.039 Земеделска територия Нива м. ГЕРГОВЕЦ 39 

3.  64.988 64.140 Поз. имот 0.240 Земеделска територия Нива м. ГЕРГОВЕЦ 240 

4.  64.991 64.139 Поз. имот 0.285 Земеделска територия Нива м. ГЕРГОВЕЦ 285 

5.  64.994 64.138 Поз. имот 0.329 Земеделска територия Нива м. ГЕРГОВЕЦ 329 

6.  64.997 64.132 Поз. имот 0.229 Земеделска територия Нива м. ГЕРГОВЕЦ 229 

7.  64.1000 64.147 Поз. имот 0.118 Земеделска територия Нива м. ГЕРГОВЕЦ 118 

8.  64.1003 64.148 Поз. имот 0.076 Земеделска територия Нива м. ГЕРГОВЕЦ 76 

9.  64.1005 64.130 Поз. имот 0.028 Земеделска територия Нива м. ГЕРГОВЕЦ 28 

10.  65.921 65.1 Поз. имот 0.075 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 75 

11.  65.923 65.4 Поз. имот 0.017 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 17 

12.  65.925 65.8 Поз. имот 0.057 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 57 

13.  65.927 65.10 Поз. имот 0.073 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 73 

14.  65.929 65.12 Поз. имот 0.044 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 44 

15.  65.931 65.14 Поз. имот 0.032 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 32 

16.  65.933 65.15 Поз. имот 0.045 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 45 

17.  65.935 65.17 Поз. имот 0.016 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 16 

18.  65.937 65.18 Поз. имот 0.015 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 15 

19.  65.939 65.20 Поз. имот 0.006 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 6 

20.  65.941 65.25 Поз. имот 0.004 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 4 

21.  65.943 65.27 Поз. имот 0.064 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 64 

22.  65.945 65.28 Поз. имот 0.038 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 38 

23.  65.947 65.30 Поз. имот 0.026 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 26 

24.  65.949 65.31 Поз. имот 0.098 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 98 

25.  65.951 65.35 Поз. имот 0.109 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 109 

26.  65.953 65.36 Поз. имот 0.106 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 106 

27.  65.955 65.39 Поз. имот 0.147 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 147 

28.  65.957 65.40 Поз. имот 0.064 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 64 

29.  65.959 65.42 Поз. имот 0.020 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 20 

30.  65.961 65.45 Поз. имот 0.299 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 299 

31.  65.963 65.46 Поз. имот 0.491 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 491 

32.  65.965 65.47 Поз. имот 0.307 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 307 

33.  65.967 65.49 Поз. имот 0.031 Земеделска територия Нива м. БАНЧОВЕЦ 31 

       4.014       4014 

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

настоящето решение от деня на приемането му предвид сроковете определени по закон при отчуждително 

производство. 

Това Решение е неразделна част от Решение №101 от 24.06.2022 г. 

Решение № 126/30.09.2022 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 127/30.09.2022 г. – УТВЪРДЕН 
1. Утвърждава окончателния годишен план и отчет на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на 

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

2. Утвърждава окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 г. 

(съгласно Приложение №2) 

3. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2021 г. (съгласно Приложение №15 към ФО-3/2022 г. 

на Министерство на финансите относно съставяне и изпълнение на бюджетите на общините за 2022 г.) 

 

Решение № 128/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Приема промяна по бюджета на Община Правец и актуализирания поименен списък за придобиване на 

дълготрайни активи, строителство, основни и неотложни текущи ремонти за 2022 г. /Приложение№1/ 



2. Дава съгласие неусвоените средства от трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища към 31.12.2021г да бъдат използвани за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване 

на територията на общината. 

3. Дава съгласие неусвоените средства за обект „Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона-

площадно и парково пространство, гр. Правец / ПМС 348 от 18.12.2019 / в размер на 247 212лева да бъдат използвани 

за погасяване на дългосрочен банков заем на Община Правец, отпуснат за същия обект „Рехабилитация и 

реконструкция на централна градска зона-площадно и парково пространство, гр. Правец през 2019г. 

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

предварително изпълнение на настоящето решение от деня на приемането му с оглед особено важен интерес , а 

именно своевременно изпълнение на обектите в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство, основни и неотложни текущи ремонти за 2022 г. 

