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П Р Е П И С !  

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л  

№  2  
 

от  заседание  на  Общинския  съвет на Община Правец 

проведено на 16 март 2023 година 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 23 

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-10; “За”-10, “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 терен, част от поземлен имот №1433 по Кадастралния план на гр. 

Правец - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект за тото - 

пункт. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

4. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост, 

Помещение – частна общинска собственост, находящо се на първия етаж в 

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

лекарски кабинет. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

5. Отдаване под наем на общински нежилищен имот– частна общинска собственост, 

Помещение – частна общинска собственост, находящо се в Административна сграда – 

кметство, с. Осиковска Лакавица, община Правец, представляващо лекарски кабинет. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

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

20 по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

7. Разглеждане на покана за закупуване на поземлени имоти, участващи в УПИ VIII-1709, 

кв. 72, по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 



8. Сключване на  договор с „Екопак България“ АД, ЕИК 131210347 за организиране на 

система за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци от опаковки и от отпадъчни материали: хартия и картон, 

метали и пластмаси от домакинствата, обществените и административните 

учреждения, училища, търговски обекти. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

9. Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/  и  План за регулация 

/ПР/ на УПИ II-обществено жилищно строителство в кв. 20 и улица в участъка между 

о.т.472 – о. т. 468 – о. т. 475 – о.т.476 по Подробния устройствен план на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

10. Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ и План за регулация 

/ПР/ в участъка между о. т. 917 – о. т. 905 – о. т. 867 – о. т. 860 – о. т.839 и за дворищната 

регулация на част от кв. 100 и кв. 149 по Подробния устройствен план на гр. Правец. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

11. Индексиране на цената  по договор №д-290/18.12.2019г. с предмет :“Неотложни и 

текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на Община 

Правец“ в резултат на инфлация. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

12. Кандидатстване на Община Правец с проект: “Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на спортна зала Правец”- УПИ XXVI за спортен комплекс, кв.9, по плана 

на гр.Правец, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -BG-

RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 

административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на 

МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

13. Кандидатстване на Община Правец с проект: “Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на Експозиционна сграда към Музеен комплекс ”- кв.4, по плана на 

гр.Правец, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -BG-RRP-

4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 

административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на 

МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ.  

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 

14. Приемане на отчет на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в община Правец за 2022 година. 

ВНОСИТЕЛ: Румен Гунински  

Кмет на Община Правец 
 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е   № 24 

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, чл.99, т.2 от АПК 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-10; “За”-10, “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 

116. АЧОС №4724-II/ 

17.02.2013 г. 

Обособена част от административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 42 (четиридесет и втори), (бивши офиси 

№42, 43 и 44 А/2), състоящ се от две помещение и санитарен възел, с 

разгъната застроена площ от 58.75  кв. м., находящ се в тяло „А“ на 

втори етаж на административно-стопанска сграда, построена в УПИ 

XXII (двадесет и втори) - Комплексно обществено обслужване, кв. 17 

по регулационния план на гр. Правец.  

117. АЧОС №3492-II/ 

18.10.2019 г. 
Сграда – (бивш кантар) със застроена площ (ЗП) от 24 кв.м. (двадесет и 

четири квадратни метра), построена в Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) IX (девети) – За склад и кантар, с площ от 670 (шестстотин и 

седемдесет) кв.м, находящ се в кв. 11 (единадесети) по действащия 

план за регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска 

 

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

Землище на с. Видраре , ЕКАТТЕ 11020 

№ по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат

. 

Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1.  11020.6.22 Голицата нива 6 1.000 1000 АЧОС №4732-II/ 

06.03.2023 

2.  11020.26.17 Лъката нива 5 3.501 3500 АЧОС №4726-II/ 

06.03.2023 

3.  11020.26.20 Лъката нива 5 1.907 1907 АЧОС №4727-II/ 

06.03.2023 

4.  11020.27.18 Камъняка нива 5 1.401 1401 АЧОС №4728-II/ 

06.03.2023 

5.  11020.29.3 Шугльовото нива 5 8.346 8344 АЧОС №4730-II/ 

06.03.2023 



6.  11020.29.21 Валовете нива 5 0.105 105 АЧОС №4729-II/ 

06.03.2023 

7.  11020.31.8 Присойката нива 5 3.264 3263 АЧОС №4731-II/ 

06.03.2023 

 

Землище на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ

, дка 

АЧОС №/ дата 

1.  000202 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Полска 

култура 

4 2.067 АЧОС №1313-

II/ 11.03.2015 

2.  000234 с. Равнище МАЧКОВОТО Полска 

култура 

4 1.444 АЧОС №1314-

II/ 11.03.2015 

3.  011021 с. Равнище АСАНОВО 

ТРЪНЕ 

Изоставена 

Нива 

5 1.836 АЧОС №1371 - 

II/ 15.04.2015 

4.  011030 с. Равнище ГОЛИЦАТА Нива 6 2.456 АЧОС №2343 - 

II/ 17.01.2018 

5.  028008 с. Равнище СЕМКОВ 

ТРАП 

Нива 5 3.937 АЧОС №2427 - 

II/ 12.03.2018 

6.  029023 с. Равнище КИТКАТА Нива 5 0.800 АЧОС №2428 - 

II/ 12.03.2018 

7.  036019 с. Равнище ГОРНО 

СЕЛИЩЕ 

Нива 3 0.845 АЧОС №2150-

II/ 03.05.2017 

8.  038002 с. Равнище НАПУСТЕНА 

ЛИВАДА 

Нива 3 3.801 АЧОС №787-II/ 

20.07.2012 

9.  041001 с. Равнище ЖИВИЯ 

ОГЪН 

Нива 5 2.625 АЧОС №2344 - 

II/ 17.01.2018 

10.  050084 с. Равнище ДЪЛГА Нива 5 4.473 АЧОС №3742-

II/ 30.07.2020 

11.  052041 с. Равнище ГЕРГЕВЕЦ Нива 8 1.016 АЧОС №2345 - 

II/ 17.01.2018 

12.  063032 с. Равнище РЯНОВО 

БЪРДО 

Нива 4 3.927 АЧОС №2320 - 

II/ 08.11.2017 

13.  081001 с. Равнище КАЛУГЕРСК

И ЛИВАДИ 

Нива 6 3.700 АЧОС №2153-

II/ 03.05.2017 

14.  081003 с. Равнище КАЛУГЕРСК

И ЛИВАДИ 

Нива 6 6.000 АЧОС №2154-

II/ 03.05.2017 

15.  081005 с. Равнище КАЛУГЕРСК

И ЛИВАДИ 

Нива 6 1.102 АЧОС №2155-

II/ 03.05.2017 

        

