
ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ 

ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА 2018г. 

 

№ РЕШЕНИЕ  

1 Решение за Дневен ред -  10.01.2018 г. - 

2 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране по проект „Красива България‖ към 

Министерство на труда и социалната политика по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура‖ с 

проектно предложение с наименование „Ремонт на сгради за предоставяне на социални услуги‖, находящи се в  

УПИ XIII-социални дейности, кв.24, ул."Генерал Раух" №2А по плана на гр. Правец, на обща стойност 

179494,18лв./сто седемдесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и осемнадесет  стотинки/. 

2. Дава съгласие Община Правец да участва в съфинансиране на проектното предложение по т.1 с 50% 

от стойността му в размер на 89747,09лв./осемдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и 

девет стотинки/ в съответствие с изискванията на финансиращият орган. Стойността на съфинансирането ще 

се преведе по банкова сметка на МТСП  не по- късно от 30 дни след подписване на споразумението с МТСП.  

3. Дава съгласие средствата за съфинансиране на проекта да бъдат осигурени от собствени бюджетни 

средства на ОбщинаПравец  и  да бъдат отразени в параграф §61-00 „Трансфери между бюджетни сметки‖, 

подпараграф §61-02 „Предоставени трансфери между бюджетни сметки‖. 

 4. Дава съгласие Община Правец да не променя предназначението на обекта , предмет на инвестицията 

минимум 5 години след изпълнението на  проекта и се ангажира с осигуряване и поддръжката му след 

приключване на дейностите по проекта. 
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3 1.Дава съгласие за преминаване на газопроводно трасе през поземлени имоти: ПИ №000983 – полски 

път и по коритото на р. Калница – през ПИ №000945 – територия на водостопански, хидромелиоративни 

съоръжения, ПИ №000926 – местен път и ПИ №000923 - територия на водостопански, хидромелиоративни 

съоръжения, землището на гр. Правец и достига до УПИ ІІ-Фуражен завод, кв. 119.   

2.Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план, за  обект: „План за 

газификация на кв. 119, кв. 134 и кв. 143 по регулацията на гр. Правец, община Правец‖, през поземлени 

имоти: ПИ №000983 – полски път и по коритото на р. Калница – през ПИ №000945 – територия на 

водостопански, хидромелиоративни съоръжения, ПИ №000926 – местен път и ПИ №000923 - територия на 

водостопански, хидромелиоративни съоръжения, землището на гр. Правец и достига до УПИ ІІ-Фуражен 

завод, кв. 119.  

Да се спази изискването на чл. 125, ал. 7 от ЗУТ . 

Проектът за ПУП да отговаря на действащата нормативна уредба. 

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

процедури. 
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4 1. Делегира на кмета на община Правец правомощията в условията на оперативна самостоятелност да 

предприема действия от страна на община Правец по изменение на договорите за наем, сключени по реда на 

чл.37и, ал.12 ЗСПЗЗ в периода 2015-2017год. при възникване на необходимост за привеждане на съдържанието 

им като отговарящо на действащото законодателство, както и винаги, когато счете, че е налице необходимост 

от изменение, допълнение и прекратяването им в защита интересите на Община Правец. 
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5 Решение за Дневен ред -  26.01.2018 г. - 

6 1.Приема бюджета на Община Правец за 2018 г., както следва (съгласно Приложение №1): 

 

 ПО ПРИХОДА - 12 702 226 лв. 

    

1.1. Приходи с държавен характер - 

 

6 778 357 лв. 

 В т.ч.:   

 - обща субсидия за ДДД 

- преходен остатък 

 

- 

- 

5 608 056 лв. 

1 170 301 лв. 

1.2. Приходи с общински характер - 5 923 869 лв. 

 В т.ч.:   

 - данъчни приходи - 617 000 лв. 

 - неданъчни приходи 

 

- 1 349 145 лв. 

 - целева субсидия за капиталови разходи  1 017 100 лв. 

 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

 

 

 

 



 - трансфер за местни дейности 

 

 

- 646 900 лв. 

 -краткосрочни заеми от банки в страната - 120 000 лв. 

 -погасени кракткосрочни заеми от банки в страната - - 120 000 лв. 

 - преходен остатък  2 293 724 лв. 

 

2. ПО РАЗХОДА -        

12 702 226 лв. 

 В т.ч.:   

 - държавни дейности - 6 778 357 лв. 

 - общински дейности 

- общински приходи за дофинансиране на  

държавни дейности 

- 

- 

5 744 016 лв. 

 

179 853 лв. 

    

    

2.Приема инвестиционната програма за 2018 г. /поименен списък по обекти видове разходи и 

източници на финансиране/ в размер на 2 844 612 лв., . (Приложение №2). 

3.На основание чл.88, ал.1 от ЗДБРБ за 2018 г. определя представителни разходи за кмета в размер на 

2 % от разходите по пар. 10-00 „Издръжка‖ за дейност „Общинска администрация‖ 

4.От средствата, разчетени в §10-00 ―Издръжка‖, да се изплаща % от действителните транспортни 

разноски на лицата и длъжностите в бюджетната сфера, които имат право, съгласно чл.36, ал.1, и 2  от ПМС 

№332/22.12.2017 г. по утвърден списък от Общинския съвет, както следва: 

4.1.100 % на лицата работещи в дейностите финансирани от общинските бюджети (Приложение №3). 

5.Съгласно чл.37, ал.1 - ал.3 от ПМС №332/22.12.2017 г.определя средства за социално-битово и 

културно обслужване в размер на 3% от плановите средства за работна заплата. 

6.На основание чл.59, ал.2 от ЗФВС, определя средства в размер на 25 000 лв., разчетени във функция 

―Почивно дело, култура и религиозни дейности‖, като субсидия за дейност, която да се разпределя от 

Общинска администрация на Община Правец в съответствие със спортния календар на клубовете за 2017г. 

6.1.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата по т.6. 

7.Определя численост на персонала и средства за работни заплати за 2018 г. на местни и делегирани от 

държавата дейности, неприлагащи системи на делегирани бюджети, както и дейности дофинансирани от 

местни приходи (Приложение №4). 

8.Определя средства в размер на 5 000 лв. във функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности „ за закупуване на ковчези за жители на Община Правец с постоянен адрес 

9.Разходването на бюджетните средства да се осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 

9.1.Разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размер на предоставените 

трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения и стипендии са 

приоритетни. 

9.2.Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност:за трудови разходи:за 

покриване на просрочени задължения от минали години, за разход по проекти финансирани със средства от 

ЕС, за разходи свързани с дейности, за които се събират такси:за хранителни продукти:неотложни сезонни 

разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти,   

10.Приема преходния остатък по бюджета на общината към 31.12.2017 г. за делегираните от 

държавата и местни дейности в размер на 3 464 025 лв. 

Делегирани дейности 1 170 301 лв 

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от 

държавата дейности остават като преходен остатък и се използва през 2018 г. за същите дейности, 

включително и за инвестиционни разходи. 

Местни дейности 2  293 724 лв. 

11.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2018 г. в 

размер на 33 254 лв. 

12.Определя максимален размер на дълга както следва:  

12.1.Максимален размер на краткосрочен общински дълг за 2018 г. в размер до 120 000 лв., за 

финансиране на предоставяне публични услуги при временен недостиг на средства, както и за капиталови 

разходи и плащания по проекти, финансиране със средства от Европейския съюз 

12.2.Максимален размер на дългосрочен общински дълг за 2018 г. в размер до 1 000 000 лв., за 

финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност и финансиране на общински проекти за 

публично-частно партньорство. 

13.Определя субсидия за ремонтни дейности подпомагане самодейността на читалищата под формата 

на дофинансиране в размер на 55 000 лв., която да бъде предоставена след надлежно оформени и представени 

разходооправдателни документи 

14.Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани 

през 2018 г.в размер на 155 683 лв.  

15.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 

като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 5 012 061 лв.  



16.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходи в 

рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност 

16.2.В частта за местни дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една 

дейност в друга, без да изменя общият размер на разходите 

16.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени или неотложни разходи 

17.Възлага на кмета 

17.1.Да определи и утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет 

17.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението 

17.3.Да информира общинския съвет в случай на отклонения на средния темп на нарастване на 

разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи 

и/или трайно намаляване на бюджетните разходи 

17.4.Да включва информация по чл.125, ал.4 от ЗПФ в тримесечни отчети и обяснителните записки 

към тях 

17.5.Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз по отделните 

общински проекти, в съответствие с изискванията на Управляващия орган и МФ 

18.Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни програми,включително и на бюджетни организации, чийто 

бюджет е част от общинския бюджет 

18.1.за всеки отделен случай кметът определя или договаря срока на погасяването на заемите в 

съответствие с условията на финансиращата програма, но не по късно от края на 2017 г. 

18.2.при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския 

бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ 

18.3.при всички останали случаи, при възникване на потребност от временни безлихвени заеми, 

кметът внася предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет 

19.Упълномощава кмета: 

19.1.Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на 

одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания , при условие че не се нарушава 

своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местни дейности и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ , като не се променя 

предназначението на средствата в края на годината. 

19.2.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за 

финансирането им със средства от структурни и други фондове на Европейски съюз и на други донори по 

национални програми по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на 

общината за изпълнение на общинския план за развитие 

20.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 

съфинансиране на общински програми и проекти. 

7 I.Дава съгласие Община Правец да поеме общински дълг под формата на краткосрочен банков заем за 

оборотни средства, при следните параметри: 

1. Максимален размер на дълга – до 120 000 лв. / сто и двадесет хиляди лева / 

2. Валута на дълга – български лева 

3. Вид на дълга – краткосрочен заем за оборотни средства, поет с договор за общински заем 

4. Начин на обезпечаване – особен залог по реда на Закона за особени залози върху собствени приходи 

по 

чл.45 от Закона за публични финанси и обща изравнителна субсидия  

5. Начин на усвояване – еднократно до 30.06.2018г. 

6. Краен срок на погасяване – 25.12.2018 г. 

7. Условия за плащане – двумесечен гратисен период, погасяване на главница ежемесечно на равни 

вноски , 

с намаляваща лихва. 

8. Годишен фиксиран лихвен процент – до 3 % 

9. Еднократна такса за обработка и управление на банковия заем, платима еднократно върху размера при 

усвояване на средствата от него – до 0.5%  

10. Без такса ангажимент 

11. Без такса за предсрочно погасяване 

II. Приема процедура за избор на кредитна институция съгласно Приложение №1, неразделна част от 

настоящото решение.  

III.Възлага на кмета на Община Правец да проведе процедура за избор на кредитна институция, която 

да предостави краткосрочен банков заем на Община Правец при одобрените параметри от Общинския съвет. 
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8 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, както следва: 

В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ‖, се добавя към: 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

 

101 АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

Помещение №1 с площ 15.9 (петнадесет цяло и девет десети) кв. м, представляващо 

част от масивна едноетажна сграда – обреден дом, построена в УПИ I – Парк 

(гробищен), кв. 149 по регулационния план на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска 

 

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

 

Землище на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС 

№/дата 

1 047059 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 0.537 2127-II/ 

25.04.2017 

2 047131 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 1.000 2128 - II/ 

25.04.2017 

3 054011 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.454 2306 - II/ 

30.10.2017 

4 054013 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.223 2307 - II/ 

30.10.2017 

5 056067 гр. Правец ЦЕРЕТО Нива VII 0.500 2128 - II/ 

25.04.2017 

6 057052 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.419 2308 - II/ 

30.10.2017 

7 061066 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 1.250 2309 - II/ 

30.10.2017 

8 061067 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 0.566 2310 - II/ 

30.10.2017 

9 067012 гр. Правец БУЧНИК Нива VI 7.285 2311 - II/ 

30.10.2017 

10 069070 гр. Правец ДОЛНО ПОЛЕНЕ Нива IX 1.210 2130 - II/ 

25.04.2017 

11 070049 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VI 0.509 885 - II/ 

14.01.2013 

12 072041 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VI 0.736 2312 - II/ 

30.10.2017 

13 072042 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VII 1.235 952 - II/ 

15.04.2013 

14 076004 гр. Правец ГОЛЯМ ОРЕХ Нива VII 0.913 2131 - II/ 

25.04.2017 

15 077013 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.663 2132 - II/ 

25.04.2017 

16 077022 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.750 2133 - II/ 

25.04.2017 

17 094031 гр. Правец ТОШИНСКИ РЪТ Нива VI 0.814 886 - II/ 

14.01.2013 

            19.064   

        
Землище на с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС 

№/дата 

1 000286 с. Разлив ЦЕРАКА Нива VI 1.833 2297 - II/ 

30.10.2017 

2 000345 с. Разлив ГРАДИНИТЕ Нива VII 0.591 2298 - II/ 

30.10.2017 

3 000347 с. Разлив ТРАПА Изоставена нива VII 5.646 2299 - II/ 

30.10.2017 

4 005045 с. Разлив СИРАКОВСКА Нива VII 1.503 884 - II/ 

14.01.2013 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

 

 

 

 

 

 



5 009010 с. Разлив КУЛИНОТО Нива VI 6.122 1980 - II/ 

03.11.2016 

6 020223 с. Разлив ГАЧОВСКОТО Нива X 1.990 2305 - II/ 

30.10.2017 

7 041092 с. Разлив ПЕТРОВИЦА Нива VII 0.220 2300 - II/ 

30.10.2017 

8 044027 с. Разлив БРАНИЩЕТО Нива V 0.488 2301 - II/ 

30.10.2017 

9 044040 с. Разлив БРАНИЩЕТО Нива V 0.230 2302 - II/ 

30.10.2017 

10 055072 с. Разлив МАРИЙНОТО Нива VI 0.274 2304 - II/ 

30.10.2017 

            18.897   

Землище на с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000540 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна площ V 1.162 2253 - II/ 

29.09.2017 

2 000563 с. Правешка 

Лакавица 

ДЕЛИЙСКО 

ТРЪНЕ 

Др.посевна площ V 0.811 2254 - II/ 

29.09.2017 

3 000564 с. Правешка 

Лакавица 

НЕНЧОВО ТРЪНЕ Др.посевна площ V 1.401 2255 - II/ 

29.09.2017 

4 001521 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна площ V 0.302 2256 - II/ 

29.09.2017 

5 001522 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна площ V 0.629 2257 - II/ 

29.09.2017 

6 006022 с. Правешка 

Лакавица 

БАРЛЯК Нива VI 1.201 1347 - II/ 

19.03.2015 

            5.506   

        
Землище на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 013026 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп.нива VI 1.501 2246 - II/ 

26.09.2017 

2 013115 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп.нива VI 3.756 2247 - II/ 

26.09.2017 

3 047304 с. Калугерово РЪТЛАКА Тр. насждения VI 3.653 2248 - II/ 

26.09.2017 

            8.910   

  

 

 

     
Землище на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000189 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ VI 2.386 1168 - II/ 

28.03.2014 

2 000259 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ VI 0.641 2074 - II/ 

20.03.2017 

3 000318 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ VI 6.992 2076 - II/ 

20.03.2017 

4 000475 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ V 3.180 1169 - II/ 

28.03.2014 

5 000980 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ VI 2.880 2077 - II/ 

20.03.2017 

6 049014 с. Осиковска 

Лакавица 

ЦВЕТКОВ РЪТ Посевна площ VI 1.000 2078 - II/ 

20.03.2017 

7 056010 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ РЪТ Посевна площ VI 0.900 2079 - II/ 

20.03.2017 

8 057069 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ РЪТ Посевна площ VIII 3.992 1813 - II/ 

13.06.2016 



9 060006 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна площ VI 0.850 2081 - II/ 

20.03.2017 

10 060030 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна площ VI 0.842 2082 - II/ 

20.03.2017 

11 066022 с. Осиковска 

Лакавица 

БУСОРИЦА Посевна площ VI 3.624 2084 - II/ 

20.03.2017 

12. 025087 с. Осиковска 

Лакавица 

НАНКОВ СЛОГ Др. селскостоп. 