Решение № 129/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 

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

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година, както следва: 

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

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ се добавя: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

121. АЧОС №4608-II/ 

27.07.2022 г. 

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

четири) кв. м. и ГАРАЖ в терен №15 (петнадесет) със застроена площ от 24.00 

(двадесет и четири) кв. м., построени в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) 

– За КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 8 (осем) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

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

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

62. АЧОС №4608-II/ 

27.07.2022 г. 

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

четири) кв. м. и ГАРАЖ в терен №15 (петнадесет) със застроена площ от 24.00 

(двадесет и четири) кв. м., построени в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) 

– За КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 8 (осем) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

63. АЧОС №4571/ 

22.06.2022 г. 

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

точка шест седем) с площ от 739 кв. м. (седемстотин тридесет и девет), по плана на 

новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Живковска”, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, одобрен със Заповед №ОА– 20/30.01.2004 год. на 

Областния управител на Софийска област. 

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

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ 

ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

36. АЧОС №4618-II/ 

18.08.2022 г. 

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

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 139 (осми отреден за имот 

планоснимачен номер сто тридесет и девет), целият с урегулирана площ от 1438 

кв.м. (хиляда четиристотин тридесет и осем квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 48 (четиридесет и осем) кв.м., придаваеми от поземлен имот №140 

(сто и четиридесет)-общинска собственост, находящ се в кв. 21 (двадесет и едно) по 

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

37. АЧОС №4615-II/ 

10.08.2022 г. 

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

имот (УПИ) XIII – 1739 (тринадесети отреден за имот планоснимачен номер хиляда 

седемстотин тридесет и девет), целият с урегулирана площ от 704 кв.м. 

(седемстотин и четири квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 7 

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

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



Решение № 130/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.110.94 – незастроен, с неурегулирана площ от 161.60 кв. 

м. (сто шестдесет и едно цяло и шестдесет стотни квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на 

махала „Драганска”, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост 

(АЧОС) №4577-II/ 01.07.2022 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. 

Рег. № 1788 от 06.07.2022 год., под № 77 том VII, при съседи: Северизток: ПИ №58030.110.25 по ПНИ на махала 

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

№58030.110.26 по ПНИ на махала „Драганска”, гр. Правец; северозапад: ПИ №58030.110.299 – път, по ПНИ на махала 

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

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

(необлагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това решение, 

съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със спечелилия участник при 

спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 131/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване, общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661 (шестнадесети отреден за имот 

с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин шестдесет и един), целият с урегулирана площ от 826 (осемстотин 

двадесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 61 (шестдесет и едно) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

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

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

съседи: Север: УПИ VI – 1526, УПИ VII – 1525, кв. 61, гр. Правец; изток: УПИ XV – 7233, 7234, кв. 61, гр. Правец; 

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

2. Определя начална тръжна цена в размер на 50 390.00 лв. (петдесет хиляди триста и деветдесет лева) без ДДС 

(облагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това решение, 

съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със спечелилия участник при 

спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 132/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 7236, 7152, 7153 (втори отреден за имот с 

планоснимачен номер седем хиляди двеста тридесет и шест, седем хиляди сто петдесет и две, седем хиляди сто 

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

единадесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска 

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

с вх. Рег. № 1397 от 14.07.2021 год., Акт № 97, том VII, при съседи: Север: улица с о. т. 960б до о. т. 960в; изток: УПИ 

III – 7236, 7152, 7153, кв. 211, гр. Правец; юг: УПИ XI – 7153, кв. 211, гр. Правец; запад: УПИ XII – 6665, 6666, УПИ 

I – 6546, 6663 кв. 211, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 31 080.00 лв. (тридесет и една хиляди и осемдесет лева) без ДДС 

(облагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това решение, 

съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със спечелилия участник при 

спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 133/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6665, 6666 (тринадесети отреден за имот с 

планоснимачен номер шест хиляди шестстотин шестдесет и пет, шест хиляди шестстотин шестдест и шест), целият 

с урегулирана площ от 604 (шестстотин и четири) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за 

регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №4162 - 



II/13.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1796 от 

14.07.2021 год., Акт № 96, том VII, при съседи: Север: УПИ XII – 6665, 6666, кв. 211, гр. Правец; изток: УПИ IX – 

7153, кв. 211, гр. Правец; юг: улица с о. т. 1024 до о. т 1025; запад: улица с о. т. 1025 до о. т. 960а, община Правец, 

област Софийска. 