 

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

начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, по списък приет с Решение №9 

от 20.01.2023 год. на Общински съвет на община Правец 

 

 



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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, изменя т. 48 от 

Програмата и придобива следното съдържание: 
 

№ по 

ред 

АОС № 

дата 
Описание на имота 

48. АЧОС №4717/ 

14.02.2023 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 за 6 (шест) 

кв.м, придаваеми от ПИ №6536, заедно с построения в него 

гараж със застроена площ от 27 (двадесет и седем) кв.м., 

находящи се в кв. 83 (осемдесет и три) 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 дабавя 
 

№ 

по 

ред 

АОС № 

дата 

 

Описание на имота 

27. АЧОС №4716-II/ 

10.02.2023 г. 

7/560 (седем към петстотин и шестдесет) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 123 (тринадесети 

отреден за имот планоснимачен номер сто двадесет и три), 

целият с урегулирана площ от 560 кв.м. (петстотин и шестдесет 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 7 (седем) 

кв.м., придаваеми от общински имот, находящ се в кв. 9 (девет) 

по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, област 

Софийска. 

28. АЧОС №4714-II/ 

18.01.2023 г. 

36/744 (тридесет и шест към седемстотин четиридесет и четири) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 77 

(четвърти отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и 

седeм), целият с урегулирана площ от 744 кв.м. (седемстотин 

четиридесет и четири квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 36 (тридесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 156 

(сто петдесет и шест) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 25 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен, част от поземлен имот №1433 по Кадастралния план 

на гр. Правец - публична общинска собственост, за поставяне на преместваем 

обект за тото - пункт. 

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

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



(ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал.2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, 

чл. 103, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), чл. 14, ал. 

2, и ал. 3 от Наредба № 5 на ОбС– Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

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

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет на община Правец дава съгласие за отдаване под наем без търг или 

конкурс на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, ЕИК 202766380, 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, актуван с АПОС №1610-I/11.01.2023 г. 

2. Определя месечна наемна цена общо в размер на 50.00 лв. (петдесет лева) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т.15.3 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество,. 

3. Срок на отдаване –10 (десет) години;  

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

на договор за наем с Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”, ЕИК 202766380, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Хайдушко изворче” №28, за имота по т. 1 

при условията определени в т.2 и т. 3 от настоящото решение. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 26 

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

собственост, Помещение – частна общинска собственост, находящо се на първия 

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

представляващо лекарски кабинет. 

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. 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-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 

1. Общински съвет на община Правец дава съгласие за отдаване под наем без търг или 

конкурс на ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

Д-Р ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА - ЧИНОВА”, ЕИК 201765390, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, община Столична, област София, р-н Лозенец, ул. „Кожух Планина“, 

№2. , вх. А, представляванo от Венелина Г. Чубриева - Чинова, Помещение – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 13.50 (тринадесет цяло и петдесет) кв.м., находящо се на 

първия етаж в административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, представляващо 

лекарски кабинет, актуван с Акт за частна общинска собственост №1251-II/18.07.2014, вписан 

в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 

1654/23.07.2014 г. под № 40, том VI, парт. 26391. 

2. Определя месечна наемна цена общо в размер на 10.80 лв (десет лева и осемдесет 

стотинки) без ДДС 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 помещението по т. 1 – за лекарски кабинет. 

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

сключване на договор за наем с ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА - ЧИНОВА”, ЕИК 201765390, за 

помещението по т. 1 за срок от 5 (пет) години. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 27 

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

собственост, Помещение – частна общинска собственост, находящо се в 

Административна сграда – кметство, с. Осиковска Лакавица, община Правец, 

представляващо лекарски кабинет. 

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. 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-10; “За”-10, “Против”-0, “Въздържали се”-0) 
 

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет на община Правец дава съгласие за отдаване под наем без търг или 

конкурс на ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ 

Д-Р ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА - ЧИНОВА”, ЕИК 201765390, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, община Столична, област София, р-н Лозенец, ул. „Кожух Планина“, 

№2. , вх. А, представляванo от Венелина Г. Чубриева - Чинова, помещение – частна общинска 

собственост, с обща полезна площ от 20.00 (двадесет) кв.м., находящо се в Административна 

сграда – кметство, с. Осиковска Лакавица, община Правец, представляващо лекарски кабинет, 

актуван с Акт за за публична общинска собственост №244-I/17.02.2015, вписан в Службата по 

вписванията - гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 290/19.02.2015 г. под № 

149, том I, парт. 29010,29011. 

2. Определя месечна наемна цена общо в размер на 16.00 лв. (шестнадесет лева) без 

ДДС, 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 помещението по т. 1 - за лекарски кабинет. 

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

сключване на договор за наем с ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА - ЧИНОВА”, ЕИК 201765390, за 

помещението по т. 1 за срок от 5 (пет) години. 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 28 

ОТНОСНО: Продажба на общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – общ., находящ 

се в кв. 20 по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област 

Софийска. 



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

27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1, 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-10; “За”-10, “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) XII – общ. (дванадесет, общински), целият с урегулирана площ от 814 (осемстотин и 

четиринадесет) кв.м, заедно с построената в него двуетажна жилищна сграда – търпим строеж, 

със застроена площ (ЗП) от 81 (осемдесет и един) кв.м, находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана 

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

собственост (АЧОС) №4025-II/23.04.2021 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград 

към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 972 от 27.04.2021 год., Акт № 118, том IV, при съседи: 

Север: УПИ XI – общ, кв. 20; изток: улица с о. т. 112 до о. т. 110; юг: улица с о. т. 112 до о. т. 