територия 

VI 8.680 2327 - II/ 

06.12.2017 

            35.967   

        

        
Землище на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 005122 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ изоставени Тр. 

насаждения 

VI 11.532 2274 - II/ 

06.10.2017 

2 100028 с. Осиковица ЛУКОВИЦА Нива VI 5.001 2156 - II/ 

03.05.2017 

3 121016 с. Осиковица МАРКОВЦИ Нива VI 4.800 2159 - II/ 

03.05.2017 

4 121022 с. Осиковица МАРКОВЦИ Нива VI 1.000 2160 - II/ 

03.05.2017 

5 125008 с. Осиковица ТРЕПЕТЛИКИТЕ Нива VII 1.232 2314 - II/ 

30.10.2017 

6 127042 с. Осиковица Малка косма Нива V 5.000 750 - II/ 

05.07.2012 

7 132032 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Нива VI 1.401 2161 - II/ 

03.05.2017 

8 151068 с. Осиковица ГЛАВУРИЦА-2 Нива VI 12.000 488 - II/ 

08.03.2011 

9 161020 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Нива VI 0.999 2162 - II/ 

03.05.2017 

10 162020 с. Осиковица ГЛАСА-2 Нива VII 2.370 2163 - II/ 

03.05.2017 

11 163011 с. Осиковица ГЛАСА -1 Нива VI 1.500 2164 - II/ 

03.05.2017 

12 169025 с. Осиковица КРИВА БАРА Нива VI 17.946 483 - II/ 

08.03.2011 

13 170004 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 0.610 1220 - II/ 

11.04.2014 

14 170007 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 2.200 1221 - II/ 

11.04.2014 

15 170012 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 7.500 1222 - II/ 

11.04.2014 

16 171027 с. Осиковица ПОД СЕЛОТО Нива V 1.999 1223 - II/ 

11.04.2014 

17 171028 с. Осиковица ПОД СЕЛОТО Нива VI 0.500 1224 - II/ 

11.04.2014 

18 194019 с. Осиковица КУШЛЬОВИЦА Нива VII 1.000 2166 - II/ 

03.05.2017 

19 207020 с. Осиковица ВОЙНОВЦИ Нива VI 19.405 476 - II/ 

08.03.2011 

            97.995   

        
Землище на с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 014060 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 2.985 2083 - II/ 

20.03.2017 

2 014062 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 0.712 2123 - II/ 

25.04.2017 



3 023050 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.704 1310 - II/ 

11.03.2015 

4 023059 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.377 1312 - II/ 

11.03.2015 

5 028072 с. Джурово КАМИЛЧЕ Нива VII 1.664 2124 - II/ 

25.04.2017 

6 035121 с. Джурово Умата нива VII 18.124 1156 - II/ 

28.03.2014 

7 035122 с. Джурово Умата нива VII 3.230 1157 - II/ 

28.03.2014 

8 035126 с. Джурово Умата нива VII 3.085 1158 - II/ 

28.03.2014 

9 035135 с. Джурово Умата нива VII 2.312 1159 - II/ 

28.03.2014 

10 035139 с. Джурово Умата нива VII 5.437 1160 - II/ 

28.03.2014 

11 051001 с. Джурово Алдьовица нива VII 4.763 1299 - II/ 

05.03.2015 

12 051007 с. Джурово Алдьовица нива VII 2.298 1300 - II/ 

05.03.2015 

13 062048 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.901 1808 - II/ 

13.06.2016 

14 062052 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.323 1809 - II/ 

13.06.2016 

15 064001 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.884 1810 - II/ 

13.06.2016 

16 064005 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.603 1811 - II/ 

13.06.2016 

            54.402   

    

 

 

   
Землище на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 006022 с. Видраре ГОЛИЦАТА Нива VI 1.000 2260 - II/ 

06.10.2017 

2 026017 с. Видраре ЛЪКАТА Нива V 3.501 2268 - II/ 

06.10.2017 

3 026020 с. Видраре ЛЪКАТА Нива V 1.907 2269 - II/ 

06.10.2017 

4 027018 с. Видраре КАМЪНЯКА Нива V 1.401 2278 - II/ 

06.10.2017 

5 029003 с. Видраре ШУГЛЬОВОТО Нива V 8.346 №1951-II/ 

07.10.2016 

6 029021 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Нива V 0.105 2264 - II/ 

06.10.2017 

7 031008 с. Видраре ПРИСОЙКАТА нива V 3.264 2265 - II/ 

06.10.2017 

8 035001 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.000 805 - II/ 

01.08.2012 

9 035025 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 0.893 2191 - II/ 

09.06.2017 

10 035026 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 4.703 2192 - II/ 

09.06.2017 

11 035029 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 5.002 2193 - II/ 

09.06.2017 

12 035031 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 3.998 2199 - II/ 

09.06.2017 

13 035061 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.199 2194 - II/ 

09.06.2017 

14 035065 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 5.117 2195 - II/ 

09.06.2017 

15 035077 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.003 2196 - II/ 

09.06.2017 



16 035088 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.325 801 - II/ 

01.08.2012 

17 035098 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.006 2198 - II/ 

09.06.2017 

18 035102 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.329 2197 - II/ 

09.06.2017 

19 045004 с. Видраре БРАТАНОВ РЪТ Нива VII 8.168 577 - II/ 

08.06.2011 

20 066005 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна площ VIII 1.122 2270 - II/ 

06.10.2017 

21 066045 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна площ VIII 4.015 1806-II/ 

13.06.2016 

22 066047 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна площ VIII 0.752 1807-II/ 

13.06.2016 

23 079017 с. Видраре БРЕГА Посевна площ VI 3.306 2271 - II/ 

06.10.2017 

24 083120 с. Видраре ШУГЛЬОВОТО Овощна градина V 1.421 2266 - II/ 

06.10.2017 

25 084068 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Изоставена нива V 0.690 2267 - II/ 

06.10.2017 

         68.573  

        
Землище на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000202 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Полска култура IV 2.067 1313-II/ 

11.03.2015 

2 000234 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Полска култура IV 1.444 1314-II/ 

11.03.2015 

3 011021 с. Равнище Асаново тръне изоставена нива V 1.836 1371 - II/ 

15.04.2015 

4 013041 с. Равнище СЕМКОВ ТРАП изоставена нива V 0.721 2272 - II/ 

06.10.2017 

5 016185 с. Равнище НЕГЪРЩИЦА изоставена нива - 

малом. 

V 2.828 2273 - II/ 

06.10.2017 

6 036019 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Нива III 0.845 2150-II/ 

03.05.2017 

7 038002 с. Равнище НАПУСТЕНА 

ЛИВАДА 

Нива III 3.801 787-II/ 

20.07.2012 

8 050033 с. Равнище ДУЛГА Нива V 11.673 209-II/ 

20.08.2010 

9 063032 с. Равнище Ряново бърдо нива IV 3.927 2320 - II/ 

08.11.2017 

10 081001 с. Равнище КАЛУГЕРСКИ 

ЛИВАДИ 

Нива VI 3.700 2153-II/ 

03.05.2017 

11 081003 с. Равнище КАЛУГЕРСКИ 

ЛИВАДИ 

Нива VI 6.000 2154-II/ 

03.05.2017 

12 081005 с. Равнище КАЛУГЕРСКИ 

ЛИВАДИ 

Нива VI 1.102 2155-II/ 

03.05.2017 

            39.944   

 

 

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/. 

 

 

№ 

по 

ред 

АОС №/ 

дата 

 

Описание на имота 

21. АЧОС №2338-II/ 

04.01.2018 г. 

188/5798 идеални части, от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I - Хлебозавод, целият с 

урегулирана площ от 5798 кв.м с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 36 

по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска; 



22. АЧОС №2339-II/ 

09.01.2018 г. 

93/653 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 1682, целият с 

урегулирана площ от 653 кв.м., с неуредени сметки, от които 83 кв.м. – придаваемо 

общинско място и 10 кв.м. - придаваемо общинско място от улица о. т. 1154 до о. т. 

1171, находящ се в кв. 67 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

 

В раздел VІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ. 

 

За отчуждаване на част от поземлен имот №57 – площ от 96 кв. м., по плана на с. Своде, община 

Правец, за изграждане на транспортна инфраструктура, участващ в част от улица с о.т. 43 – о.т.38, с. Своде. 

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

общинска собственост, част от сграда Автогара - Правец, представляваща втори етаж с обща полезна 

площ 224.50 кв.м., състояща се от 8 (осем) бр. помещения, коридор и отделен санитарен възел, построена в 

УПИ VIII – Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

0112 – II/02.08.1999 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 

2664/13.11.2008 г., под № 157, том X, н.д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

1.1 Начална тръжна месечна наемна цена – 673.50 лв. (шестотин седемдесет и три лева и петдесет 

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) 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 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. 

 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

 

10 1. 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 София, ж.к. „Север‖, бл. 403, вх. Б, ет. 2, 

ап. 16, представляван от Д-р Венцеслава Ромилова Бахчеванова на помещение, представляващо зъболекарски 

кабинет, с обща полезна площ от 15,00 (петнадесет) кв.м - частна общинска собственост, съгласно Решение № 

74/28.03.2014 г., т. 2 на ОбС-Правец, находящо се в Административната сграда на кметството в с. Осиковица, 

община Правец, актувана с Акт за публична общинска собственост № 180 – I/15.02.2013 г., вписан в 

служабата по вписвания  - гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 253/21.02.2013 г. под № 172, 

том I, парт. 17199,17200, при месечна наемна цена в размер на 12.00 лв. /дванадесет лева/ без ДДС или 14.40 

лв. /четиринадесет лева и четиридесет стотинки/ с ДДС, регламентирана в приложение № 1, т. 5. от Наредба 

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

2. 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, със седалище и адрес на управление: гр. Правец, община Правец, област София, ж.к. „Север‖, бл. 

403, вх. Б, ет. 2, ап. 16, представляван от Д-р Венцеслава Ромилова Бахчеванова за помещението, описано в 

т.1, за срок от 5 /пет/ години. 
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11 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000360 (нула нула нула три шест нула) с 

площ от 774 (седемстотин седемдесет и четири) кв.м., местността „Койчова поляна‖ с начин на 

трайно ползване – друга селищна територия, находящ се в махала „Куевска‖, землището на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2333 - 

II/28.12.2017 год, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. 

Рег. № 3777 от 29.12.2017 год., под № 91, том XIV, парт. 55202. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 10 060,00 лв. (десет хиляди и шестдесет лева), без ДДС 

(необлагаем), 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. 
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12 1. Дава съгласие община Правец да продаде на В. П.Вушев с постоянен адрес: ***, Ц.Г. Тодоров с 

постоянен адрес: ***, Г.Ц.Бенчев с постоянен адрес: *** и Д. В. Бенчева с постоянен адрес: ***, в качеството 

им на собственици на законно построена сграда – ЖСК „ Младост‖, тяло „А‖, с отстъпено право на строеж 

върху общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XIV – 1184 (четиринадесети отреден за имот планоснимачен номер хиляда сто осемдесет и четири), 

целият с площ от 906 (деветстотин и шест) кв.м., находящ се в кв. 7 (седем) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска., актуван с Акт за частна общинска собственост № 2328 - 

ІІ/11.12.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. 

№ 3650 от 13.12.2017 год., под № 3 том XIV, парт. 54788, пропорционално на собствеността им. 

2. Определя цена в размер на 13 050,00 лв. (тринадесет хиляди и петдесет лева) без ДДС (необлагаем), 

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. 

 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

 

13 1. Дава съгласие община Правец да продаде на наследници на Йото Петров Йотов, а именно: В. 

В.Йотова, с постоянен адрес ***, В. Й. Филева, с постоянен адрес ***, П. Й. Петров с постоянен адрес ***, и 

Т. Й. Петрова с постоянен адрес ***, в качеството им на собственици на законно построена сграда с отстъпено 

право на строеж в общински недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) IV – 98 (четвърти отреден за имот с планоснимачен номер деветдесет и осем), целият с 

урегулирана площ от 980 (деветстотин и осемдесет) кв.м., с неуредени сметки, от които 26 (двадесет и шест) 

кв.м. – придаваемо общинско място от улица с о. т. 119 до о. т. 33,  находящ се в кв. 18 (осемнадесет) по плана 

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

№ 2322 - ІІ/17.11.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с 

вх. Рег. № 3649 от 13.12.2017 год., под № 2 том XIV, парт. 54787. 

2. Определя цена в размер на 2 740,00 лв. (две хиляди седемстотин и четиридесет лева) без ДДС 

(необлагаем), 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. 

 

О
Т

М
Е

Н
Е

Н
О

 

с Р
еш

ен
и

е №
3

0
/1

6
.0

2
.2

0
1
8

г. 

 

14 1.  Дава съгласие община Правец да продаде на С. В. Христова с постоянен адрес: ***, и П. В. Йончев с 

постоянен адрес: ***, недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ 168/580 (сто шестдесет и 

осем към петстотин и осемдесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 636,1369 (четвърти 

отреден за имоти планоснимачен номер шестстотин тридесет и шест запетая хиляда триста шестдесет и девет) 

целият с урегулирана площ от 580 (петстотин и осемдесет) кв.м. с неуредени регулационни сметки, от които 

112 (сто и дванадесет) кв.м., представляват част от Поземлен имот (ПИ) №1369 (хиляда триста шестдесет и 

девет) и 56 (петдесет и шест) кв.м., придаваемо от общинско място към УПИ IV – 636 (четвърти отреден за 

имот с планоснимачен номер шестстотин тридесет и шест), находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за 

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

(АЧОС) № 2323 - ІІ/27.11.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 3596 от 06.12.2017 год., под № 173, том XIII, парт. 54700. 

2. Определя цена в размер на 5 040,00 лв. (пет хиляди и четиридесет 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. 
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15 1. Дава съгласие община Правец да продаде на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – ДИМАНА ДЕНТ‖ ЕООД, ЕИК 

202540417, с адрес на управление: гр. София, община Столична, район „Красно село‖, ж.к. „Белите брези‖, 

ул. „Хайдушка гора‖ №8-12, представлявано и управлявано от Вергил Боянов Даков, недвижим имот - частна 

общинска собственост, 203/578 (двеста и три към петстотин седемдесет и осем) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) I – 1359,1369 (първи отреден за имоти хиляда триста петдесет и девет запетая хиляда 

триста шестдесет и девет) целият с урегулирана площ от 578 (петстотин седемдесет и осем) кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2324 - ІІ/27.11.2017 година, вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3597 от 06.12.2017 год., под 

№ 174, том XIII, парт. 54706. 

 2. Определя цена в размер на 6 090,00 лв. (шест хиляди 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. 
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16 1. Дава съгласие община Правец да продаде на С. Ц.Ценов с постоянен адрес: ***, чрез майка и законен 

представител В. Б. Ценова с постоянен адрес: ***, недвижим имот - частна общинска собственост, 

представляващ 53/453 (петдесет и три към четиристотин петдесет и три) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VI – 638,1369 (шести отреден за имоти планоснимачен номер шестстотин тридесет и 

осем запетая хиляда триста шестдесет и девет) целият с урегулирана площ от 453 (четиристотин петдесет и 

три) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2325 - 

ІІ/27.11.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. 

№ 3598 от 06.12.2017 год., под № 175, том XIII, парт. 54703. 
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 2. Определя цена в размер на 1 590,00 лв. (хиляда петстотин 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. 

 

17 1. Дава съгласие община Правец да продаде на В. П. Петрова с постоянен адрес: ***, недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ 78/498 (седемдесет и осем към четиристотин деветдесет и осем) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 637,1369 (пети отреден за имоти с планоснимачен 

номер шестстотин тридесет и седем запетая хиляда триста шестдесет и девет) целият с урегулирана площ от 

498 (четиристотин деветдесет и осем) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 80 (осемдесет) 

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

собственост (АЧОС) № 2326 - ІІ/27.11.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3599 от 06.12.2017 год., под № 176, том XIII, парт. 23411. 