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

без ДДС (облагаема), в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това решение, 

съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със спечелилия участник при 

спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 134/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна общинска 

собственост, представляващ Апартамент №11 (единадесети), в блок 108А (сто и осем А), вход А, етаж IV (четвърти), 

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

кухня и сервизно помещение, заедно с припадащото се избено помещение №11 (единадесет) със светла площ 11.29 

кв. м. (единадесет цяло и двадесет и девет стотни кв. м.) и 3,56 % (три цяло и петдесет и шест стотни процента) от 

общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) I (първи) – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 176 (сто седемдесет 

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

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 3923-II/ 13.01.2021 год., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 67 от 15.01.2021 год., под № 49 том I. 

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

в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

по т. 1 и са внесли в срок депозит, в размер на 10% от началнaтa тръжнa цена на имота по т. 2. 

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

организацията и провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота по т. 1 от това решение, 

съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и да сключи договор със спечелилия участник при 

спазване реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

Решение № 135/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на Г.В. Н. с постоянен адрес: гр. Правец, община Правец, .............. и 

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

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

собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVII – 1189 (седемнадесети, отреден за имот с 

планоснимачен номер хиляда сто осемдесет и девет), целият с урегулирана площ от 961 (деветстотин шестдесет и 

един) кв. м., находящ се в кв. 79 (седемдесет и девет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4593-II/01.07.2022 г., вписан в Служба по 

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

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

по т. 1, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена 

Решение № 136/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на И.П. Т. с постоянен адрес: гр. Банкя, ........... и Д. М. Ж. с постоянен 

адрес: гр. София, ..................., недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 47/825 (четиридесет и 

седем към осемстотин двадесет и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII – 1327,1328 (двадесет 

и втори отреден за имот планоснимачен номер хиляда триста двадесет и седем, хиляда триста двадесет и осем), целият 

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

47 (четиридесет и седем) кв.м., находящ се в кв. 50 (петдесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4572 – II/27.06.2022 година, вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1728 от 30.06.2022 год., Акт № 35, 

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

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

Софийска. 

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

имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 



Решение № 137/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на П. Г. М. с постоянен адрес: гр. Правец, ..........................., недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 10/1335 (десет към хиляда триста тридесет и пет) идеални части 

от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 16 (осми отреден за имот планоснимачен номер шестнадесет), целият с 

урегулирана площ от 1335 кв.м. (хиляда триста тридесет и пет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 

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

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4568 – II/15.06.2022 

година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1731 от 30.06.2022 

год., Акт № 38, том VII, при съседи: Север: УПИ VII – 5, УПИ XXI – 5, кв. 150, гр. Правец; изток: УПИ IX – 10, кв. 

150, гр. Правец: юг: УПИ X – 6403, УПИ XI – 8, кв. 150, гр. Правец; запад: улица с о. т. 291 към о. т. 284 до о. т. 273а, 

гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 580.00 лв. (петстотин и осемдесет лева) без ДДС (необлагаема) на имота по т. 1, в 

съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена 

Решение № 138/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на В. С. Г. с постоянен адрес: гр. София, ............., недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ 10/940 (десет към деветстотин и четиридесет) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 55 (десети отреден за имот планоснимачен номер петдесет и пет), целият с 

урегулирана площ от 940 кв.м. (деветстотин и четиридесет квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 10 

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

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4569 – II/20.06.2022 година, вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1732 от 30.06.2022 год., Акт № 39, 

том VII, при съседи: Север:УПИ IX-56, кв.14, с. Правешка Лакавица; изток:улица с о. т. 105 към о. т. 106 до о. т. 91; 

юг: улица с о. т. 91 към о. т. 92 до о. т. 93; запад: УПИ I – 54, кв. 14, с. Правешка Лакавица, община Правец, област 

Софийска. 