111; запад: УПИ XIII – общ., кв. 20, с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 24440.00 лв. (двадесет и четири хиляди 

четиристотин и четиридесет лева) без ДДС, в т.ч. –земя - 12960.00 лв (дванадесет хиляди 

деветстотин и шестдесет лева) без ДДС и сграда – 11480.00 лв. (единанадесет хиляди 

четиристотин и осемдесет 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   № 29 

ОТНОСНО: Разглеждане на покана за закупуване на поземлени имоти, участващи в УПИ 

VIII-1709, кв. 72, по плана за регулация на гр. Правец, община Правец. 

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

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

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

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

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет на община Правец не приема предложението от: 

 М. П. П. с постоянен адрес: гр. Правец, ........., в качеството си на наследник и 

пълномощник на наследниците на П. М. П., собственик на Поземлен имот (ПИ) 

6677 и ПИ 6679, съгласно т.1 от Решение №6176 от 01.03.2010 г. на ОСЗ- Правец 

с предложение към община Правец за закупуване на същите имоти на цена от 

60.00 (шестдесет) лв. на квадратен метър. ПИ 6677 с площ от 135 кв. м. и ПИ 



6679 с площ от 174 кв.м., с цялата си площ участват в УПИ VIII – 1709, целият с 

урегулирана площ от 880 кв.м., кв. 72, гр. Правец. 

 В. П. С. с постоянен адрес: гр. Правец, .................., в качеството си на наследник и 

пълномощник на наследниците на С. З. С., собственик на Поземлен имот (ПИ) 

6678, съгласно т.3 от Решение №6022 от 28.12.2011 г. на ОСЗ- Правец, с 

предложение към община Правец за закупуване на същия имот на цена от 

60.00 (шестдесет) лв. на квадратен метър. ПИ 6678 с площ от 204 кв. м. с цялата 

си площ участва в УПИ VIII – 1709, целият с урегулирана площ от 880 кв.м., кв. 

72, гр. Правец. 

2. Възлага на кмета на община Правец да уведоми М. П. П. с постоянен адрес: гр. Правец, 

...................., в качеството си на наследник и пълномощник на наследниците на П. М. П. и В. 

П. С. с постоянен адрес: гр. Правец, .................., в качеството си на наследник и пълномощник 

на наследниците на С. З. С., за взетото решение по т. 1. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 30 

ОТНОСНО: Сключване на  договор с „Екопак България“ АД, ЕИК 131210347 за 

организиране на система за разделно събиране, транспортиране, временно 

съхраняване, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и от 

отпадъчни материали: хартия и картон, метали и пластмаси от домакинствата, 

обществените и административните учреждения, училища, търговски обекти. 

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

ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, 

ал. 3, т. 6 и т. 7, чл. 20, ал. 1, т. 1 и ал. 4 от Закона за управление на отпадъците и 

във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от 

опаковки, 

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

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде сключен договор с „Екопак България“ АД, ЕИК 131210347, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №60, 

представлявано от Александър Урманов – изпълнителен директор, за организиране на система 

за разделно събиране, транспортиране, временно съхраняване, рециклиране и 

оползотворяване на отпадъци от опаковки и от отпадъчни материали: хартия и картон, метали 

и пластмаси от домакинствата, обществените и административните учреждения, училища, 

търговски обекти. 

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

сключване на договора. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 31 

ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/  и  План за 

регулация /ПР/ на УПИ II-обществено жилищно строителство в кв. 20 и улица в 

участъка между о.т.472 – о. т. 468 – о. т. 475 – о.т.476 по Подробния устройствен 

план на гр. Правец. 

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

чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2 , т.6  от   ЗУТ и чл.60 от АПК, 

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

 

РЕШИ: 



1.Дава принципно съгласие за изработването на Проект изменение на ПУП – План за 

улична регулация /ПУР/ и План за регулация /ПР/ с които се предвижда уличната регулация 

между о.т.472 – о. т. 468 – о. т. 475 – о.т.476 да бъде с габарит 5.0м, като южната регулационна 

линия и бордюр – към кв. 115 се запазват, а северната част на улицата се придава към УПИ II-

обществено жилищно строителство в кв. 20 по Подробния устройствен план на гр. Правец, 

по кафяви и зелени линии, цифри и надписи в съответствие с приложеното мотивирано 

предложение. 

2.Проектът е съставна част по чл. 150, ал. 2, т. 1 от ЗУТ от комплексен проект за 

инвестиционна инициатива. Възлага на кмета на община Правец да организира извършването 

на произтичащите от горното решение процедури. 

3.Общинският съвет допуска предварително изпълнение на решението от деня на 

приемането му в предвид възможността строителството да се осъществи преди настъпване на 

пролетния сезон със засилване на дъждовете и да се предотврати наводняването на помещения 

в блоковете чрез реализацията на изготвения инвестиционен проект „Ремонт по улица от о.т. 

472 през о.т.468-475 до о.т.476 град Правец и изграждане на паркоместа в УПИ II – обществено 

жилищно строителство, кв.20, гр. Правец“. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 32 

ОТНОСНО: Проект за изменение на ПУП – План за улична регулация /ПУР/ и План за 

регулация /ПР/ в участъка между о. т. 917 – о. т. 905 – о. т. 867 – о. т. 860 – о. 

т.839 и за дворищната регулация на част от кв. 100 и кв. 149 по Подробния 

устройствен план на гр. Правец. 

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

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

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

РЕШИ: 
 

Дава принципно съгласие за изработването на Проект изменение на ПУП – План за 

улична регулация /ПУР/ и План за регулация /ПР/ в участъка между о. т. 917 – о. т. 905 – о. т. 

867 – о. т. 860 – о. т.839 и за дворищната регулация на част от кв. 100 и кв. 149  с койтосе 

предвижда уличната регулация да се съобрази със съществуващата на място западна ограда на 

УПИ I-парк в кв.149, като габарита на улицата да стане 7.50м – две платна по 3.0м и един 

тротоар от 1.5м от запад. С изменението се променя дворищната регулация на урегулирани 

поземлени имоти УПИ VI-6265, УПИ IХ-6265, УПИ ХХХIV- 6265,6287, УПИ ХХХVI-1789, 

УПИ ХХХIII-1780, УПИ ХХХII-631,632, УПИ ХХХI-6418, УПИ ХХХ-629, УПИ ХХХV- за 

техн. Инфраструктура в кв. 100 по Подробния устройствен план на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, по кафяви и зелени линии, цифри и надписи в съответствие с приложеното 

мотивирано предложение. 