 2. Определя цена в размер на 2 340,00 лв. (две хиляди триста и четиридесет 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. 
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18 1. Дава съгласие община Правец да продаде на М. Б. Тишева с постоянен адрес: ***, недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ 224/1084 (двеста двадесет и четири към хиляда осемдесет и 

четири) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 224 (втори отреден за имот планоснимачен 

номер двеста двадесет и четири), целият с урегулирана площ от 1084 (хиляда осемдесет и четири) кв.м., с 

неуредени сметки, от които 49 (четиридесет и девет) кв.м. – придаваемо общинско място от ПИ №250 (двеста 

и петдесет) и 175 (сто седемдесет и пет) кв.м. - придаваемо общинско място от бивша улица, находящ се в кв. 

28 (двадесет и осем) по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 

частна общинска собственост (АЧОС) № 2332 - ІІ/14.12.2017 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3698 от 18.12.2017 год., под № 41, том XIV, парт. 54564. 

2. Определя цена в размер на 2 016,00 лв. (две хиляди и шестнадесет 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. 
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19 1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в т.1 от Решение №257 от 29.12.2017 год. (Протокол 

№12 от 29.12.2017 г.) на ОбС – Правец, като текстът: 

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

частна общинска собственост, представляващ  Урегулиран поземлен имот (УПИ) XV - 6504 (петнадесети 

отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин и четири) целият с площ от 754 (седемстотин 

петдесет и четири) кв.м, находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2316 - II/06.11.2017 

год, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3338 от 

10.11.2017 год., под № 1, том XIII, парт. 54181” 

да се чете:  

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

частна общинска собственост, представляващ  Урегулиран поземлен имот (УПИ) XV - 6504 (петнадесети 

отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин и четири) целият с площ от 754 (седемстотин 

петдесет и четири) кв.м, находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2317-II/06.11.2017 год. 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3339 от 

10.11.2017 год., под № 2, том XIII, парт. 54182”. 
2. Настоящото решение е неразделна част от Решение №257 от 29.12.2017 год. на Общински съвет на 

община Правец. 
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20 1. Дава съгласие да се предоставят за ползване имотите – полски пътища и напоителни канали, които не 

функционират - публична общинска собственост на територията на община Правец, които попадат в масивите 

за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017-2018 година. 

2. Определя цена за отдаване под наем през стопанската 2017-2018 година за имотите - полски пътища, 

попадащи в масиви за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ по землища в община Правец, както 

следва: 

- Землище на гр. Правец    – 9.00 лв./дка 

- Землище на с. Разлив    – 9.00 лв./дка 

- Землище на с. Правешка Лакавица – 18.00 лв./дка 

- Землище на с. Калугерово               – 11.00 лв./дка 

- Землище на с. Своде   – 22.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковска Лакавица – 14.00 лв./дка 
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- Землище на с. Осиковица   – 27.00 лв./дка 

- Землище на с. Джурово   – 21.00 лв./дка 

- Землище на с. Видраре   –26.00 лв./дка 

- Землище на с. Равнище   – 24.00 лв./дка 

- Землище на с. Манаселска река   – 17.00 лв./дка 

Възлага на кмета на община Правец да издаде заповед и да предприеме необходимите 

законосъобразни действия за сключване на договори за наем, след заплащане на наемната цена, с 

ползвателите на земеделски земи, подали заявления по реда на чл. 75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за стопанската 

2017-2018 година. 

21 Предоставя за възстановяване на наследниците на Киро Стайков Тотев, следните имоти в землището 

на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец:  

Поземлен имот №063108 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0.219 дка (нула декара двеста и 

деветнадесет кв. м.), местността „Пешната лъка‖ с начин на трайно ползване „овощна градина‖, категория VII 

(седма), съгласно скица-проект №Ф02144/06.12.2017 год., попадащ в следните имоти: 

- поземлен имот №063072 по КВС, целият с площ от 0.183 дка, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2336 – II/02.01.2018 год., вписан с вх. рег. №5 от 03.01.2018, под №3, том I, парт. 55231 – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ и  

- поземлен имот №063097 по КВС, целият с площ от 0.035 дка, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2337 – II/02.01.2018 год., вписан с вх. рег. №6 от 03.01.2018, под №4, том I, парт. 55232 – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 Поземлен имот №063070 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 1.086 дка (един декар и 

осемдесет и шест кв. м.), местността „Пешната лъка‖ с начин на трайно ползване „посевна площ‖, категория 

VII (седма), съгласно скица-проект №Ф02145/06.12.2017 год., попадащ в целия поземлен имот №063070 по 

КВС, актуван с Акт за частна общинска собственост №2335 – II/02.01.2018 год., вписан с вх. рег. №4 от 

03.01.2018, под №2, том I, парт. 55230 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Поземлен имот №063109 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 1.885 дка (един декар и 

осемстотин осемдесет и пет кв. м.), местността „Срядората‖ с начин на трайно ползване „посевна площ‖, 

категория VII (седма), съгласно скица-проект №Ф02146/06.12.2017 год., попадащ в изцяло в поземлен имот 

№063051 по КВС, актуван с Акт за частна общинска собственост №2334 – II/02.01.2018 год., вписан с вх. рег. 

№3 от 03.01.2018, под №1, том I, парт. 55229 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на П. П. Пушкаров, пълномощник 

на г-жа П. Г. Бончева, наследник на Киро Стайков Тотев и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по 

реда на АПК. 
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22 1. Възлага на кмета на община Правец да създаде доброволно формирование за предотвратяване или 

овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията 

на община Правец. 

2. Утвърждава 15 броя като численост на кандидатите за доброволци. 

3. Възлага на кмета на община Правец да обяви подбор на кандидати за доброволци. 

4. Възлага на кмета на община Правец във връзка с подбора на кандидатите за доброволци да издаде 

заповед за сформиране на Комисия, която да го осъществява, като същата да отговаря на изискванията на чл.9 

от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците 

от тях. 

5. Възлага на кмета на общината да сключи граждански договори с одобрените по съответния ред 

кандидати. 

6. Възлага на кмета на община Правец да предостави на РД ,,Пожарна безопасност и защита на 

населението’’- МВР необходимата информация във връзка с първоначалната регистрация на доброволното 

формирование. 
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23 1. Определя за представител на Община Правец в Общото събрание на Асоциацията по ВиК  на 

обособена територия, обслужвана от „ВиК‖ ЕООД-София – Румен Илиев Гунински – кмет на община Правец, 

за мандат 2015-2019 година. 

2. В качеството си на Представител на Община Правец в Асоциацията по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „ВиК‖ ЕООД-София, да гласува по следния начин:  

2.1 По т.1 - отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София за 2017год. - да гласува „ЗА‖ приемане на отчета на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София 

за 2017год., 

2.2 По т.2 - отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София за 2017год.- да гласува „ЗА‖ приемане на 

отчета за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД-София за 2017год,  
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2.3 По т.3 – приемане на бюджет на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД – София за 2018год.- да гласува „ ЗА― приемане на бюджет на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ,,Водоснабдяване и канализация’’ ЕООД – София 

за 2018год. 

2.4 По т.4 – други- Да гласува по своя преценка и защитавайки интересите на Община Правец. 

24 1. Приема Общински план за младежта за 2018 година. 

Приложение: Проект на Общински план за младежта за 2018 година. 
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25 

 

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

на 2017 година.  
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26 1. Приема „Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет на Община Правец за 2017 г.‖ 

(Приложение) 
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27 Решение за Дневен ред -  16.02.2018 г. - 

28 2. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените  прояви на 

малолетни и непълнолетни – Правец през  2017 година.  
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29 Определя списъци на общински пасища, мери, пасища с храсти и ливади на територията на община Правец, за 

индивидуално ползване по землища и категории, (кампания по разпределение 2018 година по реда на чл. 37и 

от ЗСПЗЗ), както следва:  

 

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

       № по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, дка 

1 023003 ГР.ПРАВЕЦ БАЧИЯТА Пасище, мера VI 18.804 

2 023004 ГР.ПРАВЕЦ БАЧИЯТА Пасище, мера VI 28.131 

3 023013 ГР.ПРАВЕЦ БАЧИЯТА Пасище, мера VI 6.060 

4 024009 ГР.ПРАВЕЦ КУНЧОВСКИ ДОЛ Пасище, мера VI 20.763 

5 024010 ГР.ПРАВЕЦ КУНЧОВСКИ ДОЛ Пасище, мера VI 4.285 

6 028022 ГР.ПРАВЕЦ СТАЙКИНО БЛАТО Пасище, мера VI 4.857 

7 031004 ГР.ПРАВЕЦ ГРАДЕШНИЦА Пасище, мера V 1.319 

8 031005 ГР.ПРАВЕЦ ГРАДЕШНИЦА Пасище с храсти V 1.448 

9 031016 ГР.ПРАВЕЦ ГРАДЕШНИЦА Пасище, мера V 0.890 

10 038017 ГР.ПРАВЕЦ РАВНИЯ ЛАК Ливада VII 4.589 

11 038027 ГР.ПРАВЕЦ БОНЧОВСКОТО Ливада VII 1.309 

12 038033 ГР.ПРАВЕЦ РАВНИЯ ЛАК Ливада VII 2.320 

13 038038 ГР.ПРАВЕЦ БОНЧОВСКОТО Ливада VII 1.825 

14 038041 ГР.ПРАВЕЦ    1.113 

15 038042 ГР.ПРАВЕЦ    1.279 

16 042020 ГР.ПРАВЕЦ РАЧКОВОТО Пасище, мера IX 4.231 

17 043007 ГР.ПРАВЕЦ ТРАПА Пасище, мера VI 2.082 

18 043009 ГР.ПРАВЕЦ ТРАПА Пасище, мера VI 4.825 

19 046021 ГР.ПРАВЕЦ ПАМЕТНИКА Пасище с храсти V 2.022 

20 047025 ГР.ПРАВЕЦ ПАВЛОВА ЛИВАДА Ливада V 1.395 

21 047119 ГР.ПРАВЕЦ ВОЙЧОВА ЛИВАДА Пасище, мера V 1.934 

22 048019 ГР.ПРАВЕЦ МАНАСТИРА Пасище, мера IX 11.757 

23 049024 ГР.ПРАВЕЦ ЕЛЕНКОВ РЪТ Пасище, мера IX 135.404 

24 049025 ГР.ПРАВЕЦ ЕЛЕНКОВ РЪТ Пасище, мера IX 9.002 

25 049028 ГР.ПРАВЕЦ ЕЛЕНКОВ РЪТ Пасище, мера IX 10.225 

      281.869 

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

       № по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, дка 

1 000055 С. РАЗЛИВ БОРОЩИЦА Пасище, мера X 22.961 

2 000197 С. РАЗЛИВ МОРОВСКОТО Пасище, мера VI 7.087 

3 000200 С. РАЗЛИВ БАРАТА Ливада VI 0.389 

4 000216 С. РАЗЛИВ МАРИЙНОТО Пасище, мера VI 2.143 

5 000299 С. РАЗЛИВ ЦЕРАКА Пасище, мера VI 6.360 

6 000304 С. РАЗЛИВ ДЖАНОВСКА Ливада VI 3.051 

7 000313 С. РАЗЛИВ БАРАТА Ливада  3.055 

8 000316 С. РАЗЛИВ БАРАТА Ливада VI 0.527 

9 000467 С. РАЗЛИВ КУЛИНОТО Ливада VII 2.787 
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10 000470 С. РАЗЛИВ СИРАКОВСКА Пасище, мера VII 5.689 

11 000556 С. РАЗЛИВ БОНОВСКА Ливада VI 0.620 

12 020066 С. РАЗЛИВ ТОРИЩЕТО Ливада V 0.839 

13 020350 С. РАЗЛИВ ТОРИЩЕТО Ливада V 2.121 

      57.629 

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

       № по 

ред 

Имот N Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 000033 с. Правешка Лакавица ТРЕСКОВЕЦ Използв. ливада VI 0.524 

2 000047 с. Правешка Лакавица ТРЕСКОВЕЦ Използв. ливада VI 1.245 

3 000194 с. Правешка Лакавица КОЛИБИЩЕ Използв. ливада VI 0.826 

4 000526 с. Правешка Лакавица ОТВЪДНА ЛИВАДА Използв. ливада VIII 3.275 

5 000740 с. Правешка Лакавица СТРЕЗОВЕЦ Използв. ливада IX 4.192 

6 001381 с. Правешка Лакавица БАЛТЬОВА СТРАНА Пасище, мера IX 7.135 

7 001401 с. Правешка Лакавица ГРОЕВОТО Използв. ливада VII 1.475 

8 001402 с. Правешка Лакавица ГРОЕВОТО Използв. ливада VII 1.010 

9 001474 с. Правешка Лакавица ТРЕСКОВЕЦ Използв. ливада VI 0.801 

10 001580 с. Правешка Лакавица КАМЕНИЦА Пасище, мера IX 1.675 

11 001616 с. Правешка Лакавица СКОРУШКА ПОЛЯНА Използв. ливада VI 0.574 

12 001668 с. Правешка Лакавица ВИСОКОТО Пасище, мера IX 30.875 

13 001673 с. Правешка Лакавица ВИСОКОТО Пасище, мера IX 25.330 

14 001690 с. Правешка Лакавица ВИСОКОТО Пасище, мера IX 13.344 

15 001784 с. Правешка Лакавица ГОРНО СЕЛИЩЕ Пасище, мера IX 8.484 

16 001823 с. Правешка Лакавица БАЛТЬОВА СТРАНА Пасище с храсти IX 6.730 

17 002082 с. Правешка Лакавица ПРИ ДОМА Пасище, мера V 1.607 

      109.102 

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

       № по 

ред 

Имот N Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 008007 с. Калугерово АРТТА Използв. ливада VI 1.000 