2. Определя цена в размер на 150.00 лв. (сто и петдесет лева) без ДДС (необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие 

с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 139/30.09.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на М. К. А. с постоянен адрес: гр. Правец, .........................., недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 25/700 (двадесет и пет към седемстотин) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 172 (трети отреден за имот планоснимачен номер сто седемдесет и две), 

целият с урегулирана площ от 700 кв.м. (седемстотин квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 25 

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

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №4594 – II/06.07.2022 

година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1786 от 06.07.2022 

год., Акт № 74, том VII, при съседи: Север: УПИ II - 172, кв. 29, с. Разлив; изток: край на регулация; юг: УПИ IV - 

172, кв. 29, с. Разлив; запад: улица с о. т. 78 до о. т. 80, с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 500.00 лв. (петстотин лева) без ДДС (необлагаема) на имота по т. 1, в съответсвие с 

пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 140/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №116/21.07.2022г. на Общинския съвет на 

община Правец, а именно в текста „Христина И. Николаева“ да бъде изписано „Христина И. Николова – управител“ 

и т.1 от решението да придобие следния вид: 

„1. Дава съгласие община Правец да продаде на „БАЛКАН МЕДИЯ СТАР“ ЕООД, ЕИК 204119192 със седалище 

и адрес на управление: гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска, бул. „Трети март“, № 81, ап.8, 

представлявано от Христина И. Николова – управител, недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ 156/432 (сто петдесет и шест към четиристотин тридесет и две) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XIII – 6501 - за жил. с-во (тринадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди 

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

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

на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3927 – 

II/25.01.2021 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 128 

от 26.01.2021 год., Акт № 94, том I, при съседи: Североизток: УПИ XXVIII – за общ. обсл., кв. 9; югоизток: УПИ XIV 

– 6504, кв. 9; югозапад: УПИ XIII – 6501 - за жил. с-во, в кв. 9 запад: улица с о. т. 366 към о. т. 349 до о. т. 360, кв. 9, 

гр. Правец, община Правец, област Софийска.“.  

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



Решение № 141/30.09.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Приема Доклад за изпълнение на концесионен договор за яз. „Правец“ сключен между община Правец и 

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

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

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

преградно утаително съоръжение за улавяне на наносите на река „Скърнавска“ при вливането и в яз. „Правец“. 

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

дадени с Констативен протокол към Доклад за изпълнение на концесионен договор №Д-269/05.08.2016 г., съставен 

на 20.07.2022 г. 

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

съобщаването му. 

Решение № 142/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Приема Доклад за изпълнение на концесионен договор за яз. „Осиковица“ и Годишен отчет за 2021 год., 

сключен между община Правец и „УЕЙКБОРД БЪЛГАРИЯ” ООД. 

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

„Осиковица“ на концесия, сключен между Община Правец и „Уейкборд България“ ООД на основание чл.147 от 

Закона за концесиите и чл.29 от Договора, поради неизпълнение на договора от страна на концесионера „Уейкборд 

България“ ООД, констатирано с Доклад на комисията за контрол и мониторинг от 23.06.2022 г. и Констативен 

протокол от 19.07.2022 г., изразяващо се в констатирано незаконно строителство в границите на концесионната 

територия, неплащане на гаранция за изпълнение на задълженията си по договора за 2022 г. и невъзстановяване на 

размера на гаранцията за 2021 г., от която е прихваната сумата за първа концесионна вноска за 2022 г., неизпълнение 

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

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

заложената в концесионния договор инвестиционна програма. На концесионера е даден срок до 18.07.2022 г. да бъдат 

изпълнени гореизброените задължения по договора, но и към настоящият момент не са предприети никакви действия 

за това.   

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

договора, да представлява община Правец като концедент по прекратяване на концесията, както и по дела, свързани 

с изпълнението и прекратяването на договора, в.т.ч. събиране на дължимите суми по прекратения концесионен 

договор по съдебен ред. 

Решение № 143/30.09.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на: 

 1. Сградно канализационно отклонение /СКО/за обект: „Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ II-1663, кв. 

64, гр. Правец от съществуваща канализация, като трасето премине през част от улица с о.т.1125 – о.т 1142 до 

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

 2. Сградно водопроводно отклонение за обект: Еднофамилна жилищна сграда” в УПИ II-1663, кв. 64, гр. 