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

горното решение процедури. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 33 

ОТНОСНО: Индексиране на цената  по договор №д-290/18.12.2019г. с предмет :“Неотложни 

и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на 

Община Правец“ в резултат на инфлация. 



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

ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл.60, ал.1 от АПК  и във връзка с чл.116 ал.2 от ЗОП, 

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

РЕШИ: 

1. Общински съвет Правец дава съгласие да бъдат индексирани цените на строителните 

работи по предмета на договора, за срока на изпълнение на Договор №Д-290/18.12.2019г 

“Неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията на 

община Правец“, с което да се компенсират инфлационните процеси до стойност, която не 

превишава допустимият коефициент на увеличение съгласно Методиката и законовата норма 

определена в ЗОП (чл.116 ал.2 „ако се налага увеличение на цената, то не може да надхвърля 

с повече от 50 на сто стойността на основния договор или рамковото споразумение“). 

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 в своевременно завършване на започнатите вече 

ремонтни дейности и разплащане на направените разходи. 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е   № 34 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец с проект: “Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на спортна зала Правец”- УПИ XXVI за спортен комплекс, кв.9, по 

плана на гр.Правец, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ -BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с 

финансиране по линия на МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

УСТОЙЧИВОСТ. 

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

чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 

1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да 

кандидатства с проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на спортна зала 

Правец”- УПИ XXVI за спортен комплекс, кв.9, по плана на гр.Правец, по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -BG-RRP-4.020 „Подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно 

обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на МЕХАНИЗМА ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. 
2.Общински съвет на Община Правец указва на Община Правец да спазва 

законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕЗДРСР и условията в обхвата на 

Регламент (ЕС)№1305/2013 

Р Е Ш Е Н И Е   № 35 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Правец с проект: “Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност на Експозиционна сграда към Музеен комплекс ”- кв.4, по плана на 

гр.Правец, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -

BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен 

сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, с финансиране 

по линия на МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. 



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

чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

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

РЕШИ: 
 

1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да 

кандидатства с проект: “Прилагане на мерки за енергийна ефективност на 

Експозиционна сграда към Музеен комплекс ”- кв.4, по плана на гр.Правец, по процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ -BG-RRP-4.020 „Подкрепа за 

устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно 

обслужване, култура и спорт“, с финансиране по линия на МЕХАНИЗМА ЗА 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ. 
2.Общински съвет на Община Правец указва на Община Правец да спазва 

законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕЗДРСР и условията в обхвата на 

Регламент (ЕС)№1305/2013. 
 

Р Е Ш Е Н И Е   № 36 

ОТНОСНО: Приемане на отчет на годишния план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Правец за  2022 година. 

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

чл.27, ал.3 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и с чл. 197, ал. 3 от Закона 

за предучилищното и училищното образование, 

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

РЕШИ: 

1. Приема Отчет на годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Правец за  2022 година. (Приложение) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ    /п./ 

СЪВЕТ  НА  ОБЩИНА  ПРАВЕЦ: 

                         /Цветелина ВЛАДИМИРОВА/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

ОТЧЕТ 

ГОДИШЕН ПЛАН 

 НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 

РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ  

В ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетът е приет с решение на Общински съвет № 36/16.03.2023 г. 



Стратегическа цел : Осигуряване на  ключови фактори и  ресурси за устойчиво 

прилагане в образователните институции на общата и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

 

Оперативна цел 1: 

Осигуряване на процес и среда на учене, които премахват пречките пред ученето и 

създават възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички 

аспекти на живота на общността. 

Мярка / Дейности 

Срок за 

изпълне

ние 

Институции 
Финансира

не 

Индикатори 

Отчет на изпълнените 

дейности 

1.Оценяване  на 

индивидуалните 

потребности на децата 

и учениците и 

определяне на 

необходимост от обща 

или от допълнителна 

подкрепа. 

   

 

1.1.Извършване на 

оценка на риска от 

обучителни затруднения 

на децата на 5 и 6 

годишна възраст в 

рамките на 

установяването на 

готовността на детето за 

училище 

ежегодно 

  

детски 

градини, 

подготвителни 

групи към 

училищата 

не се 

изисква 

допълнител

но 

финансиран

е 

Извършено е оценяване 

на развитието на децата 

в подготвителните групи 

и на риска от 

обучителни 

затруднения. 

Определени са  

допълнителни модули за 

децата, 

които не владеят 

български език. 

1.2.Ранното оценяване на 

децата от 3 години до 3 

години и 6 месеца при 

постъпване за първи път 

на детето в детската 

градина чрез скрининг за 

определяне на риск от 

възникване на 

обучителни затруднения 

при 

постъпва

не в 

детска 

градина  

детски 

градини, 

РЦПППO – 

София област  

не се 

изисква 

допълнител

но 

финансиран

е 

Извършена е 

индивидуална  оценка на 

потребностите от 

подкрепа за личностно 

развитие на всяко дете, 

постъпващо  в детските 

градини  чрез скрининг 

за определяне на 

риск от възникване на 

обучителни затруднения 

след писмено съгласие 

на родителя. 

1.3. Екипна работа между 

учителите и другите 

педагогически 

специалисти за 

целогоди

шно 

училища, 

детски 

градини 

 

не се 

изисква 

допълнител

но 

Екипите в 

образователните 

институции си 

взаимодействат в 



извършване на дейности 

по преодоляване на 

насилието и проблемното 

поведение, както и за 

преодоляване на 

обучителните 

затруднения. 

финансиран

е 

изпълнение на 

дейностите за 

преодоляване на 

проблемно поведение на 

ученици, като обменят 

информация, 

организират 

превантивни дейности , 

провеждат 

индивидуални 

консултации, включват 

учениците в  занимания 

по интереси. 