2 008010 с. Калугерово АРТТА Използв. ливада VI 4.190 

3 011047 с. Калугерово ГРАМАДАТА Използв. ливада VI 2.500 

4 011053 с. Калугерово ГРАМАДАТА Използв. ливада VI 9.135 

5 030032 с. Калугерово ГОРНИ РУДАРЕЦ Използв. ливада VI 1.216 

6 030034 с. Калугерово ГОРНИ РУДАРЕЦ Използв. ливада VI 0.771 

7 030035 с. Калугерово ГОРНИ РУДАРЕЦ Използв. ливада IX 1.349 

8 031023 с. Калугерово НИНОВСКИ ЛИВАДИ Пасище, мера IX 0.590 

9 031028 с. Калугерово НИНОВСКИ ЛИВАДИ Пасище, мера IX 2.271 

10 031078 с. Калугерово ДАСКАЛИЦА Пасище, мера IX 3.918 

11 032088 с. Калугерово КРУШАКА Използв. ливада VI 2.666 

12 032098 с. Калугерово КРУШАКА Пасище, мера VI 0.983 

13 032101 с. Калугерово КРУШАКА Използв. ливада VI 0.706 

14 033029 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 1.167 



15 033031 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 0.785 

16 033033 с. Калугерово ВЕНЕЦА Пасище, мера IX 2.046 

17 033038 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада IX 1.640 

18 033092 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 4.010 

19 033094 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 1.887 

20 033096 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 1.095 

21 033099 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 1.036 

22 033100 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 3.738 

23 033102 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 4.086 

24 033105 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 2.450 

25 033106 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 1.788 

26 033110 с. Калугерово БАРАТА Използв. ливада IX 4.788 

27 033130 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 2.013 

28 033135 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 6.025 

29 033137 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 3.055 

30 033138 с. Калугерово СМЪРДАН Пасище, мера IX 6.936 

31 034003 с. Калугерово ЛЪКАТА Използв. ливада V 0.920 

32 034005 с. Калугерово ОБАНОВА ЛЪКА Използв. ливада V 3.162 

33 034006 с. Калугерово ОБАНОВА ЛЪКА Пасище, мера V 0.684 

34 034020 с. Калугерово ЛИКОВЦИ Използв. ливада IX 1.198 

35 034024 с. Калугерово ЦЕРАКА Пасище, мера IX 10.363 

36 034026 с. Калугерово ЛИКОВЦИ Пасище, мера IX 11.861 

37 034027 с. Калугерово ЛИКОВЦИ Пасище, мера IX 5.351 

38 034036 с. Калугерово ЛИКОВЦИ Пасище, мера IX 0.759 

39 035034 с. Калугерово ПЕТЕЛЯ Пасище, мера IX 18.910 

40 035036 с. Калугерово ПЕТЕЛЯ Пасище, мера IX 4.444 

41 035040 с. Калугерово ПЕТЕЛЯ Пасище, мера IX 8.614 

42 035042 с. Калугерово ФРЪЗКОВОТО Пасище, мера IX 1.312 

43 035049 с. Калугерово ФРЪЗКОВОТО Пасище, мера IX 4.428 

44 035050 с. Калугерово ФРЪЗКОВОТО Пасище, мера IX 28.042 

45 035055 с. Калугерово НИНОВ ТРАП Пасище, мера IX 4.466 

46 035058 с. Калугерово НИНОВ ТРАП Пасище, мера IX 2.191 

47 035086 с. Калугерово БРЕГА Пасище, мера IX 8.254 

48 036128 с. Калугерово МОГИЛАТА Използв. ливада VI 0.954 

49 036129 с. Калугерово МОГИЛАТА Използв. ливада VI 4.924 

50 037145 с. Калугерово ПРЕКА САДИНА Пасище, мера VI 1.247 

51 037256 с. Калугерово МЕКА ПОЛЯНА Използв. ливада VI 1.496 

52 039152 с. Калугерово ЛЪКАТА Използв. ливада V 1.462 

53 039178 с. Калугерово МАЛА ГЛАВА Пасище, мера VII 5.770 

54 039181 с. Калугерово БЯЛАТА КАЛ Пасище, мера VII 1.703 

55 039186 с. Калугерово БЯЛАТА КАЛ Пасище, мера VII 1.269 

56 039187 с. Калугерово БЯЛАТА КАЛ Пасище, мера VII 3.031 

57 039192 с. Калугерово МАЛА ГЛАВА Пасище, мера VIII 4.163 

58 039205 с. Калугерово РУДАРЕЦ Използв. ливада IX 2.864 



59 039226 с. Калугерово ЛЪКАТА Използв. ливада V 0.516 

60 040123 с. Калугерово ГОРНА ПОЛИЦА Пасище, мера VI 4.353 

61 041039 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 12.165 

62 041042 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 2.859 

63 041047 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 1.032 

64 041060 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 3.380 

65 041065 с. Калугерово СМЪРДАН Използв. ливада VI 1.243 

66 041139 с. Калугерово КАМЕН ДОЛ Пасище, мера IX 4.411 

67 041142 с. Калугерово КАМЕН ДОЛ Пасище, мера IX 2.041 

68 041145 с. Калугерово КАМЕН ДОЛ Пасище, мера IX 2.531 

69 041152 с. Калугерово КАМЕН ДОЛ Пасище, мера IX 1.328 

70 041185 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 5.303 

71 041191 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 2.526 

72 041193 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 3.555 

73 041195 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 6.160 

74 041196 с. Калугерово ШУМНАТИ РЪТ Пасище, мера VI 6.304 

75 041208 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 4.901 

76 041211 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 2.880 

77 041212 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 1.171 

78 041221 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 5.841 

79 041225 с. Калугерово РАНКОВ ДЕЛ Пасище, мера IX 3.048 

80 042066 с. Калугерово НОВАЧКА МОГИЛА Пасище, мера IX 1.289 

81 042068 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Пасище, мера IX 1.838 

82 042069 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Пасище, мера IX 2.154 

83 042074 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Използв. ливада IX 1.910 

84 042076 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Използв. ливада IX 2.600 

85 042078 с. Калугерово СТУБЕЛЯ Използв. ливада IX 2.111 

86 042214 с. Калугерово ВРАТНИКА Използв. ливада IX 7.324 

87 045119 с. Калугерово ГАБРИКА Използв. ливада IX 7.194 

88 045162 с. Калугерово ИМАНЕТО Пасище, мера IX 5.421 

89 045167 с. Калугерово ИМАНЕТО Пасище, мера IX 3.315 

90 045197 с. Калугерово ТРАПА Пасище, мера IX 1.404 

91 045230 с. Калугерово ПРЕСЛОПА Пасище, мера IX 4.045 

92 045297 с. Калугерово КРЪСТЬОВОТО Използв. ливада VII 4.144 

93 045382 с. Калугерово ПРИ КЛАДЕНЕЦА Пасище, мера IX 2.733 

94 047015 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 3.595 

95 047016 с. Калугерово МАЛА ГЛАВА Пасище, мера VI 0.667 

96 047017 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 1.137 

97 047018 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 1.322 

98 047042 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Използв. ливада VIII 1.545 

99 047044 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Използв. ливада VIII 1.376 

100 047051 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 2.434 

101 047058 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 1.788 

102 047069 с. Калугерово ЛОЗИЩЕ Пасище, мера VII 0.586 



103 047097 с. Калугерово СВЕТИ ИЛИЯ Използв. ливада VI 1.753 

104 047107 с. Калугерово СВЕТИ ИЛИЯ Използв. ливада VI 1.559 

105 047112 с. Калугерово СРЕДОРАТА Използв. ливада VI 6.641 

106 047113 с. Калугерово СРЕДОРАТА Използв. ливада VI 1.346 

107 047128 с. Калугерово СВЕТИ ГЕОРГИ Използв. ливада VI 3.699 

108 047151 с. Калугерово СРЕДОРАТА Пасище, мера VI 2.461 

109 047171 с. Калугерово КАЛЬОВОТО Пасище, мера VI 5.497 

110 047174 с. Калугерово КАЛЬОВОТО Пасище, мера VI 1.543 

111 047219 с. Калугерово КАЛЬОВОТО Използв. ливада VI 1.499 

112 047223 с. Калугерово КАЛЬОВОТО Използв. ливада VI 6.001 

113 047248 с. Калугерово ЯСНА ПОЛЯНА Използв. ливада VI 1.210 

114 047305 с. Калугерово РЪТЛАКА Пасище, мера VI 2.360 

115 048022 с. Калугерово КАРДАШИЦА Използв. ливада VI 1.739 

116 050026 с. Калугерово ЛУДОВЕЦ Пасище, мера IX 1.070 

117 050027 с. Калугерово ЛУДОВЕЦ Пасище, мера IX 1.097 

118 050093 с. Калугерово ГОРНИ СТАЕВ ТРАП Пасище, мера IX 1.429 

119 050094 с. Калугерово ГОРНИ СТАЕВ ТРАП Пасище, мера IX 2.495 

120 050149 с. Калугерово БОЙЧОВО ТРЪНЕ Използв. ливада VI 1.809 

121 050153 с. Калугерово БОЙЧОВО ТРЪНЕ Използв. ливада VI 0.681 

122 050154 с. Калугерово БОЙЧОВО ТРЪНЕ Използв. ливада VI 1.448 

123 050156 с. Калугерово БОЙЧОВО ТРЪНЕ Използв. ливада VI 0.374 

124 050246 с. Калугерово ДЪЛГАТА САДИНА Използв. ливада VI 2.091 

125 051009 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 2.428 

126 051010 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 3.585 

127 051012 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 1.783 

128 051014 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 15.175 

129 051015 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 0.970 

130 051016 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 0.895 

131 051017 с. Калугерово САДИНАТА Използв. ливада VI 2.028 

132 051077 с. Калугерово ТРЪНЕТО Използв. ливада VI 5.848 

133 051080 с. Калугерово ТРЪНЕТО Пасище, мера VI 0.877 

134 053047 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 6.350 

135 053079 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 1.570 

136 053081 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 2.545 

137 053082 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 0.905 

138 053086 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 2.617 

139 053088 с. Калугерово ВЪГЛЯРА Използв. ливада VI 3.214 

140 053149 с. Калугерово ВЛАДИЦИТЕ Използв. ливада VI 1.746 

141 054095 с. Калугерово МЪРДЖОВЕЦ Използв. ливада VI 4.236 

142 054104 с. Калугерово МЪРДЖОВЕЦ Използв. ливада VI 2.969 

143 054111 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 7.252 

144 054112 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 0.395 

145 054113 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 0.429 

146 054114 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 0.875 



147 054117 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 2.344 

148 054118 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 2.342 

149 054122 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 1.617 

150 054127 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 1.571 

151 054134 с. Калугерово КРАВАРНИКА Използв. ливада VI 3.068 

152 054207 с. Калугерово ПРИСОЕТО Пасище, мера VI 21.251 

      513.849 

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

№ по 
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Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

 000058 с. Своде ДЪЛГА ЛЪКА Използв. ливада IX 2.894 

 000060 с. Своде ДЪЛГА ЛЪКА Използв. ливада IX 2.718 

 000067 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 9.155 

 000075 с. Своде ЛИКОВО Използв. ливада IX 9.232 

 000167 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 4.803 

 000169 с. Своде ВЪРХА Използв. ливада IX 52.303 

 000172 с. Своде ВЪРХА Използв. ливада IX 56.543 

 000173 с. Своде ДЪЛГА ЛЪКА Използв. ливада IX 14.047 

 000221 с. Своде БАРАТА Пасище, мера VI 0.662 

 000237 с. Своде ВИСОКА МОГИЛА Използв. ливада VI 0.606 

 000242 с. Своде ШИПКОВОТО Използв. ливада VI 0.885 

 000254 с. Своде БАРАТА Използв. ливада VI 2.898 

 000297 с. Своде РАДИОТО Използв. ливада VI 2.762 

 000301 с. Своде ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VI 2.240 

 000363 с. Своде ПРИ ГРОБИЩЕТО Използв. ливада VI 2.071 

 000383 с. Своде ПУКЕЛА Използв. ливада VI 0.797 

 000400 с. Своде ТАНОВ ЛАК Използв. ливада IX 1.721 

 000415 с. Своде ТАНОВ ЛАК Използв. ливада IX 1.831 

 000435 с. Своде ТАНОВ ЛАК Пасище, мера V 1.345 

 000468 с. Своде ЛАКОВОТО Използв. ливада VI 2.381 

 000514 с. Своде ЗЛИЯ РЪТ Пасище, мера VIII 4.945 

 000523 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада VIII 3.833 

 000525 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада IX 1.889 

 000533 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада VIII 4.537 

 000536 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада IX 1.558 

 000539 с. Своде САДИНАТА Ливада IX 0.461 

 000543 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада IX 0.867 

 000549 с. Своде САДИНАТА Използв. ливада IX 2.674 

 000551 с. Своде САДИНАТА Ливада IX 0.201 

 000576 с. Своде КОЙЧОВ ТОК Използв. ливада VI 3.579 

 000672 с. Своде ВОЙЧОВОТО Използв. ливада IX 3.571 

 000709 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 2.489 

 000710 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 4.609 

 000711 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 1.583 



 000713 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 2.270 

 000715 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада IX 3.569 

 000716 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада VI 2.497 

 000717 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Използв. ливада IX 1.652 

 000723 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 5.205 

 000724 с. Своде ГЛОДЖАКА Използв. ливада IX 2.794 

 000962 с. Своде ГАЛОФ Пасище, мера VI 1.947 

 000976 с. Своде ГАЛОФ Пасище, мера VI 3.107 

 000978 с. Своде ГАЛОФ Пасище, мера VI 3.108 

 000997 с. Своде ГАЛОФ Пасище, мера V 3.443 

 001076 с. Своде ЛЪКАТА Използв. ливада VI 2.615 

 001182 с. Своде ГЮТАНАТА Използв. ливада VI 2.002 

 001191 с. Своде ГЮТАНАТА Пасище, мера VII 1.429 

 001192 с. Своде ПЛАДНИЩЕТО Пасище, мера VII 1.445 

 001200 с. Своде ПРИ ОБРОКА Пасище, мера VII 1.850 

 001231 с. Своде ГОЛИЯ ВРЪХ Ливада VII 0.461 

 001237 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 4.878 

 001240 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 1.552 

 001248 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 5.070 

 001249 с. Своде КИСЕЛИЦАТА Пасище, мера VII 7.067 

 001250 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 3.927 

 001257 с. Своде ДРАГОШИНОВО Пасище, мера VII 1.351 

 001301 с. Своде ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VII 1.274 

 001305 с. Своде ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VII 2.253 

 001307 с. Своде ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VII 6.316 

 001316 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 4.022 

 001317 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 0.867 

 001318 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 0.991 

 001319 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 6.056 

 001320 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 3.302 

 001322 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 4.992 

 001323 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 4.078 

 001324 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 4.154 

 001325 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 1.641 

 001327 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 24.220 

 001328 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 2.783 

 001332 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 2.541 

 001333 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 1.556 

 001335 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 2.094 

 001339 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 1.640 

 001340 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 2.033 

 001341 с. Своде ТРЪНЛИВОТО Използв. ливада VII 2.528 

 001342 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.947 

 001347 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.403 



 001349 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.641 

 001353 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.770 

 001354 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.679 

 001355 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.833 

 001356 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.756 

 001358 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 7.304 

 001359 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.394 

 001360 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 3.373 

 001361 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 4.724 

 001362 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 4.188 

 001367 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 0.981 

 001368 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 3.300 

 001369 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.562 

 001370 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.559 

 001371 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 3.855 

 001372 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 0.839 

 001377 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.718 

 001396 с. Своде ОБЛЕГА Използв. ливада VII 0.734 

 001397 с. Своде ОБЛЕГА Използв. ливада VII 0.734 

 001445 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.647 

 001447 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.078 

 001448 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.775 

 001452 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 2.573 

 001460 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.206 

 001462 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.826 

 001463 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 2.474 

 001464 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 2.837 

 001465 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.398 

 001467 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 1.362 

 001469 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 2.743 

 001489 с. Своде ГОЛЕЦ Използв. ливада VIII 3.060 

 001598 с. Своде САДИНАТА Пасище, мера IX 35.008 

 001609 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.364 

 001611 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.088 

 001612 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 1.696 

 001613 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.710 

 001614 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.573 

 001615 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 2.543 

 001616 с. Своде БОГДАНОВОТО Пасище, мера IX 11.294 

 001648 с. Своде ТРЕБЕЖА Пасище, мера IX 7.091 

 001649 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 1.874 

 001651 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 6.499 

 001652 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 11.005 

 001654 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 1.059 



 001660 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 3.721 

 001661 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 2.067 

 001662 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 1.812 

 001665 с. Своде ГРАМАДАТА Използв. ливада IX 2.067 

 001706 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 3.862 

 001709 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 6.040 

 001755 с. Своде ПАДИНАТА Използв. ливада IX 0.831 

 001781 с. Своде БАРАТА Пасище, мера VI 0.660 

 001792 с. Своде КОЙЧОВ ТОК Използв. ливада VI 0.497 

 001812 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 1.924 

 001813 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 1.125 

 001814 с. Своде МЛАКАТА Използв. ливада VII 2.316 

 001816 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.954 

 001817 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 1.274 

 001819 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Ливада VII 0.326 

 001820 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 0.832 

 001821 с. Своде БРАТОЕВСКОТО Използв. ливада VII 2.153 

 001830 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада VII 0.833 

 001832 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 0.511 

 001834 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 3.168 

 001845 с. Своде ПРИ ДОМА Използв. ливада VI 4.429 

 001849 с. Своде ВОЕВ ДОЛ Използв. ливада IX 2.648 

 001942 с. Своде АНДРОВОТО Използв. ливада VI 2.368 

 003001 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище, мера IX 11.836 

 003005 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище с храсти IX 3.527 