Правец от съществуващ водопровод, като трасето премине през част от улица с о.т. с 1119-о.т. 1125 до достигане на 

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

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1. СКO за обект: „Жилищна сграда, УПИ II-1663, кв. 64, гр. Правец”, в изкоп с дължина 27,60 м. и ширина 1,30 

м. в размер на 2116.92 лв./две хиляди сто и шестнадесет лева и деветдесет и две/  без ДДС (необлагаема), определена 

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

2. СВО за  обект: Жилищна сграда, УПИ II-1663, кв. 64, гр. Правец”,  в изкоп с дължина 4,70м. и ширина 0,65 

м. в размер на 180,25 лв./ сто и осемдесет лева и двадесет и пет стотинки/  без ДДС (необлагаема), определена от 

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

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

територията за учредяване право на прокарване на сградно канализационно отклонение и сградно водопроводно 

отклонение за обект: „Жилищна сграда, УПИ II-1663, кв. 64, гр. Правец”,  през поземлен имот, собственост на община 

Правец- улица с о.т.119-о.т.1125 до достигане на улично регулационната линия на УПИ II-1663, кв. 64, гр. Правец 

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

Решение № 144/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1.Възлага на кмета  на Община Правец да представлява Община Правец на редовно общо събрание на 

акционерите на „Правецгаз 1” АД и да гласува с всички притежавани от Общината акции по въпросите от дневния 

ред на събранието и го упълномощава да направи предложение за нов проект на решение по т.2.2., изречение второ 

от дневния ред, касаеща разпределението на печалбата на дружеството, а именно предложение второ от предложения 

проект за решение да придобие следния вид: 

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

акции в капитала на дружеството.“. 

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

за решение, да гласува „ПРОТИВ“ по т.2.2 от предложения проект за дневен ред.  

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

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



2.1 По т.1 от дневния ред: Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2021 г. - да 

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

2.2. По т.2 от дневния ред:  Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 година – да гласува съгласно т.1 

от настоящето решение. 

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

счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2021 година; - да гласува „ЗА” приемането на доклада от експерт-

счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2021  година. 

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

на отчета на СД за дейността на дружеството за 2021 година. 

2.5.  По т.5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2021 година 

– да гласува „ЗА” освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2021 

година. 

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

„ЗА” избирането на  ЕТ „Дипломиран експерт-счетоводител проф. д-р Михаил Динев”- Михаил Динев Петров, 

рег.№0003 за експерт счетоводител на „Правецгаз 1” АД за 2022 г. 

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

предложенията на акционерите за промяна на състава на СД в случай, че такива бъдат направени. 

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

акционер в дружеството. 

Решение № 145/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1.Възлага на Кмета на Община Правец да представлява Община Правец на извънредно общо събрание на 

акционерите на „Университетски недвижими имоти –Правец” АД и да гласува с всички притежавани от Общината 

акции по въпросите от дневния ред на събранието, като направи предложение заседанието да бъде отложено, като 

въпросите от Дневния ред да бъдат предварително обсъдени на среща между ръководството на „УНИ – ПРАВЕЦ“ 

АД  и Общинския съвет на Община Правец. 

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

по въпросите от дневния ред на предстоящото общо събрание на акционерите на „Университетски недвижими имоти 

– Правец” АД, както следва:  

2.1 По т.1 от дневния ред: Вземане на решение за прекратяване на „Университетски недвижими имоти – Правец” 

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

– да гласува „ПРОТИВ“ прекратяване на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД на основание чл. 252, 

ал.1, т.1 от ТЗ. 

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

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

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

– да гласува „ПРОТИВ“ избор на ликвидатор на „Университетски недвижими имоти – Правец” АД. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Определяне срока на ликвидация на „Университетски недвижими имоти – Правец” 

АД.  

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

2.5. По т.5 от дневния ред: Разни.  

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

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

имоти – Правец” АД за провеждане на среща с Общински съвет – Правец за обсъждане на въпроси, касаещи 

прекратяването на дейността на дружеството и обявяването му в ликвидация, която да се проведе в срок до 19.10.2022 

г. 

Решение № 146/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се сформира Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата /ОбщКБДП/ 

към кмета на Община Правец. 

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

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

настоящото решение. 

Решение № 147/30.09.2022 г. – ПРИЕТА 
1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите в Община Правец (Приложение)  

Решение № 148/30.09.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2022 година за   еднократно социално 

подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец на: 

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



Решение № 149/30.09.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 122/21.07.2022 г. на Общинския съвет на община 

Правец, като вместо името „Л. И.С.“ да бъде изписано името „Л. И. Станчовски“. 