2. Допълнителна 

подкрепа за личностно 

развитие на децата и 

учениците със СОП 

   

 

2.1. Създаване в 

училищата и детските 

градини на екипи за 

подкрепа за личностно 

развитие (ЕПЛР) за всяко 

конкретно дете и ученик. 

в 

началото 

на 

учебната 

година 

училища, 

детски 

градини 

 

не се 

изисква 

допълнител

но 

финансиран

е 

Със заповед на 

директорите е определен 

координатор, който 

координира работата на 

екипите за подкрепа за 

личностно развитие на 

децата и учениците и 

дейностите с 

педагогическите 

специалисти и с 

родителите. 

2.2. Взаимодействие 

между ЕПЛР в детските 

градини и училищата с 

регионалния екип за 

подкрепа за личностно 

развитие (РЕПЛР) в 

РЦПППО. 

целогоди

шно 

училища, 

детски 

градини 

РЦПППО – 

София област 

 

не се 

изисква 

допълнител

но 

финансиран

е 

ЕПЛР осъществяват 

системна координация с 

РЕПЛР 

2.3. Разработване в 

училищата на 

индивидуални учебни 

планове и индивидуални 

учебни програми за 

учениците със СОП. 

в 

началото 

на 

учебната 

година 

училища, 

детски 

градини 

 

от бюджета 

на 

съответната 

институция 

За всички ученици със 

СОП са изготвени 

индивидуални планове. 

Оценката на 

индивидуалните 

потребности на деца и 

ученици със специални 

образователни 

потребности, се 

извършва от екипа за 

подкрепа за личностно 

развитие на детето или 



ученика, чийто състав 

включва психолог, 

логопед, ресурсен 

учител, учителите в 

групата в детската 

градина/класния 

ръководител и 

учителите, които 

преподават на ученика в 

училището. Оценяват се 

познавателно развитие, 

комуникативни умения, 

социални умения, 

физическо развитие, 

адаптивно поведение, 

психични реакции, 

семейно функциониране 

чрез адаптирани за 

българските условия 

инструменти. 

3. Дейности за 

предотвратяване и 

адекватна и ефективна 

реакция при тежки 

нарушения на 

дисциплината и прояви 

на агресия и тормоз от 

и спрямо деца и 

ученици. 

   

 

3.1. Разработване от 

училищата и детските 

градини на Механизъм за 

противодействие на 

училищния тормоз между 

децата и учениците в 

училище. 

ежегодно 

училища, 

детски 

градини, 

 

не се 

изисква 

допълнител

но 

финансиран

е 

Дейностите по 

превенция и 

интервенция на тормоза 

и насилието 

са заложени в 

разработените във всяка 

институция  Механизъм 

за противодействие на 

тормоза и 

насилието  

3.2. Повишаване 

информираността на 

родителите относно 

изискванията на 

Наредбата за 

приобщаващото 

образование за 

отсъствията на учениците 

от учебни занятия и 

през 

учебната 

година 

училища, 

МКБППМН,  

ОЗД, РДСП, 

РУО София 

област  

 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

При отсъствие на ученик 

се осъществява  връзка с 

родителите, за 

установяване на 

причините. При 

продължително 

отсъствие и при не 

откриване на ученика на 

посочения адрес, 



ролята на родителите в 

процедурите по налагане 

на санкции.  

директорът на 

училището сигнализира 

дирекция "Социално 

подпомагане" по 

настоящия адрес на 

ученика за 

предприемане на 

действия при условията 

и по реда на Закона за 

закрила на детето. 

3.3. Кампании и дейности 

за промотиране на 

толерантност и 

позитивно 

оползотворяване на 

свободното време на 

младите хора. 

целогоди

шно 

училища, 

детски 

градини, 

Община 

Правец, ДСП,  

 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

Организират се 

отбелязване на 

международни 

инициативи, свързани с 

толерантността и не 

насилието, беседи, 

конкурси, 

благотворителни 

кампании, спортни 

състезания между 

училищни отбори и др. 

Ежегодно се организира 

спортен турнир по 

футбол и народна топка 

под наслов „Не на 

насилието“ 

3.4. Използване ресурса 

на специалистите в 

социалните услуги при 

работа с деца жертви или 

свидетели на 

престъпления, деца 

пострадали от насилие и 

при превенция на 

агресивното поведение 

при подрастващите. 
 

целогоди

шно 

 училища, 

детски 

градини, 

Община 

Правец, ДСП,  

Социални 

услуги в 

общността 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

Специалистите по проект 

„Център за семейно 

консултиране и подкрепа - 

Правец“ периодично 

осъществяват дейности – 

консултации и обучения на 

родители, насочени за 

повишаване информираността 

им и необходимостта от 

допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на децата 

и учениците.  
 

4. Подкрепа на дарбите 

и талантите и 

личностна изява на 

всички деца и ученици. 

   

 

4.1. Подкрепа за 

талантливи деца чрез 

Програма на мерките за 

закрила на деца с изявени    

дарби. 

ежегодно 

детски 

градини, 

училища, 

Община 

не се 

изисква 

допълнител

но 

 



 Правец, НПО, 

МКБППМН,  

финансиран

е 

4.2. Организиране на 

спортни празници на 

училищно и общинско 

ниво, включително  и 

съвместно  с деца и 

ученици със СОП. 

целогоди

шно 

детски 

градини, 

училища, 

Община 

Правец, 

спортни 

клубове 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

Ежегодно се 

организират спортни 

състезания между 

училищни екипи по 

футбол, баскетбол, 

волейбол. 

4.3. Удостояване на 

учениците с морални и 

материални награди на 

училищно и общинско 

ниво при: 

- постигнати 

изключителни успехи в 

учебната дейност; 

- класиране на призови 

места и получаване на 

отличия за значими 

постижения в национални 

и международни 

състезания, олимпиади, 

конкурси, фестивали; 

- прояви на гражданска 

доблест и участие в 

доброволчески или 

благотворителни 

инициативи. 

целогоди

шно 

училища, 

Община 

Правец, РУО – 

София област, 

 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

Получени награди за 

класиране на призови 

места  отличия за 

значими 

постижения в 

регионални и 

национални състезания, 

олимпиади, 

конкурси, фестивали и 

други форуми за изява 

на способностите в 

областта 

на науките, 

технологиите, 

изкуствата и спорта. 