 003013 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище с храсти IX 27.037 

 003014 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище, мера IX 17.552 

 003026 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Използв. ливада IX 15.158 

 003237 с. Своде ТРЕБЕЖА Пасище, мера IX 10.276 

 003239 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 8.083 

 003241 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 18.051 

 003243 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 12.681 

 003249 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 5.425 

 003251 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 3.776 

 003267 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 29.035 

 003269 с. Своде ТРЕБЕЖА Използв. ливада IX 1.690 

 003601 с. Своде ВИСОКА МОГИЛА Пасище, мера VI 4.862 

 003691 с. Своде МОГИЛАТА Използв. ливада IX 18.618 

 003696 с. Своде СЛАМНИКА Използв. ливада IX 12.629 

 003699 с. Своде СЛАМНИКА Използв. ливада IX 0.852 

 003704 с. Своде ПЕТКОВОТО Пасище, мера IX 25.909 

 003753 с. Своде МИХОВСКОТО Използв. ливада IX 2.924 

 003776 с. Своде КОЛИБИЩЕТО Използв. ливада IX 10.230 

 003779 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Използв. ливада IX 11.450 



 003786 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Използв. ливада IX 1.495 

 003813 с. Своде КРУШАКА Пасище, мера IX 11.346 

 003814 с. Своде КРУШАКА Пасище, мера IX 10.350 

 003815 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада IX 11.919 

 003819 с. Своде КРУШАКА Използв. ливада IX 7.920 

 003820 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище, мера IX 16.244 

 003821 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище, мера IX 11.327 

 003822 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище с храсти IX 12.907 

 003823 с. Своде БУРНЬОВИЦА Пасище с храсти IX 24.644 

 003824 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 6.725 

 003826 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 10.320 

 003831 с. Своде БУРНЬОВИЦА Използв. ливада IX 17.824 

 003832 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище, мера IX 27.610 

 003833 с. Своде ПЕТКОВОТО Пасище, мера IX 2.810 

 003834 с. Своде СЕРНИ СЛОГ Пасище с храсти IX 16.730 

 003843 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 14.077 

 003844 с. Своде КРУШАКА Пасище, мера IX 6.163 

 003847 с. Своде ВОЙЧОВОТО Използв. ливада IX 0.590 

 003851 с. Своде ДОЛЧИНИТЕ Използв. ливада IX 4.237 

 003854 с. Своде МИЦОВОТО Пасище, мера IX 7.777 

 003934 с. Своде СТРАНАТА Пасище, мера IX 17.817 

 004122 с. Своде ЧУКЛЬОВОТО Пасище, мера VI 58.861 

 004246 с. Своде МИКОВОТО Използв. ливада VI 5.211 

 004253 с. Своде ПЛОЧАТА Използв. ливада VI 6.633 

 004326 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Пасище, мера IX 8.958 

 004328 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Пасище, мера VI 2.360 

 004329 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Пасище, мера VI 2.815 

 004366 с. Своде ПЕНОВА МОГИЛА Пасище, мера VI 3.509 

 004376 с. Своде КОЙЧОВ ТОК Пасище, мера VI 6.081 

 004432 с. Своде КОЙЧОВ ТОК Използв. ливада VIII 4.080 

 004460 с. Своде БАРАТА Пасище, мера VI 7.645 

 004696 с. Своде ГОЛЕЦ Пасище, мера IX 23.674 

 004697 с. Своде ГОЛЕЦ Използв. ливада IX 7.638 

 004699 с. Своде ГОЛЕЦ Пасище, мера IX 9.932 

 005104 с. Своде ПРИ ОБРОКА Пасище, мера VII 1.798 

 005142 с. Своде ГОЛИЯ ВРЪХ Пасище, мера VII 18.436 

 005159 с. Своде БАКОВА МОГИЛА Пасище, мера IX 44.253 

 005168 с. Своде ВЕНЧАРСКОТО Пасище, мера VII 10.018 

 005283 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 8.445 

 005284 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 1.921 

 005285 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 6.685 

 005286 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 2.289 

 005289 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 8.672 

 005304 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 13.254 



 005305 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 12.339 

 005308 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера VI 4.312 

 005309 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера VI 1.952 

 005329 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 22.666 

 005330 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 8.508 

 005336 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 0.905 

 005340 с. Своде БАКОВА МОГИЛА Пасище, мера IX 9.410 

 005342 с. Своде ВЕНЧАРСКОТО Пасище, мера IX 5.225 

 005368 с. Своде БАКОВА МОГИЛА Пасище, мера IX 14.744 

 005371 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище, мера IX 5.804 

 005408 с. Своде КИРКОВЕЦ Пасище с храсти IX 12.794 

 005409 с. Своде ГРАМАДАТА Пасище, мера IX 48.501 

      1468.526 

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

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 000201 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Използв. ливада VI 5.029 

2 000283 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Използв. ливада VI 2.574 

3 000310 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище, мера VI 0.723 

4 000311 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище, мера VI 0.597 

5 000456 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище, мера VI 2.368 

6 000494 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Използв. ливада  1.385 

7 000563 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище, мера VI 1.690 

8 000613 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище, мера VIII 14.692 

9 000615 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Използв. ливада VI 1.372 

10 000623 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище, мера VIII 11.779 

11 000624 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище с храсти VIII 19.011 

12 000725 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище, мера VI 1.245 

13 000780 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Използв. ливада VIII 2.675 

14 000937 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС НЕДКОВ Пасище, мера V 2.360 

15 011001 с. Осиковска 

Лакавица 

СЕЧКОВЦИ Използв. ливада IX 10.339 

16 011002 с. Осиковска 

Лакавица 

СЕЧКОВЦИ Използв. ливада IX 1.940 

17 011012 с. Осиковска 

Лакавица 

СЕЧКОВЦИ Използв. ливада IX 15.839 

18 011013 с. Осиковска 

Лакавица 

СЕЧКОВЦИ Използв. ливада IX 5.214 

19 013001 с. Осиковска 

Лакавица 

ЕЗЕРОТО Използв. ливада IX 3.856 

20 021059 с. Осиковска 

Лакавица 

КРЪСТОВЦИ Използв. ливада VI 1.485 

21 021069 с. Осиковска 

Лакавица 

КРЪСТОВ РЪТ Използв. ливада VI 8.621 

22 022025 с. Осиковска ПЕКОВЦИ Използв. ливада VI 5.754 



Лакавица 

23 022071 с. Осиковска 

Лакавица 

БОНОВСКОТО Използв. ливада VI 0.512 

24 022103 с. Осиковска 

Лакавица 

БОНОВСКОТО Използв. ливада VI 2.735 

25 023003 с. Осиковска 

Лакавица 

ГЕШОВСКО Използв. ливада VI 0.876 

26 023011 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада V 1.066 

27 023012 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада V 1.217 

28 023024 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада V 1.631 

29 023025 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 1.312 

30 023026 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 0.443 

31 023027 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 1.608 

32 023028 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 1.738 

33 023029 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 2.873 

34 023030 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪГА Използв. ливада VI 0.536 

35 024044 с. Осиковска 

Лакавица 

РАЧОВЦИ Използв. ливада VI 0.572 

36 024078 с. Осиковска 

Лакавица 

РАЧОВЦИ Използв. ливада VI 1.249 

37 024079 с. Осиковска 

Лакавица 

РАЧОВЦИ Използв. ливада VI 1.715 

38 025072 с. Осиковска 

Лакавица 

НАНКОВ СЛОГ Използв. ливада V 0.536 

39 027003 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 1.287 

40 027008 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 1.214 

41 027021 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 1.334 

42 027022 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 1.964 

43 027024 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 0.901 

44 027025 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада V 0.647 

45 027030 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 0.824 

46 027031 с. Осиковска 

Лакавица 

РУПИТЕ Използв. ливада VI 3.431 

47 028003 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ ВОДЕНИЦАТА Използв. ливада V 1.420 

48 028040 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЪКАТА Използв. ливада V 0.695 

49 028043 с. Осиковска 

Лакавица 

ЛЕШКАТА Използв. ливада V 0.719 

50 031001 с. Осиковска 

Лакавица 

СТОЯНОВА МОГИЛА Използв. ливада VI 1.680 

51 036024 с. Осиковска 

Лакавица 

НАЙДЕНОВО Използв. ливада VI 3.488 

52 036032 с. Осиковска 

Лакавица 

НАЙДЕНОВО Използв. ливада VI 1.464 

53 038070 с. Осиковска 

Лакавица 

РАВЕНИК Използв. ливада VIII 2.652 

54 039002 с. Осиковска 

Лакавица 

ВЕЛЬОВОТО Използв. ливада VIII 0.954 

55 039008 с. Осиковска ВЕЛЬОВОТО Използв. ливада VIII 0.674 



Лакавица 

      166.515 

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

       № по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 000073 с. Осиковица ГЛАСА -1 Пасище, мера VIII 3.511 

2 000120 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 23.422 

3 000148 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 3.498 

4 000150 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 3.023 

5 001018 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 2.144 

6 001019 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 2.793 

7 001080 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 8.816 

8 001082 с. Осиковица ЛУПАРЕТЕ Ливада VI 9.288 

9 002009 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Ливада VI 1.673 

10 004037 с. Осиковица КРУШАРЕТЕ Ливада VI 28.834 

11 004049 с. Осиковица КРУШАРЕТЕ Ливада VI 3.261 

12 005075 с. Осиковица ПОТОКА Ливада VI 29.744 

13 005081 с. Осиковица ПОТОКА Ливада VI 2.141 

14 005091 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Ливада VIII 6.623 

15 005138 с. Осиковица НЕШОВЦИ Ливада VI 41.981 

16 006029 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 6.005 

17 007015 с. Осиковица БОСТАНА Ливада VI 0.897 

18 007039 с. Осиковица ВИТЬОВЦИ Ливада VI 1.221 

19 007042 с. Осиковица ВИТЬОВЦИ Ливада VIII 9.567 

20 007045 с. Осиковица ВИТЬОВЦИ Ливада VIII 2.784 

21 013015 с. Осиковица ВЪЛЧИНОВЦИ-13 Ливада VI 2.188 

22 014002 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ Ливада V 3.411 

23 014007 с. Осиковица МАРКОВЦИ Ливада V 29.417 

24 015073 с. Осиковица БЕЛЧЕВЦИ Пасище, мера V 11.394 

25 016002 с. Осиковица ВЛАДОВЦИ Ливада VI 2.043 

26 016011 с. Осиковица ВЛАДОВЦИ Ливада VI 1.723 

27 016035 с. Осиковица ВЛАДОВЦИ Ливада VI 1.804 

28 016075 с. Осиковица ВЛАДОВЦИ Ливада VI 7.991 

29 016076 с. Осиковица ВЛАДОВЦИ Ливада VI 1.756 

30 016078 с. Осиковица ВЛАДОВЦИ Ливада VI 1.193 

31 019028 с. Осиковица ГЕТОВЦИ Ливада V 5.330 

32 021001 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 27.488 

33 021010 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 4.037 

34 021024 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 1.819 

35 021033 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VI 0.900 

36 021055 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 3.950 

37 021057 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 13.205 

38 021060 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VII 10.941 

39 021062 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VIII 23.184 

40 021067 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VII 10.239 

41 021095 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VII 4.453 

42 021110 с. Осиковица СЕЛОТО Ливада VI 1.121 

43 022116 с. Осиковица ШОТОРИТЕ Ливада VII 0.506 

44 022117 с. Осиковица ВЪЛЧИНОВЦИ-22 Ливада VII 0.788 

45 022120 с. Осиковица ВЪЛЧИНОВЦИ-22 Ливада VII 4.507 

46 023001 с. Осиковица НЕДЕЛКОВЕЦ Ливада VII 3.510 

47 023004 с. Осиковица НЕДЕЛКОВЕЦ Пасище, мера VII 5.742 

48 023019 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада VII 14.702 

49 023020 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада VII 4.181 

50 023028 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада V 20.773 

51 023140 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада VII 0.516 

52 023163 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада VIII 8.453 

53 023195 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада V 2.172 

54 023199 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада V 2.952 

55 023200 с. Осиковица ВЕЛИНЦИ-НЕДКОВЦИ Ливада V 1.663 

56 024036 с. Осиковица ГАБРИШКА МОГИЛА Ливада VII 19.795 

57 025070 с. Осиковица ГРЕДАТА Ливада VI 2.722 

58 026039 с. Осиковица ЦЕКОВЦИ Ливада VI 1.777 

59 026049 с. Осиковица ЦЕКОВЦИ Ливада VI 8.155 

60 027072 с. Осиковица ВОЙНОВЦИ Ливада VI 12.072 



61 027086 с. Осиковица ВОЙНОВЦИ Ливада VI 13.687 

62 027118 с. Осиковица ТАБАЦИТЕ-ПЕШОВЦИ Ливада VI 18.962 

63 027141 с. Осиковица ВОЙНОВЦИ Ливада VI 6.516 

64 027152 с. Осиковица ТАБАЦИТЕ-ПЕШОВЦИ Ливада VI 60.027 

65 028041 с. Осиковица МАЛКА БУСОРИЦА Ливада VI 29.279 

66 028053 с. Осиковица ЧЕРКОВЦИ Ливада VI 6.315 

67 028061 с. Осиковица ЧЕРКОВЦИ Ливада VI 3.379 

68 028083 с. Осиковица МИЛИНЦИ-ЧЕРКОВЦИ Ливада V 1.904 

69 028100 с. Осиковица МИЛИНЦИ-ЧЕРКОВЦИ Ливада V 8.213 

70 028101 с. Осиковица МИЛИНЦИ-ЧЕРКОВЦИ Ливада V 8.953 

71 028129 с. Осиковица МИЛИНЦИ-ЧЕРКОВЦИ Ливада VI 6.090 

72 028139 с. Осиковица МИЛИНЦИ-ЧЕРКОВЦИ Ливада VII 30.407 

73 028157 с. Осиковица МИЛИНЦИ-ЧЕРКОВЦИ Ливада VII 1.483 

74 028164 с. Осиковица ЧЕРКОВЦИ Ливада VI 3.816 

75 029011 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VI 2.299 

76 029012 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VI 1.677 

77 029017 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VII 7.773 

78 029061 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VII 2.281 

79 029149 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VII 9.630 

80 029164 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Ливада VII 6.870 

81 029167 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Пасище, мера VII 28.981 

82 029168 с. Осиковица НЕНЧОВЦИ Пасище, мера VII 5.379 

83 033002 с. Осиковица ВЕЛЬОВЦИ-2 Ливада VIII 3.614 

84 033042 с. Осиковица ВЕЛЬОВЦИ-2 Ливада VIII 18.491 

85 034015 с. Осиковица ДАЧКОВЦИ Ливада VIII 3.918 

86 034021 с. Осиковица ДАЧКОВЦИ Ливада VII 11.904 

87 037023 с. Осиковица ГОСПОДАРИТЕ Ливада X 38.268 

88 039060 с. Осиковица ЯМАТА Ливада X 0.650 

89 039080 с. Осиковица ЯМАТА Ливада X 8.327 

90 039081 с. Осиковица ЯМАТА Ливада X 6.740 

91 039088 с. Осиковица ЯМАТА Пасище, мера X 2.404 

92 040032 с. Осиковица ДЪЛГАТА УСОЙНА Ливада V 1.128 

93 042069 с. Осиковица ГОРНО ПОЛЕ Ливада VI 1.000 

94 043014 с. Осиковица ДОНЧОВОТО-ПРИ 

ЦИГАНИ 

Ливада VI 1.100 

95 100023 с. Осиковица ЛУКОВИЦА Ливада VI 3.310 

96 100024 с. Осиковица ЛУКОВИЦА Ливада VI 15.757 

97 100026 с. Осиковица ЛУКОВИЦА Ливада VI 23.485 

98 101032 с. Осиковица ПАВЛОВО ТЪРНЕ Пасище, мера VI 0.500 

99 105013 с. Осиковица ПЕТКО ПЕТРОВ Ливада VI 3.361 

100 105023 с. Осиковица ПЕТКО ПЕТРОВ Ливада VI 2.287 

101 117014 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 3.000 

102 117029 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 5.370 

103 117030 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 0.868 

104 117036 с. Осиковица КРАТУНИТЕ Ливада VI 3.482 

105 119023 с. Осиковица НИНОВЦИ Ливада VII 18.700 

106 128030 с. Осиковица ДОЛНИ БЛЕСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада V 3.891 