След поправката на допуснатата очевидна фактическа грешка решението да придобие следния вид: 

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

подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец на: 

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

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

Решение № 150/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие Община Правец да реализира предоставянето на топъл обяд по Процедура за предоставяне на 

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

подпомагане 2021-2027 като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси. 

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

помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. 

2. Дава съгласие Община Правец да кандидатства по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на 

топъл обяд“ към Фонд “Социална закрила“. 

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

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

съфинансиране от ФСЗ, ще бъде възстановена след приемане на настоящата дейност.  

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

изпълнението на настоящите проекти. 

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

решение от деня на приемането му предвид наличие на особено важен обществен интерес, а именно: своевременно 

кандидатстване с гореописаните проектни предложения. 

Решение № 151/30.09.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Увеличава месечнито трудово възнаграждение на кметове на кметства в Община Правец със 150 лв., считано 

от 01.07.2022 г. 

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

кметовете на кметства да се определят от кмета на общината съгласно действащата нормативна уредба за заплащане 

на труда и вътрешните правила за организация на работната заплата в Община Правец. 

Решение № 152/11.11.2022 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 153/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 

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

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2022 година, както следва: 

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

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

64. АЧОС №4551/ 

06.06.2022 г. 

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

поземлен имот (УПИ) VII – 1599 (седми отреден за имот с планоснимачен номер 

хиляда петстотин деветдесет и девет), целият с урегулирана от площ от 660 

(шестстотин и шестдесет) кв.м., с неуредени сметки, находящ се в кв. 83 (осемдесет 

и три) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

65 АЧОС №4706/ 

17.10.2022 г. 

Обособена част на първи етаж от двуетажна масивна сграда, със застроена площ от 

43 (четиридесет и три) кв.м. състоящ се от салон, сервизно помещение и помощно 

помещение, която сграда е построена в УПИ XVIII (осемнадесет) - Автостанция и 

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

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

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

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ 

ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/ се добавя: 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 
Описание на имота 

38. АЧОС №4670-II/ 

04.10.2022 г. 

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

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 741 (четвърти отреден за имот 

планоснимачен номер седемстотин четиридесет и един), целият с урегулирана площ 

от 819 кв.м. (осемстотин и деветнадесет квадратни метра) с неуредени сметки, 



представляващи 266 (двеста шестдесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 40 

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

Софийска. 
 

Решение № 154/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на Петко Ценков Груев с постоянен адрес: гр. София, кв. „Редута“, 

ул. „Околчица“, бл. 3, вх. Б, ап. 31, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 48/1438 

(четиридесет и осем към хиляда четиристотин тридесет и осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) 

VIII – 139 (осми отреден за имот планоснимачен номер сто тридесет и девет), целият с урегулирана площ от 1438 

кв.м. (хиляда четиристотин тридесет и осем квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 48 (четиридесет 

и осем) кв.м., придаваеми от поземлен имот №140 (сто и четиридесет)-общинска собственост, находящ се в кв. 21 

(двадесет и едно) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

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

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2319 от 19.08.2022 год., Акт № 39, том IX, при съседи: Север: УПИ XIII - 137, 

кв. 21, с. Разлив; изток: УПИ XI – 140, кв. 21, с. Разлив; юг и изток: УПИ VIII - 139, кв. 21, с. Разлив, община Правец, 

област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 960.00 лв. (деветстотин и шестдесет лева) без ДДС (необлагаема) на имота по т. 

1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

1. 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. 

Решение № 155/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие община Правец да продаде на Т. П.Н. с постоянен адрес: гр. Ботевград,  ....................., недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 7/704 (седем към седемстотин и четири) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 1739 (тринадесети отреден за имот планоснимачен номер хиляда 

седемстотин тридесет и девет), целият с урегулирана площ от 704 кв.м. (седемстотин и четири квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 7 (седем) кв.м., придаваеми от улица, находящ се в кв. 88 (осемдесет и осем) по 

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

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

с вх. Рег. № 2322 от 19.08.2022 год., Акт № 42, том IX, при съседи: Север: УПИ XIV-1740, кв. 88, гр. Правец; изток: 