Най-много призови  

постижения отчита 

ПГПЧЕ Правец с 

участието си в различни 

национални и 

международни 

състезания и олимпиади. 

Училищата и детските 

градини се включват в 

организираните от 

общината 

благотворителни 

инициативи, като 

изработват различни 

сувенири. В тях са 

привлечени и родители. 

Ежегодно със заповед на 

кмета се удостоява 

награда „Випусник на 

годината“ 



4.4. Реализиране на 

дейности, включени в 

програми за занимания 

по интереси в училищата 

– занятия, публични 

дейности, участие на 

родителите, 

междуучилищни 

дейности, общински 

дейности. 

целогоди

шно 

училища, 

Община 

Правец, РУО – 

София област, 

 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

и целеви 

Училищата са изготвили 

програма за занимания 

по интереси  в 

направления, в 

зависимост от 

интересите на учениците 

и възможностите на 

училището. Организират 

се  междуинституционални 

дейности и изяви, 

състезания, концерти и 

други, с учениците, които 

участват в заниманията по 

интереси. 

4.5. Осигуряване на 

условия за участие на 

учениците в олимпиадите 

и състезанията на МОН и 

дейности от националния 

календар 

целогоди

шно 

училища, 

Община 

Правец, РУО – 

София област, 

 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

и целеви 

Участие на ученици в 

регионални и 

национални състезания, 

олимпиади, 

конкурси, фестивали 

5. Кариерно 

ориентиране и 

консултиране като 

част от       общата 

подкрепа за личностно 

развитие. 

   

 

5.1. Провеждане на 

занимания по интереси в 

училищата, свързани с 

опознаването на 

професиите. 

 

целогоди

шно 

училища, 

РУО – София 

област, 

Община 

Правец 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

Провеждат се  

интерактивни занимания 

по кариерно 

ориентиране; дискусии с 

ученици и родители по 

теми, свързани с 

избора на образование, 

професия и работа. 
Заниманията по 

интереси, чрез които се 

подпомага 

професионалното 

ориентиране на 

учениците по отношение 

на избора на 

възможности за 

обучение и професия, са 

свързани с посещения на 

културно-исторически и 

природонаучни обекти, 

институции, публични и 

стопански 



организации на 

територията на 

общината. 

5.2. Ползване на 

посреднически услуги за 

ученици в дирекция 

“Бюро по труда” за 

организиране и 

провеждане на групови 

информационни срещи и 

индивидуално 

консултиране за 

професионално развитие 

и дейности за изграждане 

на активно поведение на 

учащите младежи на 

пазара на труда. 

целогоди

шно 

училища, 

Д „БТ“ 

гр.Правец 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

Провеждат се 

консултации с ученици 

за подобряване на 

мотивацията им за учене 

и 

професионална 

реализация 

6. Предотвратяване на 

напускането на училище и 

ефективно включване на 

отпаднали ученици 

обратно в 

образователната 

система. 

   

 

6.1. Организиране и 

координиране от РУО - 

София-регион на 

дейностите на екипите за 

обхват, взаимодействие с 

институциите, 

организиране на работни 

срещи и работа в 

електронната платформа. 

целогоди

шно 

училища, 

РУО – София 

област, 

ОЗД, 

Община 

Правец 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

Екипите за обхват в 

училищата и детските 

градини осъществяват 

системен контакт и 

взаимопомощ при 

реализиране на 

Механизма за обхват 

6.2. Организиране от 

училищата на 

допълнителни обучения 

на ученици от начален 

етап и за ученици с 

обучителни затруднения 

от V до VІІ клас. 

целогоди

шно 

училища, 

РУО – София 

област, 

 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

Допълнително обучение 

за ученици, на които 

българският език не е 

майчин гарантира 

участието и изявата им в 

образователния процес и 

в дейността на 

училището.  

6.3. Подобряване на 

ефективността на 

целодневна организация 

на учебния ден като 

средство за 

целогоди

шно 

училища, 

РУО – София 

област, 

 

не се 

изисква 

допълнител

но 

Във всички основни 

училища е въведена 

целодневна организация 

на учебния ден за 

осигуряване на обща 



предотвратяване на 

напускането на училище. 

финансиран

е 

подкрепа за личностно 

развитие на учениците в 

училището, гарантиране 

участието и изявата им в 

образователния процес и 

като превенция от 

отпадане от училище. 

Оперативна цел 2: 

Осигуряване на качество на човешките ресурси за ефективно 

посрещане на разнообразието от потребности на всички деца и 

ученици. 

 

1. Осигуряване на 

специалисти в 

училищата и детските 

градини и в общинските 

институции за 

предоставянето на 

обща и допълнителна 

подкрепа за личностно 

развитие. 

   

 

1.1. Сформиране на 

екипите по подкрепа за 

личностно развитие в 

училищата и детските 

градини с участието на 

всички нормативно 

определени специалисти. 

в 

началото 

на 

учебната 

година 

училища, 

детски 

градини, 

РУО – София 

област, 

РЦПППО – 

София област 

средства от 

държавата 

във връзка с 

прилаганет

о та 

Наредбата 

за 

приобщава

що 

образование 

Директорите на 

образователните 

институции със своя 

заповед са определи 

координатор, който 

координира работата на 

екипите за подкрепа за 

личностно развитие на 

децата и учениците и 

дейностите с 

педагогическите 

специалисти и с 

родителите 

1.2. Взаимодействие 

между образователните 

институции за съвместно 

ангажиране на 

специалисти и по – пълно 

използване на 

специалисти от 

общинските социални 

институции. 

 

целогоди

шно 

училища, 

детски 

градини, 

РУО – София 

област, 

Община 

Правец, 

социални 

институции 

от бюджета 

на 

съответните 

институции  

При необходимост 

образователните 

институции си 

взаимодействат със 

специалисти от Д“СП“ 

Правец 



1.3. Осигуряване на 

ресурсни учители за 

краткосрочна и 

дългосрочна 

допълнителна подкрепа на 

децата и учениците със 

СОП. 