107 130042 с. Осиковица ГОРНИ БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада VI 1.600 

108 130043 с. Осиковица ГОРНИ БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада V 3.400 

109 130046 с. Осиковица ГОРНИ БЛЯСКАВИ 

ЛЪКИ 

Ливада V 0.970 

110 132023 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 4.121 

111 132025 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 15.024 

112 132026 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 1.998 

113 132027 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 19.874 

114 132028 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 2.725 

115 132034 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Ливада VI 3.576 

116 135073 с. Осиковица БАЛИНИТЕ Ливада VI 1.733 

117 136021 с. Осиковица НАД БАЛИНИТЕ Ливада VI 10.379 

118 137017 с. Осиковица ИЦОВОТО Ливада VI 4.126 

119 138042 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VII 3.900 

120 138043 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 5.000 



121 138045 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 9.775 

122 138046 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 2.348 

123 138047 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VI 1.045 

124 138056 с. Осиковица ПОПОВА МОГИЛА Ливада VII 5.384 

125 146004 с. Осиковица ТАМБУРИЦА Пасище, мера X 2.000 

126 152035 с. Осиковица КУНИНОТО Ливада VI 3.999 

127 153074 с. Осиковица ГЛАВУРИЦА-1 Ливада VI 1.000 

128 161037 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 1.600 

129 161041 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 1.471 

130 161049 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 3.040 

131 161052 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 1.900 

132 161053 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Ливада VI 0.900 

133 163021 с. Осиковица ГЛАСА -1 Пасище, мера VII 2.999 

134 163023 с. Осиковица ГЛАСА -1 Пасище, мера VIII 7.915 

135 164035 с. Осиковица СЪБЕНЕЦ Ливада VI 1.000 

136 166019 с. Осиковица СВИНОВО Пасище, мера VII 21.431 

137 167004 с. Осиковица ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада VI 2.121 

138 167011 с. Осиковица ТИЛОВСКИ БРЕГ Ливада VI 2.000 

139 172015 с. Осиковица ГРЪНЧАРИЦА Ливада VII 1.500 

140 172028 с. Осиковица ГРЪНЧАРИЦА Ливада VII 1.500 

141 174021 с. Осиковица ГОЛЕМИ ЛИВАДИ Ливада VII 1.029 

142 178011 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Ливада VI 3.326 

143 178015 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Ливада VI 4.935 

144 178016 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Ливада VI 1.298 

145 178026 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Пасище, мера VI 1.500 

146 178027 с. Осиковица КАДЕВИЦА-2 Ливада VI 3.000 

147 182012 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 3.000 

148 182013 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 6.691 

149 182014 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 1.360 

150 182022 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 2.500 

151 182024 с. Осиковица ВЪЛКОВА МОГИЛА Ливада VI 31.561 

152 186009 с. Осиковица ЖИЛАНСКО Ливада IV 2.557 

153 191009 с. Осиковица САВОВИЯ ЧИФЛИК Ливада VI 4.635 

154 192012 с. Осиковица ХАРМАНЯ Пасище, мера IV 4.000 

155 192042 с. Осиковица ХАРМАНЯ Ливада VI 1.766 

156 193025 с. Осиковица ГРЕДАТА Ливада VIII 1.204 

157 194007 с. Осиковица КУШЛЬОВИЦА Ливада VIII 2.500 

158 197005 с. Осиковица БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Пасище, мера VII 1.000 

159 197064 с. Осиковица БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Ливада VI 8.406 

160 197066 с. Осиковица БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Ливада VI 9.104 

161 197076 с. Осиковица БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Ливада VI 1.576 

162 197078 с. Осиковица БАРЕ - ЛИВАДИТЕ Ливада IV 1.848 

163 200042 с. Осиковица РАЛЧОВЦИ Пасище, мера VI 3.999 

164 201010 с. Осиковица ПАНЧОВ РЪТ Ливада VII 0.993 



165 202050 с. Осиковица БЕЛНОВИЩЕ Ливада VII 6.618 

166 202051 с. Осиковица БЕЛНОВИЩЕ Ливада VII 7.293 

167 202053 с. Осиковица БЕЛНОВИЩЕ Ливада VII 1.500 

168 202056 с. Осиковица БЕЛНОВИЩЕ Ливада VIII 3.104 

169 203026 с. Осиковица ДРЕНА Ливада VII 9.044 

170 204006 с. Осиковица БЕЛОВ Ливада VII 2.379 

171 204013 с. Осиковица БЕЛОВ Ливада VII 1.349 

      1209.704 

 

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

  

       № по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 002045 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 3.165 

2 002047 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 2.329 

3 002050 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 0.536 

4 002066 с. Джурово МЛАКАТА Пасище, мера V 2.113 

5 002083 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Пасище, мера V 8.191 

6 002085 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Пасище, мера V 14.205 

7 004100 с. Джурово БОЯДЖИЙСКОТО Използв. ливада VI 1.715 

8 004149 с. Джурово РЪТТА Използв. ливада VI 1.363 

9 004160 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Пасище, мера VIII 2.962 

10 005002 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 0.532 

11 005008 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 0.833 

12 005088 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 0.958 

13 005095 с. Джурово ПРИ ДОМА Използв. ливада VIII 1.307 

14 006010 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 1.474 

15 006016 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 1.203 

16 006017 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 1.403 

17 006025 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.535 

18 006028 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.673 

19 006029 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.647 

20 006030 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.572 

21 006067 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 0.558 

22 006077 с. Джурово ДОЧОВ РЪТ Използв. ливада VIII 1.110 

23 010050 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 5.193 

24 010051 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 2.501 

25 010052 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Използв. ливада VIII 2.120 

26 010075 с. Джурово ГЕРАНОВИЦА Пасище, мера VIII 3.830 

27 011027 с. Джурово САМОТСКА МОГИЛА Пасище, мера VIII 4.758 

28 011057 с. Джурово ФИЛЬОВОТО Пасище, мера VIII 3.129 

29 011080 с. Джурово САМОТСКА МОГИЛА Използв. ливада VIII 1.187 

30 011088 с. Джурово САМОТСКА МОГИЛА Използв. ливада VIII 0.715 

31 011134 с. Джурово РОГУЛЯ Използв. ливада VIII 1.971 

32 012028 с. Джурово ТРЕБЕЖА Използв. ливада V 0.699 



33 012081 с. Джурово ГАЙДАРСКОТО Използв. ливада V 0.781 

34 013002 с. Джурово ДЪРТЕНЕЦ Пасище, мера V 1.139 

35 013003 с. Джурово ПИШУРАТА Пасище, мера V 0.506 

36 013006 с. Джурово ПИШУРАТА Пасище, мера V 3.327 

37 013007 с. Джурово ПИШУРАТА Пасище, мера V 1.530 

38 013008 с. Джурово ПИШУРАТА Пасище, мера V 1.276 

39 013009 с. Джурово ДЪРТЕНЕЦ Пасище, мера V 5.104 

40 013017 с. Джурово ТРЕБЕЖА Пасище, мера V 5.080 

41 013018 с. Джурово ТРЕБЕЖА Пасище, мера V 1.601 

42 013031 с. Джурово ДЪРТЕНЕЦ Пасище, мера V 2.981 

43 014007 с. Джурово ЧУКАТА Използв. ливада VII 0.975 

44 014014 с. Джурово ЧУКАТА Пасище, мера VII 0.702 

45 014015 с. Джурово ЧУКАТА Пасище, мера VII 1.573 

46 014023 с. Джурово ЧУКАТА Пасище, мера VII 1.908 

47 014027 с. Джурово ЧУКАТА Пасище, мера VII 0.768 

48 014045 с. Джурово ЧУКАТА Използв. ливада VII 1.579 

49 014046 с. Джурово ТРАПА Използв. ливада VII 2.068 

50 014053 с. Джурово ЧУКАТА Използв. ливада VII 0.896 

51 014054 с. Джурово ЧУКАТА Използв. ливада VII 0.666 

52 014055 с. Джурово ШУМАКА Използв. ливада VII 2.647 

53 015017 с. Джурово ГАЛЬОВСКОТО Използв. ливада VII 1.760 

54 015119 с. Джурово УСОЙНАТА Пасище с храсти VII 13.626 

55 015121 с. Джурово АЛДЬОВИЦА Пасище, мера VII 2.398 

56 015122 с. Джурово АЛДЬОВИЦА Пасище с храсти VII 5.813 

57 015123 с. Джурово УСОЙНАТА Пасище, мера VII 8.283 

58 016002 с. Джурово ПРИСОЕТО Използв. ливада VII 0.964 

59 016017 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 1.307 

60 016029 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада VII 1.251 

61 016031 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада VII 0.914 

62 016057 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада VII 1.347 

63 016058 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада VII 3.037 

64 016069 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 0.659 

65 016072 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 1.448 

66 016073 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 0.885 

67 016075 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 1.941 

68 016078 с. Джурово ОБРОКА Пасище, мера VII 2.175 

69 016079 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 7.164 

70 016081 с. Джурово ХАРМАНЯ Пасище, мера VII 0.919 

71 016085 с. Джурово БАЧИЩЕТО Пасище, мера VII 2.539 

72 016086 с. Джурово БАЧИЩЕТО Пасище, мера VII 0.648 

73 016133 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада V 1.997 

74 016134 с. Джурово ХАРМАНЯ Използв. ливада V 2.637 

75 017042 с. Джурово ЦЪРВУЛСКИ ТРАП Пасище, мера VII 3.847 

76 017054 с. Джурово ПЛЮЧАКА Пасище, мера VII 2.395 



77 017065 с. Джурово БАЧИЩЕТО Пасище, мера VII 3.297 

78 017066 с. Джурово БАЧИЩЕТО Пасище, мера VII 3.003 

79 018001 с. Джурово ЛЪКИТЕ Използв. ливада V 2.732 

80 018002 с. Джурово ЛЪКИТЕ Пасище, мера V 9.320 

81 018011 с. Джурово ЛЪКИТЕ Използв. ливада V 1.175 

82 018026 с. Джурово ПАДАЛОТО Използв. ливада V 1.029 

83 018041 с. Джурово ЛЪКИТЕ Използв. ливада V 0.937 

84 018052 с. Джурово АРМАНЯ Използв. ливада V 0.542 

85 019023 с. Джурово БИВОЛАРНИКА Пасище, мера V 8.692 

86 021063 с. Джурово ПРИСОЕТО Използв. ливада VIII 2.818 

87 021068 с. Джурово ПРИСОЕТО Използв. ливада VIII 0.592 

88 021069 с. Джурово ПРИСОЕТО Използв. ливада VIII 1.240 

89 021087 с. Джурово СВИНОВЕТЕ Пасище, мера VIII 3.377 

90 021088 с. Джурово СВИНОВЕТЕ Пасище, мера VIII 3.848 

91 023071 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Използв. ливада V 3.767 

92 023129 с. Джурово КЪЛБУЧАКА Използв. ливада V 1.157 

93 023140 с. Джурово ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК Пасище, мера V 2.196 

94 023141 с. Джурово ВЕЛЬОВСКИ ЛЪК Пасище, мера V 4.672 

95 024002 с. Джурово ТУРСКИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 1.681 

96 024111 с. Джурово ТУРСКИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 1.973 

97 025007 с. Джурово МЛАКАТА Използв. ливада V 0.558 

98 025077 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 0.611 

99 025163 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 0.600 

100 025164 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 1.124 

101 025165 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 0.800 

102 025173 с. Джурово ПОПЕНЕЦ Използв. ливада V 0.660 

103 025175 с. Джурово ПОПЕНЕЦ Използв. ливада V 0.572 

104 025188 с. Джурово ГОРНИТЕ ЛИВАДИ Използв. ливада V 0.825 

105 025207 с. Джурово ВАДАТА Използв. ливада V 1.161 

106 025208 с. Джурово ВАДАТА Използв. ливада V 1.029 

107 026044 с. Джурово УТЯВЕЦ Пасище, мера V 5.627 

108 027098 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера VII 2.708 

109 027099 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера V 1.409 

110 027103 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера V 1.940 

111 027107 с. Джурово РЕКАТА Пасище, мера V 2.013 

112 027109 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера VII 1.598 

113 027112 с. Джурово ЛЪКАТА Пасище, мера VII 2.457 

114 028041 с. Джурово ВЛАДОВОТО Пасище, мера VII 3.736 

115 028054 с. Джурово КАМИЛЧЕ Използв. ливада VII 0.883 

116 028061 с. Джурово КАМИЛЧЕ Използв. ливада VII 1.198 

117 028154 с. Джурово МАДЖУЛИЦА Пасище, мера VII 1.067 

118 028156 с. Джурово МАДЖУЛИЦА Пасище, мера VII 6.706 

119 028159 с. Джурово МАДЖУЛИЦА Пасище, мера VII 24.510 

120 029007 с. Джурово ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Пасище, мера VII 3.357 



121 029012 с. Джурово ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Пасище, мера VII 1.080 

122 029013 с. Джурово ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Пасище, мера VII 1.001 

123 029022 с. Джурово ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Използв. ливада VII 0.874 

124 029024 с. Джурово ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Използв. ливада VII 4.893 

125 029029 с. Джурово ДЯДОВО ЛАЗАРОВО Използв. ливада VII 1.212 

126 029046 с. Джурово СЕНЕКОВОТО Използв. ливада VII 1.399 

127 029052 с. Джурово СЕНЕКОВОТО Използв. ливада VII 6.532 

128 029059 с. Джурово КОНАРНИКА Пасище, мера VII 2.421 

129 030021 с. Джурово КУНЧОВСКОТО Използв. ливада VI 1.328 

130 030024 с. Джурово СРЯДОРАТА Използв. ливада VI 1.335 

131 032009 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VI 0.921 

132 032012 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VI 0.704 

133 032014 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VI 1.403 

134 032022 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VI 1.509 

135 032023 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VII 7.551 

136 032024 с. Джурово ШОТОРЯ Използв. ливада VII 1.087 

137 032033 с. Джурово ГРОБИЩАТА Използв. ливада VII 1.193 

138 034016 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 3.526 

139 034017 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.060 

140 034027 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.915 

141 034029 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 6.073 

142 034032 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.909 

143 034033 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.130 

144 034038 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 0.953 

145 034052 с. Джурово ЧИЧИГА Използв. ливада VII 1.054 

146 034054 с. Джурово РЪТТА Използв. ливада VII 1.971 

147 034057 с. Джурово РЪТТА Използв. ливада VII 1.611 

148 034067 с. Джурово ГРЪСТЕЛНИКА Използв. ливада VII 1.635 

149 035057 с. Джурово ДИЛИНСКОТО Пасище, мера VII 1.915 

150 035147 с. Джурово УМАТА Използв. ливада VII 8.927 

151 035148 с. Джурово ДОЦОВОТО Пасище, мера VII 1.979 

152 036035 с. Джурово ТЪРНЕВИЦА Пасище, мера VIII 1.083 

153 036036 с. Джурово ШОЛСКОТО Пасище, мера VIII 4.118 

154 055001 с. Джурово ЛЪКИТЕ Използв. ливада V 0.816 

155 057001 с. Джурово РЪТЛАЦИТЕ Използв. ливада VII 5.009 

156 058001 с. Джурово КРЪСТА Използв. ливада VII 1.401 

157 058004 с. Джурово КРЪСТА Използв. ливада VII 2.417 

158 058010 с. Джурово КРЪСТА Използв. ливада VII 3.002 

159 058016 с. Джурово КРЪСТА Използв. ливада VII 3.192 

160 058017 с. Джурово КРЪСТА Използв. ливада VII 2.008 

161 058025 с. Джурово КРЪСТА Използв. ливада VII 1.398 

162 058032 с. Джурово КРЪСТА Използв. ливада VII 2.000 

163 058034 с. Джурово КРЪСТА Използв. ливада VII 1.200 

      406.490 



 