УПИ XIII – 1739, кв. 88, гр. Правец: юг: УПИ XII – 6432,6433, кв. 88, гр. Правец; запад: улица с о.т. 598 през о.т. 586 

до о.т. 566, гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена в размер на 315.00 лв. (триста и петнадесет лева) без ДДС (необлагаема) на имота по т. 1, в 

съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

организацията за продажба на имота по т. 1 от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 

Решение № 156/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за 

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

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

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

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

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

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

2.2. нощна тарифа за един километър пробег  – 1.50 лв 

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

Решение № 157/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване за обект: „Водопроводно и канализационно 

отклонение за дворна чешма, УПИ XXXVI-1110, кв. 75, гр. Правец” , като трасето премине  в общ изкоп през имот, 

собственост на община Правец - част от улица с о.т. 152 до о.т. 158 по план за регулация  на гр. Правец до достигане 

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

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

за дворна чешма, УПИ XXXVI-1110, кв. 75, гр. Правец”, който да се изпълни в общ изкоп с дължина 7,05 м. и ширина 

1,10 м. в размер на 465,60 лв. (четиристотин шестдесет и пет лева и шестдесет стотинки), определена от комисия, 

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

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

територията за учредяване право на прокарване на сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение  за 

обект: „Водопроводно и канализационно отклонение за дворна чешма, УПИ XXXVI-1110, кв. 75, гр. Правец”, през 

поземлен имот, общинска собственост. 

Решение № 158/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване за обект: „Външна кабелна връзка 20 kV между 

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

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



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

улица с о.т. 13-о.т.4 -о.т. 3-о.т. 5-о.т. 10-о.т.14 по плана за регулация на гр. Правец, общ. Правец – с дължина 478,40 

м. 

II. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване за обект: „Външна кабелна връзка 20 kV между 

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

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

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

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

III. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова електропроводна линия за обект: „Външна 

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

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

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

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

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

от 18.10.2022 г., като: 

Съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, не се дължи стойност за правото на прокарване за обект,  в 

участъка през имоти, публична общинска собственост - част от улица с о.т. 13-о.т.4 -о.т. 3-о.т. 5-о.т. 10-о.т.14, по 

плана за регулация на гр. Правец, общ. Правец, която е в размер на 35 162, 40 лв. /тридесет и пет хиляди сто шестдесет 

и два лева и четиридесет стотинки./ 

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

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

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

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

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

шестдесет стотинки/. 

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

за учредяване право на прокарване на нова електропроводна линия обект: „Външна кабелна връзка 20 kV между 

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

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

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

обществено обслужване , кв. 117 и част от улица с о.т. 13-о.т.4 -о.т. 3-о.т. 5-о.т. 10-о.т.14, по плана за регулация на 

гр. Правец, общ. Правец 

Решение № 159/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
I. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно 

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

Правец“, област Софийска, с монтаж на 3 броя нови стоманобетонови стълба, като трасето премине през поземлен 

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

Осиковица, общ. Правец – с дължина на трасето 88 м. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова въздушна електропроводна линия за обект: 

„Нов въздушен кабел НН за външно електро захранване на „Жилищна сграда”, находяща се в УПИ III - 53, кв. 12 по 

плана на с. Осиковица, община Правец “, област Софийска, –  с дължина 88 м. и сервитутна ивица 2.10 м. в размер 

на 2217,60 лв. (две хиляди двеста и седемнадесет лева и шестдесет стотинки), определена от комисия, назначена със 

Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 18.10.2022 г.  

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

територията за учредяване право на прокарване на нова въздушна електропроводна линия за обект: „Нов въздушен 

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

Осиковица, община Правец“, област Софийска, през имоти публична общинска собственост- част от част от улица с 

о.т. 38 - о.т. 39 - о.т. 40 по плана за регулация на с. Осиковица, общ. Правец. 

Решение № 160/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Общински съвет одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ за създаване на ПУП – ПЗ за ПИ 

58030.93.58 по действаща КККР на  местност „Куковското“, землището на гр. Правец, община Правец;  

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

на „ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.58 по действаща КККР, местност „Куковското“, землището на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска с устройствена зона Жм1 за жилищно свободностоящо нискоетажно застрояване на три 

жилищни сгради с височина до 10м, при технически показатели за плътност на застрояване – максимум 60%, 

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

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

процедури. 