в 

началото 

на 

учебната 

година 

училища, 

детски 

градини, 

РУО – София 

област, 

РЦПППО – 

София област 

 

целеви и 

бюджетни 

средства, 

както и 

средства по 

проекти 

В две от 

образователните 

институции има 

назначени 

специалисти към 

училищните екипи за 

подкрепа и личностно 

развитие (УЕПЛР) за 

подпомагане на 

обучението и 

възпитанието на деца 

и ученици със 

специални 

образователни 

потребности 

(ресурсни учители, 

психолог, логопед). 

Където няма 

възможност за 

назначаване на 

специалисти, 

допълнителната 

подкрепа на децата е 

предоставена на 

РЦПППО. По този 

начин обезпечаването 

на общата и 

допълнителната 

подкрепа за 

личностно развитие в 

детските градини и 

училищата на 

територията на 

общината са напълно 

осигурени.  
 

2. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти за 

придобиване и 

усъвършенстване на 

компетентностите за 

идентифициране на 

потребностите и 

предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа. 

   

 

2.1.  Включване в 
съгласно 

плана за 
училища, 

от бюджета 

на 

 



квалификационни 

обучения на учители, 

работещи в подкрепа 

личностното развитие на 

децата и учениците. 

 

квалифи

кация 

детски 

градини, 

РУО – София 

област, 

РЦПППО – 

София област 

съответните 

институции 

2.2.  Обучение на 

екипи за подкрепа за 

личностно развитие за 

възможността да 

извършват функционална 

оценка на децата и 

учениците и нуждата от 

подкрепа. 

 

съгласно 

плана за 

квалифи

кация 

училища, 

детски 

градини, 

РУО – София 

област, 

РЦПППО – 

София област 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

 

2.3.  Осигуряване на 

въвеждащо и 

продължаващо обучение 

от РЦПППО на лица, 

назначени на длъжността 

„помощник на учителя“ 

за групи и класове с деца 

или ученици със СОП. 

 

съгласно 

плана за 

квалифи

кация 

училища, 

детски 

градини, 

РУО – София 

област, 

РЦПППО – 

София област 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

 

3. Методическа 

подкрепа на екипите за 

подкрепа за личностно 

развитие в училищата и 

детските градини. 

   

 

3.1.  Разпространение 

на информационни за  

приобщаващото 

образование. 

 

целогоди

шно 

училища, 

детски 

градини, 

РУО – София 

област, 

РЦПППО – 

София област 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

ОУ Правец работи по 

проект „Приобщаващо 

образование“ , по който 

реализират редица 

дейности за стимулиране 

развитието на личностни 

качества, социални и 

творчески умения и 

изяви. Останалите 

училища реализират 

мерките за приобщаващо 

образование чрез 

работата на клубовете за 

извънкласни занимания 

в областта на  



изкуствата, спорта,  

гражданското, здравното 

и интеркултурното 

образование. 

3.2.  Методическа 

подкрепа от РЦПППО 

при  нужда/ проблем, на 

ЕПЛР в ДГ и училищата. 

при 

необходи

мост 

училища, 

детски 

градини, 

РУО – София 

област, 

РЦПППО – 

София област 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

При необходимост 

РЦПЛР предоставят  

методическа подкрепа на 

училищните екипи за 

работа с деца и ученици 

със специални 

образователни 

потребности. 

Оперативна  цел 3:  

Подобряване на материалните условия и достъпност на 

средата за обучение на деца и ученици със специални 

образователни потребности в системата на предучилищното и 

училищно образование. 

 

1. Подобряване на 

достъпността на 

архитектурната среда в 

образователните 

институции като част 

от осигуряването на 

подкрепяща среда. 

   

 

1.1.  Осигуряване на 

достъпна архитектурна 

среда – входове на 

училища и детски 

градини, детски 

площадки и съоръжения 

за игра и санитарно-

хигиенни и спомагателни 

помещения 

целогоди

шно 

училища, 

детски 

градини, 

Община 

Правец  

 целеви и 

бюджетни 

средства, 

както и 

средства по 

проекти 

Във всички 

образователни 

институциите се 

предоставят условия за 

равен достъп до 

образование за децата и 

учениците и чрез 

осигуряване на достъпна 

архитектурна и 

физическа среда. 

Общодостъпните 

помещения в сградите се 

свързват чрез достъпен 

маршрут 

2. Подобряване на 

специализираната 

подкрепяща среда в 

образователните 

институции, съобразно 

нормативните 

изисквания 

   

 



2.1.  Разширяване на 

оборудваните кабинети за 

ресурсно подпомагане в 

училищата и детските 

градини, в които има 

деца със СОП и 

обогатяване на 

дидактичните материали 

съобразно потребностите 

на децата. 

при 

необходи

мост 

училища, 

детски 

градини, 

РУО – София 

област, 

РЦПППО – 

София област 

целеви и 

бюджетни 

средства, 

както и 

средства по 

проекти 

Във всички 

образователни 

институциите са 

изградени ресурсни 

кабинети,  осигурява се  

достъп до учебните 

програми и учебното 

съдържание, 

специализирана 

подкрепяща среда, 

дидактически 

материали, методики и 

специалисти. 

3.  Организиране на 

участие на учениците 

със СОП в национални 

външни оценявания и 

държавни зрелостни 

изпити. 

   

 

3.1.  Разяснение на 

родителите за 

улесненията, кои 

ученици със СОП могат 

да ползват по време на 

национални външни 

оценявания и държавни 

зрелостни изпити. 

целогоди

шно 

училища, 

детски 

градини, 

 

не се 

изисква 

допълнител

но 

финансиран

е 

Родителите на ученици 

със СОП се информират 

от училищните екипи за 

облекченията при 

провеждане на НВО. 

Оперативна цел 4:  

Постигане устойчивост на взаимодействието между 

участниците в образователния процес (деца и ученици, 

педагогически специалисти и родители) и между институциите 

за осигуряване на най-добрия интерес на детето и ученика. 

 

1. Създаване и 

поддържане на добри 

междуинституционалн

и взаимоотношения и 

практики за  и 

своевременно 

уведомяване на 

отделите за закрила на 

детето от страна на 

училищата и детските 

градини в случаи на деца 

и ученици в риск. 