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

  

       № по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 008302 с. Видраре КОСТУРСКА ДОЛЧИНА Пасище, мера VII 3.764 

2 022018 с. Видраре БАБА БРАТАЯ Пасище, мера X 27.622 

3 034006 с. Видраре ГОВЕДАРНИКА Пасище, мера VII 7.392 

4 034010 с. Видраре ГОВЕДАРНИКА Пасище, мера VII 1.735 

5 034014 с. Видраре ГОВЕДАРНИКА Пасище, мера VII 4.627 

6 051003 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 19.025 

7 051004 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VI 21.606 

8 051005 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 34.514 

9 051009 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 20.476 

10 051013 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 8.746 

11 051018 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VIII 165.754 

12 051030 с. Видраре КОНАРНИКА Пасище, мера VI 57.315 

13 052016 с. Видраре УСОЙНАТА Пасище, мера VIII 51.694 

14 052022 с. Видраре УСОЙНАТА Пасище, мера VIII 9.240 

15 052027 с. Видраре УСОЙНАТА Пасище, мера VIII 5.077 

16 053075 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 0.870 

17 053080 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 1.069 

18 053084 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 0.728 

19 053085 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 3.554 

20 053086 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 3.809 

21 053092 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 3.159 

22 053098 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 1.000 

23 053154 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 7.578 

24 053186 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 35.480 

25 053189 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 12.248 

26 053190 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 4.289 

27 053191 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 1.669 

28 053192 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 4.335 

29 053193 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 9.677 

30 053267 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 1.574 

31 053324 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 2.572 

32 053328 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Използв. ливада VIII 1.008 

33 053330 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Пасище, мера VIII 14.823 

34 054001 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 13.987 

35 054006 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 60.625 

36 054007 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 27.458 

37 054021 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 16.256 

38 054022 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 16.345 

39 054024 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 3.266 

40 054025 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 4.146 



41 054027 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.010 

42 054034 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 7.824 

43 054048 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 4.229 

44 054066 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 4.104 

45 054067 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 9.052 

46 054071 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 2.864 

47 054072 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 2.815 

48 054074 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 8.607 

49 055017 с. Видраре РАЗДОЛАТА Пасище, мера VIII 4.000 

50 055018 с. Видраре РАЗДОЛАТА Пасище, мера VIII 10.292 

51 055020 с. Видраре МЕТИЛЯ Пасище, мера VIII 5.760 

52 055021 с. Видраре МЕТИЛЯ Пасище, мера VIII 1.948 

53 055027 с. Видраре ПАНОВСКОТО Пасище, мера VIII 11.381 

54 055032 с. Видраре ПАНОВСКОТО Пасище, мера VIII 0.850 

55 055045 с. Видраре РАЗДОЛАТА Използв. ливада VIII 2.581 

56 055065 с. Видраре РАЗДОЛАТА Използв. ливада VIII 3.042 

57 055067 с. Видраре РАЗДОЛАТА Използв. ливада VIII 1.515 

58 055069 с. Видраре РЪТА Използв. ливада VIII 4.396 

59 055070 с. Видраре РЪТА Използв. ливада VIII 3.938 

60 055073 с. Видраре ГЕРГОВОТО Използв. ливада VIII 3.627 

61 055078 с. Видраре ЛУКОВИЦА Използв. ливада VIII 3.181 

62 056009 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 10.169 

63 056010 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 4.684 

64 056012 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 7.174 

65 056013 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 4.912 

66 056017 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 2.083 

67 056018 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 7.104 

68 056019 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 10.593 

69 056020 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 3.043 

70 056021 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Пасище, мера VIII 29.195 

71 056023 с. Видраре ВУЛОВОТО Пасище, мера VIII 3.479 

72 056024 с. Видраре ВУЛОВОТО Използв. ливада VIII 5.885 

73 056025 с. Видраре ВУЛОВОТО Използв. ливада VIII 5.246 

74 056043 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 5.838 

75 056044 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.630 

76 056045 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 2.534 

77 056064 с. Видраре ЧУКАТА Използв. ливада VIII 1.861 

78 056065 с. Видраре ЧУКАТА Използв. ливада VIII 1.868 

79 056067 с. Видраре ЧУКАТА Използв. ливада VIII 1.658 

80 056068 с. Видраре КРИВАТА НИВА Използв. ливада VIII 2.858 

81 056070 с. Видраре КРИВА НИВА Пасище, мера VIII 41.408 

82 056074 с. Видраре ГУРЛЬОВСКОТО Пасище, мера VIII 14.726 

83 056075 с. Видраре ГУРЛЬОВСКОТО Пасище, мера VIII 10.792 

84 056076 с. Видраре МАКУША Пасище, мера VIII 3.645 



85 056083 с. Видраре МАКУША Използв. ливада VIII 1.013 

86 056093 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.006 

87 056094 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 3.417 

88 056095 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 0.796 

89 056096 с. Видраре СТАНЧОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.647 

90 056127 с. Видраре КРИВА НИВА Използв. ливада VIII 1.529 

91 056130 с. Видраре КРИВА НИВА Използв. ливада VIII 0.955 

92 056135 с. Видраре КРИВА НИВА Пасище, мера VIII 1.560 

93 056136 с. Видраре МАКУША Използв. ливада VIII 2.364 

94 056137 с. Видраре ДЛЪЖКОТО Пасище, мера VIII 3.526 

95 056138 с. Видраре ВУЛОВОТО Пасище, мера VIII 2.131 

96 057018 с. Видраре ПЕЛОВСКОТО Пасище, мера VIII 2.228 

97 057026 с. Видраре КЕСАРОВОТО Използв. ливада VIII 2.945 

98 057028 с. Видраре КЪЩАТА Използв. ливада VIII 1.621 

99 057029 с. Видраре КЪЩАТА Използв. ливада VIII 0.982 

100 057041 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 10.609 

101 057042 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 6.696 

102 057046 с. Видраре ГЪЗЕРТА Използв. ливада VIII 4.201 

103 057052 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 1.914 

104 057055 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 2.336 

105 057056 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 1.467 

106 057058 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 14.614 

107 057059 с. Видраре ЦЕРАКА Използв. ливада VIII 3.603 

108 057060 с. Видраре ЦЕРАКА Използв. ливада VIII 4.752 

109 057066 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 4.877 

110 057067 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 1.728 

111 057070 с. Видраре БРЯСТА Използв. ливада VIII 1.493 

112 057072 с. Видраре ГЪЗЕРТА Използв. ливада VIII 1.556 

113 057073 с. Видраре ГЪЗЕРТА Използв. ливада VIII 2.589 

114 057075 с. Видраре ГЪЗЕРТА Пасище, мера VIII 11.879 

115 057079 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 4.559 

116 057080 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 0.772 

117 057081 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 3.456 

118 057092 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 1.385 

119 057104 с. Видраре ЯМАТА Използв. ливада VIII 0.876 

120 057117 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 0.966 

121 057123 с. Видраре БИКОВЕЦ Използв. ливада VIII 0.651 

122 057124 с. Видраре БИКОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.092 

123 057125 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 1.234 

124 057128 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 0.765 

125 057130 с. Видраре НЕНСКОТО Използв. ливада VIII 1.705 

126 057137 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 1.576 

127 057141 с. Видраре ВЕНЕЦА Използв. ливада VIII 1.492 

128 057142 с. Видраре ВЕНЕЦА Използв. ливада VIII 0.668 



129 057143 с. Видраре ВЕНЕЦА Използв. ливада VIII 0.810 

130 057144 с. Видраре ЦЕРАКА Използв. ливада VIII 3.555 

131 057147 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 0.705 

132 057148 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 1.350 

133 057150 с. Видраре ПЕЧОР Използв. ливада VIII 7.878 

134 057198 с. Видраре МОГИЛАТА Използв. ливада VIII 1.113 

135 057201 с. Видраре ЛЕХИТЕ Използв. ливада VIII 0.711 

136 057202 с. Видраре ЛЕХИТЕ Използв. ливада VIII 0.967 

137 057214 с. Видраре МОГИЛАТА Използв. ливада VIII 1.563 

138 057215 с. Видраре МОГИЛАТА Използв. ливада VIII 1.563 

139 057219 с. Видраре МОГИЛАТА Използв. ливада VIII 1.621 

140 057221 с. Видраре МОГИЛАТА Използв. ливада VIII 2.998 

141 057231 с. Видраре ЦЕРАКА Използв. ливада VIII 3.608 

142 057232 с. Видраре ГЪЗЕРТА Използв. ливада VIII 2.000 

143 057266 с. Видраре КЕСАРОВОТО Използв. ливада VIII 1.147 

144 058043 с. Видраре ДУРАШКОТО Използв. ливада VIII 1.172 

145 058091 с. Видраре ВЕНЕЦА Използв. ливада VIII 1.521 

146 058093 с. Видраре ВЕНЕЦА Използв. ливада VIII 2.455 

147 058094 с. Видраре ВЕНЕЦА Използв. ливада VIII 1.769 

148 058095 с. Видраре ВЕНЕЦА Използв. ливада VIII 1.425 

149 058096 с. Видраре ВЕНЕЦА Използв. ливада VIII 1.280 

150 058102 с. Видраре МЕНГОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.573 

151 058103 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 1.705 

152 058105 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 4.620 

153 058106 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 2.157 

154 058110 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 1.099 

155 058112 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 1.057 

156 058114 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 2.394 

157 058115 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 0.748 

158 058116 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 1.670 

159 058117 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 7.704 

160 058118 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 5.291 

161 058119 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 3.138 

162 058120 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Пасище, мера VIII 2.361 

163 058121 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Използв. ливада VIII 2.307 

164 058122 с. Видраре ВУЛОВОТО Използв. ливада VIII 1.721 

165 058130 с. Видраре ЛОЗЯТА Използв. ливада VIII 2.391 

166 058131 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 1.963 

167 058132 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 3.120 

168 058133 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 3.119 

169 058134 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 2.636 

170 058136 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 3.105 

171 058138 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 3.145 

172 058143 с. Видраре ОБЛЕГА Използв. ливада VIII 2.950 



173 058144 с. Видраре ОБЛЕГА Използв. ливада VIII 4.200 

174 058146 с. Видраре ОБЛЕГА Използв. ливада VIII 0.966 

175 058157 с. Видраре МЕНГОВЕЦ Използв. ливада VIII 2.008 

176 058158 с. Видраре БРАНИЩЕТО Използв. ливада VIII 6.048 

177 058160 с. Видраре БРАНИЩЕТО Използв. ливада VIII 1.988 

178 058161 с. Видраре БРАНИЩЕТО Използв. ливада VIII 2.851 

179 058163 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 1.339 

180 058181 с. Видраре БРАНИЩЕТО Пасище, мера VIII 2.864 

181 059001 с. Видраре ПРИБОЯ Използв. ливада X 3.826 

182 059003 с. Видраре ПРИБОЯ Пасище, мера X 3.053 

183 059008 с. Видраре ЗАВРЪТ Пасище, мера X 2.713 

184 059010 с. Видраре ПРИБОЯ Пасище, мера X 5.400 

185 059015 с. Видраре ЗАВРЪТ Пасище, мера X 35.119 

186 059023 с. Видраре МАНАСТИРА Използв. ливада X 1.654 

187 059028 с. Видраре МОСТА Пасище, мера X 2.738 

188 059030 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 36.379 

189 059033 с. Видраре ПЕТКОВОТО Използв. ливада X 1.939 

190 059035 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 46.278 

191 059036 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера X 5.873 

192 059037 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VIII 1.783 

193 059038 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 74.646 

194 059040 с. Видраре СРЕДНО СЕЛИЩЕ Пасище, мера X 69.500 

195 059041 с. Видраре МАНАСТИРА Използв. ливада X 1.064 

196 059042 с. Видраре МАНАСТИРА Използв. ливада X 1.317 

197 059051 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 3.501 

198 059052 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 3.034 

199 059053 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 3.357 

200 059055 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 10.775 

201 059056 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.029 

202 059057 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 0.900 

203 059058 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 3.357 

204 059059 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.898 

205 059060 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 2.878 

206 059061 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.897 

207 059062 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 2.883 

208 059063 с. Видраре ОРАНА Пасище с храсти X 6.750 

209 059064 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 9.680 

210 059065 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.235 

211 059066 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 1.235 

212 059069 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 15.362 

213 059071 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 2.932 

214 059074 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 4.021 

215 059077 с. Видраре ОРАНА Пасище, мера X 23.774 

216 059093 с. Видраре МАНАСТИРА Пасище, мера X 120.492 



217 059094 с. Видраре ЗАВРЪТ Използв. ливада X 3.341 

218 060015 с. Видраре ВАРОША Пасище, мера V 3.899 

219 060095 с. Видраре ЛИВАДЕ Пасище, мера V 16.241 

220 060097 с. Видраре ТУРСКА МЛАКА Пасище с храсти V 3.646 

221 060098 с. Видраре ЛИВАДЕ Пасище, мера V 16.582 

222 060102 с. Видраре МЛАКИТЕ Пасище с храсти V 29.562 

223 061023 с. Видраре ТРЪНЕТО Пасище, мера VIII 1.046 

224 061058 с. Видраре РЪТЛАКА Използв. ливада VIII 5.447 

225 061069 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 1.760 

226 061072 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 1.364 

227 061073 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 5.254 

228 061074 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 1.558 

229 061076 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Пасище, мера VIII 1.581 

230 061077 с. Видраре ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VIII 4.401 

231 062003 с. Видраре СВИН ДОЛ Пасище с храсти VIII 7.848 

232 063054 с. Видраре ПЕШНАТА ЛЪКА Използв. ливада VII 0.734 

233 063057 с. Видраре ПЕШНАТА ЛЪКА Използв. ливада VII 1.123 

234 063064 с. Видраре ПЕШНАТА ЛЪКА Използв. ливада VII 2.504 

235 063084 с. Видраре ПЕШНАТА ЛЪКА Използв. ливада VII 0.707 

236 065030 с. Видраре ЛЪГА Използв. ливада VIII 1.825 

237 065032 с. Видраре ЛЪГА Пасище, мера VIII 2.160 

238 066036 с. Видраре ЛЪГА Използв. ливада VIII 1.472 

239 066041 с. Видраре ЛЪГА Използв. ливада VIII 6.901 

240 071001 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера IX 3.331 

241 071002 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера IX 25.693 

242 071003 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера V 24.131 

243 071004 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера V 19.992 

244 071019 с. Видраре ШЕЙРЕТСКО Използв. ливада IX 1.755 

245 071023 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Използв. ливада V 2.383 

246 071039 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера IX 0.963 

247 071040 с. Видраре РАЙКОВЕЦ Пасище, мера V 5.686 

248 072005 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера IX 22.175 

249 072010 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера VI 5.939 

250 072014 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 3.154 

251 072015 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 3.245 

252 072017 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 4.333 

253 072018 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 3.229 

254 072019 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 4.415 

255 072020 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 3.545 

256 072023 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 2.753 

257 072026 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Използв. ливада V 6.921 