Решение № 161/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Общински съвет одобрява техническото задание по чл.125 от ЗУТ за създаване на ПУП – ПЗ за ПИ 58030.93.59 

по действаща КККР на  местност „Куковското“, землището на гр. Правец, община Правец;  



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

„ПУП – ПЗ на ПИ № 58030.93.59 по действаща КККР, местност „Куковското“, землището на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска с устройствена зона Жм1 за свободностоящо,  нискоетажно жилищно застрояване с три 

жилищни сгради с височина до 10м, при технически показатели за плътност на застрояване – максимум 60%, 

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

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

процедури. 

Решение № 162/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава принципно съгласие, относно  изменение на  ПУП – ПР за изменение на подробния устройствен план 

/ПУП/ - План за регулация /ПР/, за разделяне на  УПИ II – общежитие на два нови УПИ II- общежитие с урегулирана 

площ от 3200 кв. м.  и УПИ ХХVIII- за обществено обслужващи дейности с урегулирана площ от 2306 кв. м.  в кв. 9, 

по Подробния устройствен план на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

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

процедури. 

Решение № 163/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава принципно съгласие кмета на община Правец да делегира право на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ гр. 

Правец за организиране на безплатни превози на  учениците, които пътуват от населени места, в които няма училище, 

осъществяващо обучение в съответния клас, с осигурен безплатен транспорт училище в най-близкото населено място 

на територията на общината или на съседна община, и на учениците, които се обучават за придобиване на 

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

за всяка учебна година, спазвайки действащата нормативна уредба.  

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

право за сключване на договор за организиране на специализиран транспорт  на ученици 

Решение № 164/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно 

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

човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

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

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

на настоящето решение. 

Решение № 165/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“ по 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. 

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

на настоящето решение. 

Решение № 166/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие на община Правец да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация 

на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Правец, община Правец“ по обявената 

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

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

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

Фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция.  

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

съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Правец, община Правец“ е в съответствие с основните приоритети, 

заложени в Плана за интегрирано развитие на Община Правец за периода 2021-2027 година.  

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

решение от деня на приемането му, предвид наличие на особено важен обществен интерес, изразяващ се в 

своевременно внасяне на проектното предложение с цел осигуряване на финансиране. 

Решение № 167/11.11.2022 г. -  ИЗПЪЛНЕНО 
1. Дава съгласие да се изплати еднократно финансова помощ от  § 42-14 от бюджета на Община Правец за 2022 

г. на ветераните в размер на 200 лева на всеки по списък, посочен в отделно приложение; 

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

Решение № 168/11.11.2022 г. -  ПРИЕТА 
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/ 

 

 

 



Решение № 169/11.11.2022 г. -  В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
1. Дава съгласие Община Правец да предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване 

и канализация“ ЕООД – София, новоизградени ВиК активи, придобити в резултат на изпълнение на проект:  

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

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

устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска“ 

Етап 3- ПОДОБЕКТ: „Улични мрежи и съоръжения – ВОДОПРОВОД за квартали 168, 169 и 170, както и към кв. 

9 по действащите подробни устройствени планове на град Правец, община Правец, област Софийска“ 

2. Възлага на Кмета на община Правец да проведе процедурата по предаване на описаните в т. 1 ВиК-активи. 

Решение № 170/09.12.2022 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 171/09.12.2022 г. – ПРИЕТА 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №4 за определянето на местните данъци в Община 

Правец, съгласно приложението към настоящото решение. 

Решение № 172/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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). 

Решение № 173/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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 64 864,70лв. (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. 

Решение № 174/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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 

Решение № 175/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 176/09.12.2022 г. – ИЗПЪЛНЕНО 
1. Приема ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИТЕ 

– ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2023 год., съгласно приложението, неразделна част към настоящото решение. 

Решение № 177/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 178/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

 

Решение № 179/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 180/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 181/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 182/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 183/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 



Решение № 184/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 185/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 186/09.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
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. 

Решение № 187/29.12.2022 г. – ДНЕВЕН РЕД 

Решение № 188/29.12.2022 г. –ИЗПЪЛНЕНО 
1. Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2023 година за   еднократно социално 

подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец на: 

М. И. Ф. от гр. Правец   - в размер на 450,00 лв. 

 

 
  

 


