   

 



2.1. Обединяване на 

усилията и активно 

взаимодействие между 

образователните 

институции и общински и 

местни структури и 

органи за повишаване на 

обхвата на децата и 

учениците и отпадането 

от училище 

целогоди

шно 

детски 

градини, 

училища, 

ДСП, 

Община 

Правец, 

РУО - София 

област, 

МКБППМН 

не се 

изисква 

допълнител

но 

финансиран

е 

С цел подобряване на 

координацията и 

сътрудничеството между 

местните институции по 

отношение на работата с 

децата в риск и деца, 

жертви на насилие, са 

създадени условия за 

сътрудничество и 

ефективна комуникация 

между всички участници 

в образователния 

процес. За преодоляване 

на проблемното 

поведение на дете или 

ученик и за справяне със 

затрудненията му с 

приобщаването в 

образователния процес с 

поведенческите му 

прояви се прилагат 

следните дейности: 

насочване на детето или 

ученика към занимания, 

съобразени с неговите 

потребности, 

консултиране на детето 

или ученика с 

психолог/педагогически 

съветник, обсъждане 

между ученика и 

класния ръководител с 

цел изясняване на 

възникнал проблем и 

получаване на подкрепа 

за разрешаването му. 

Всяка година се 

организират спортни 

състезания между 

училищата в общината 

под надслов „Не на 

тормоза“ 

2. Регулярна и 

ефективна работа на 

образователните 

институции с 

родителите на деца и 

ученици с обучителни 

   

 



трудности, специални 

образователни 

потребности и с 

изявени дарби. 

2.1.  Повишаване 

информираността на 

родителите относно 

затрудненията в 

образователния процес на 

техните деца и 

възможностите за 

преодоляването им, както 

и осигуряване на 

информация за процеса 

на приобщаващото 

образование 

целогоди

шно 

детски 

градини, 

училища, 

 

не се 

изисква 

допълнител

но 

финансиран

е 

Учителите в групата или 

класният ръководител 

запознават родителя с 

предприетите конкретни 

дейности за  

затруднения в 

обучението  и го 

информират за 

резултатите от 

изпълнението им. 

3. Подобряване на 

координацията и 

сътрудничеството 

между институции по 

отношение на 

работата с децата в 

риск (вкл. и риск от 

отпадане от училище) и 

деца, жертви на 

насилие: 

 

   

 

3.1.  Прилагане на 

Координационния 

механизъм за 

взаимодействие при 

работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в 

риск от насилие и за 

взаимодействие при 

кризисна интервенция, 

както и противодействие 

на училищния тормоз 

между децата и 

учениците в училище. 

целогоди

шно 

детски 

градини, 

училища, 

ДСП, 

Община 

Правец, 

РУО - София 

област, 

МКБППМН 

не се 

изисква 

допълнител

но 

финансиран

е 

Изградена е добра  

координацията и 

сътрудничеството между 

местните институции по 

отношение на работата с 

децата в риск и деца, 

жертви на насилие, са 

създадени условия за 

сътрудничество и 

ефективна комуникация 

между всички участници 

в образователния 

процес. За преодоляване 

на проблемното 

поведение на дете или 

ученик и за справяне със 

затрудненията му с 

приобщаването в 

образователния процес с 



поведенческите му 

прояви се прилагат 

следните дейности: 

насочване на детето или 

ученика към занимания, 

съобразени с неговите 

потребности, 

консултиране на детето 

или ученика с 

психолог/педагогически 

съветник, обсъждане 

между ученика и 

класния ръководител с 

цел изясняване на 

възникнал проблем и 

получаване на подкрепа 

за разрешаването му. 

Всяка година се 

организират спортни 

състезания между 

училищата в общината 

под надслов „Не на 

тормоза“ 

Оперативна цел 5:  

Постигане устойчивост на обществената информираност и 

чувствителност относно целите и принципите на    

приобщаващото образование. 

 

1. Преодоляване на 

непознаването и 

предразсъдъците, за 

повишаване на 

информираността и 

чувствителността към 

децата и учениците със 

СОП. 

   

 

1.1.  Организиране и 

провеждане на 

дейности,  насочени към 

местната общност за 

преодоляване 

на  предразсъдъците 

и  повишаване на 

информираността и 

чувствителността към 

децата и учениците, 

нуждаещи се 

целогоди

шно 

детски 

градини, 

училища, 

Община 

Правец, 

 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

Специалистите по 

проект „Център за 

семейно консултиране и 

подкрепа - Правец“ 

периодично 

осъществяват дейности – 

консултации и обучения 

на родители, насочени за 

повишаване 

информираността им и 

необходимостта от 

допълнителна подкрепа 



от  допълнителна 

подкрепа за личностно 

развитие и включване в 

организирани общински 

и училищни дейности за 

толерантност и 

приобщаване. 

за личностно развитие 

на децата и учениците. 

1.2. Организиране и 

провеждане на Публични 

изяви на заниманията по 

интереси, насочени към 

позитивна изява на 

етническата идентичност 

и за етническа 

толерантност. 

целогоди

шно 

детски 

градини, 

училища, 

Община 

Правец, 

 

от бюджета 

на 

съответните 

институции 

По повод традиционни 

празници  училищата  

организират тържества, 

насочени към 

популяризиране на 

културното 

многообразие . Всяка 

година ученици от ОУ 

Видраре, включени в 

клуб „Фолклор на 

етносите“ отбелязват 

празника Ромската нова 

година с посещение в 

държавни институции 

или посолства. 

2. Сътрудничество 

с граждански 

организации в различни 

аспекти 

   

 

2.1.  Взаимодействие с 

НПО  за квалификация на 

непедагогическите 

специалисти и участие в 

партньорски проекти. 

 

целогоди

шно 

детски 

градини, 

училища, 

НПО, РУО - 

София област, 

от бюджета 

на 

съответните 

институции, 

целеви и   

средства по 

проекти 

Основно училище 

„Васил Левски“, с. 

Видраре за поредна 

година участва в проект 

„Всеки ученик ще бъде 

отличник“ на Център 

Амалипе, като част от 

дейностите са насочени 

към повишаване на 

уменията на 

педагогическите 

специалисти 

 

 