258 072029 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера V 1.701 

259 072031 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера V 19.809 

260 072032 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера V 4.257 



261 072035 с. Видраре БЯЛАТА ЧЕШМА Използв. ливада V 3.905 

262 072036 с. Видраре ПЕТРУША Използв. ливада V 1.315 

263 072044 с. Видраре ГРЕДАТА Пасище, мера V 1.910 

264 072045 с. Видраре ГРЕДАТА Пасище, мера V 4.005 

265 072046 с. Видраре ГРЕДАТА Пасище, мера V 8.778 

266 072049 с. Видраре ГРЕДАТА Пасище, мера V 1.228 

267 072050 с. Видраре ГРЕДАТА Използв. ливада V 9.275 

268 072066 с. Видраре ГРЕДАТА Използв. ливада V 3.306 

269 072068 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера VIII 11.418 

270 072071 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера V 12.758 

271 072082 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Пасище, мера IX 35.718 

272 074003 с. Видраре ПЕТРУША Пасище, мера V 30.490 

273 074005 с. Видраре ВОЛОВАРНИКА Пасище, мера IX 30.289 

274 075004 с. Видраре ПЕТРУША Пасище, мера X 15.753 

275 075005 с. Видраре ПЕТРУША Пасище, мера X 74.823 

276 075006 с. Видраре ПЕТРУША Пасище, мера X 2.400 

277 075022 с. Видраре ПЕТРУША Използв. ливада VII 9.800 

278 075023 с. Видраре ПЕТРУША Пасище с храсти VII 4.616 

279 075028 с. Видраре СРЯДОРАТА Пасище, мера V 8.668 

280 076022 с. Видраре ЦАРЧЕНЕЦ Използв. ливада V 1.579 

281 077009 с. Видраре КАМЪНЯКА Пасище, мера V 7.881 

282 078006 с. Видраре БАСАРИН Пасище, мера VII 1.973 

283 078007 с. Видраре КРУШИЛА Пасище, мера X 2.581 

284 078008 с. Видраре КРУШИЛА Пасище, мера IX 4.377 

285 078011 с. Видраре КРУШИЛА Пасище, мера X 1.440 

286 078013 с. Видраре КРУШИЛА Пасище, мера IX 12.813 

287 078019 с. Видраре ЗЛАТОВСКИ РЪТ Пасище, мера X 129.794 

288 078020 с. Видраре ЗЛАТОВСКИ РЪТ Пасище, мера IX 78.896 

289 078024 с. Видраре БАСАРИН Пасище, мера VII 5.811 

290 079003 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VIII 1.051 

291 079004 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VIII 1.552 

292 079008 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VIII 14.815 

293 079011 с. Видраре МАТКАТА Пасище, мера VI 5.056 

294 079012 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VI 4.739 

295 079013 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VI 7.053 

296 079014 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VI 4.043 

297 079015 с. Видраре СЕЛИЩЕ Пасище, мера VI 1.504 

298 079020 с. Видраре ОБРОКА Пасище, мера VIII 3.748 

299 079021 с. Видраре МОСТА Пасище, мера V 53.726 

300 079028 с. Видраре РИЛНИК Пасище, мера VI 49.223 

301 079036 с. Видраре РАСТЕВИЦА Използв. ливада IV 1.848 

302 079037 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 3.562 

303 079040 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 5.667 

304 079042 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 38.121 



305 079044 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 0.954 

306 079045 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 3.344 

307 079047 с. Видраре РАСТЕВИЦА Пасище, мера V 24.454 

308 079050 с. Видраре РАСТЕВИЦА Пасище, мера V 7.857 

309 079051 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 10.759 

310 079052 с. Видраре ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 1.149 

311 080014 с. Видраре СРЯДОРАТА Използв. ливада X 3.036 

312 080015 с. Видраре СРЯДОРАТА Използв. ливада X 1.392 

313 081015 с. Видраре БАСАРИН Пасище, мера VII 28.063 

314 081017 с. Видраре ГОЛЕМИ ДОЛ Пасище, мера VII 11.475 

315 081021 с. Видраре ГОЛЕМИ ДОЛ Пасище, мера VII 9.939 

316 082006 с. Видраре БРАТАНОВ РЪТ Пасище с храсти VII 3.168 

317 082007 с. Видраре БРАТАНОВ РЪТ Пасище с храсти VII 2.182 

318 082113 с. Видраре ЕСТЕВИЦА Използв. ливада VII 2.643 

319 082194 с. Видраре СТУБЕЛЯ Използв. ливада VII 4.669 

320 083001 с. Видраре КОСТУРСКА ДОЛЧИНА Пасище с храсти VII 3.752 

321 083003 с. Видраре КОСТУРСКА ДОЛЧИНА Пасище, мера VII 1.882 

322 083037 с. Видраре СТАНИНА ПОЛЯНА Пасище, мера VIII 1.385 

323 083059 с. Видраре ДИЧОСКОТО Използв. ливада VIII 0.787 

324 083136 с. Видраре УЗУНСКА ВОДЕНИЦА Пасище с храсти VI 4.070 

325 083137 с. Видраре УЗУНСКА ВОДЕНИЦА Пасище с храсти V 1.325 

326 083140 с. Видраре СТАНИНА ПОЛЯНА Използв. ливада VIII 0.804 

327 084043 с. Видраре ДИЧОВСКОТО Използв. ливада VIII 0.767 

328 084049 с. Видраре СТОЮВОТО Използв. ливада VIII 22.606 

      2888.601 

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

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 000001 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Пасище, мера V 3.916 

2 000023 с. Равнище ГРЕДАТА Използв. ливада IV 1.183 

3 000037 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Използв. ливада IV 3.460 

4 000251 с. Равнище МАХ.ЧЕШИРСКА Използв. ливада VI 2.638 

5 000298 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Използв. ливада IV 2.163 

6 000308 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Пасище, мера IV 1.257 

7 000317 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Използв. ливада III 2.088 

8 000468 с. Равнище РАВНИЩЕ Използв. ливада V 2.099 

9 000484 с. Равнище РАВНИЩЕ Използв. ливада V 0.563 

10 000814 с. Равнище РАЙКОВА ЛИВАДА Използв. ливада IV 3.437 

11 000817 с. Равнище РАЙКОВА ЛИВАДА Използв. ливада IV 0.655 

12 000823 с. Равнище РАЙКОВА ЛИВАДА Използв. ливада IV 1.248 

13 000914 с. Равнище МАХ.ГРОЗЕВ ДОЛ Използв. ливада VI 1.393 

14 011025 с. Равнище РАСТЕВИЦА Пасище, мера IX 66.586 

15 011026 с. Равнище РАСТЕВИЦА Пасище, мера IX 5.657 

16 011027 с. Равнище ГОЛИЦАТА Пасище, мера VI 13.950 



17 011031 с. Равнище ГОЛИЦАТА Пасище с храсти VI 0.892 

18 011036 с. Равнище СВЕТА ПЕТКА Пасище, мера VI 33.618 

19 011037 с. Равнище ВУДОВА МОГИЛА Пасище, мера X 31.301 

20 011038 с. Равнище ВУДОВА МОГИЛА Пасище, мера X 11.985 

21 012093 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада III 4.467 

22 012128 с. Равнище  Използв. ливада  2.132 

23 012131 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Използв. ливада III 6.455 

24 013017 с. Равнище САДИНАТА Използв. ливада V 1.745 

25 013018 с. Равнище САДИНАТА Използв. ливада V 0.574 

26 013038 с. Равнище КУРИНА МОГИЛА Пасище, мера VII 3.404 

27 013039 с. Равнище КУРИНА МОГИЛА Пасище, мера VII 3.051 

28 013080 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Използв. ливада V 1.442 

29 013088 с. Равнище СЕМКОВ ТРАП Пасище, мера V 2.828 

30 013094 с. Равнище НАНОВСКА МОГИЛА Пасище, мера V 6.137 

31 013095 с. Равнище НАНОВСКА МОГИЛА Пасище, мера V 15.957 

32 013097 с. Равнище КИТКАТА Пасище, мера V 5.219 

33 014014 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Пасище, мера VI 12.652 

34 014015 с. Равнище СОЛЕНСКА МОГИЛА Пасище, мера VI 2.144 

35 016005 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 2.079 

36 016021 с. Равнище ЧУКАРЯ   0.104 

37 016028 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 1.101 

38 016031 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 1.476 

39 016037 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 0.828 

40 016041 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 1.138 

41 016045 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 0.944 

42 016046 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 0.652 

43 016068 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.996 

44 016070 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.468 

45 016076 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.778 

46 016087 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 1.629 

47 016089 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 1.070 

48 016092 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 5.387 

49 016142 с. Равнище СМЕСИТЕ Използв. ливада IV 1.377 

50 016144 с. Равнище СМЕСИТЕ Използв. ливада IV 2.617 

51 016153 с. Равнище СЕФЕРОВ ЛЪК Използв. ливада IV 1.237 

52 016154 с. Равнище СЕФЕРОВ ЛЪК Използв. ливада IV 0.836 

53 016168 с. Равнище МАХ.БАЛАБАНСКА Пасище с храсти IV 1.965 

54 016171 с. Равнище БОБЧОВЕЦ Пасище, мера V 12.208 

55 016176 с. Равнище БОБЧОВЕЦ Пасище, мера V 10.420 

56 016182 с. Равнище ЧУКАРЯ Пасище, мера IV 1.170 

57 016196 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.546 

58 016197 с. Равнище ЧУКАРЯ Използв. ливада IV 0.883 

59 016239 с. Равнище    0.742 

60 017007 с. Равнище ПОПИНА МОГИЛА Пасище, мера VIII 3.425 



61 017020 с. Равнище ИВАНЧОВЕЦ Използв. ливада IV 9.930 

62 022001 с. Равнище ВИТКОВСКОТО Използв. ливада VIII 22.504 

63 022016 с. Равнище ВИТКОВСКОТО Използв. ливада VIII 3.134 

64 025002 с. Равнище СРЯДОРАТА Използв. ливада VI 0.939 

65 061005 с. Равнище ГОРНА МУРТОВА 

ЛИВАДА 

Използв. ливада IV 1.013 

66 061017 с. Равнище ГОРНА МУРТОВА 

ЛИВАДА 

Използв. ливада IV 1.295 

67 061019 с. Равнище ГОРНА МУРТОВА 

ЛИВАДА 

Използв. ливада IV 1.700 

68 075007 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада VI 2.035 

69 075012 с. Равнище РЪТТА Използв. ливада VI 1.417 

      358.339 

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

       №по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност Начин тр.ползв. Кат. Площ дка 

1 001005 с. Манаселска река ЯВОРА Пасище, мера IX 129.058 

2 001017 с. Манаселска река РУПЧОВИЦА Пасище, мера IX 11.626 

3 001020 с. Манаселска река РУПЧОВИЦА Пасище, мера IX 18.606 

4 001021 с. Манаселска река РУПЧОВИЦА Пасище, мера IX 10.518 

5 001031 с. Манаселска река РУПЧОВИЦА Пасище, мера VIII 45.255 

6 001058 с. Манаселска река СМОЛЕВИЦА Пасище, мера IX 97.719 

7 001077 с. Манаселска река СЯРКОВЕЦ Използв. ливада VIII 1.144 

8 002001 с. Манаселска река ДРЯНА Използв. ливада IX 13.883 

9 002002 с. Манаселска река РУПЧОВИЦА Пасище с храсти IX 146.372 

10 002023 с. Манаселска река ЧУКАТА Използв. ливада VIII 1.417 

11 002024 с. Манаселска река ЧУКАРА Използв. ливада VIII 4.051 

12 002027 с. Манаселска река ЧУКАРА Използв. ливада VIII 1.406 

13 002029 с. Манаселска река ЧУКАРА Пасище, мера VIII 12.031 

14 002033 с. Манаселска река ТРАПА Използв. ливада VIII 1.255 

15 002034 с. Манаселска река ТРАПА Използв. ливада VIII 2.345 

16 002035 с. Манаселска река ТРАПА Използв. ливада VIII 2.475 

17 002036 с. Манаселска река ТРАПА Пасище, мера VIII 1.915 

18 002037 с. Манаселска река ТРАПА Използв. ливада VIII 1.673 

19 002038 с. Манаселска река ТРАПА Използв. ливада VIII 1.476 

20 002039 с. Манаселска река ТРАПА Използв. ливада VIII 1.389 

21 002056 с. Манаселска река БУДЖОВ ДОЛ Използв. ливада VIII 12.064 

22 002059 с. Манаселска река ОВЕСЕНИЩЕТО Използв. ливада VIII 34.024 

23 002061 с. Манаселска река ОВЕСЕНИЩЕТО Пасище, мера VIII 9.656 

24 002114 с. Манаселска река СВИНАКАРА Пасище, мера IX 15.125 

25 002119 с. Манаселска река СВИНАКАРА Пасище с храсти IX 16.074 

26 002146 с. Манаселска река РЪТЛАКА Използв. ливада IX 5.487 

27 002147 с. Манаселска река РЪТЛАКА Пасище, мера IX 3.207 

28 002149 с. Манаселска река РЪТЛАКА Пасище, мера IX 11.277 



29 002151 с. Манаселска река РЪТЛАКА Използв. ливада IX 2.099 

30 002155 с. Манаселска река ЛИВАДИТЕ Използв. ливада IX 4.789 

31 002156 с. Манаселска река ВЕТОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 1.345 

32 002160 с. Манаселска река САДИНАТА Използв. ливада IX 1.087 

33 002162 с. Манаселска река САДИНАТА Използв. ливада IX 4.702 

34 002165 с. Манаселска река САДИНАТА Използв. ливада IX 7.935 

35 002181 с. Манаселска река НИКОЛОВОТО Използв. ливада VIII 5.101 

36 002182 с. Манаселска река НИКОЛОВОТО Използв. ливада VIII 3.051 

37 002192 с. Манаселска река ПРИ ГРОБИЩАТА Използв. ливада VIII 4.092 

38 002200 с. Манаселска река ПРИ ГРОБИЩАТА Пасище, мера IX 5.397 

39 002201 с. Манаселска река ПРИ ГРОБИЩАТА Пасище, мера IX 3.617 

40 002215 с. Манаселска река НАД ДОНЧОВЦИ Пасище, мера VIII 6.394 

41 002216 с. Манаселска река ЧУЛЬОВСКОТО Пасище, мера VIII 38.384 

42 002226 с. Манаселска река ЛОЗЯТА Пасище, мера VIII 4.080 

43 002227 с. Манаселска река ЛОЗЯТА Пасище, мера VIII 4.115 

44 002235 с. Манаселска река КУПИТЕ Пасище, мера IX 1.934 

45 003005 с. Манаселска река ЕЗЕРОТО Пасище, мера X 34.245 

46 003011 с. Манаселска река ЕЗЕРОТО Пасище с храсти X 28.148 

47 003017 с. Манаселска река ГРАДИЩЕ Пасище, мера X 37.327 

48 003020 с. Манаселска река ГРАДИЩЕ Пасище, мера X 38.928 

49 003031 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Пасище, мера X 31.396 

50 003033 с. Манаселска река БАРАТА Използв. ливада X 3.919 

51 003035 с. Манаселска река БАРАТА Използв. ливада X 1.524 

52 003039 с. Манаселска река БАРАТА Пасище, мера X 4.656 

53 003068 с. Манаселска река БАРАТА Използв. ливада V 8.021 

54 003114 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 12.538 

55 003119 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 8.544 

56 003120 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 7.095 

57 003121 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 4.576 

58 003127 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 4.882 

59 003134 с. Манаселска река ГРАДЕЖА Използв. ливада X 0.730 

60 003138 с. Манаселска река ГЕРГОВОТО Използв. ливада X 3.644 

61 003139 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 3.069 

62 003140 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 4.419 

63 003141 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 2.118 

64 003142 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 0.932 

65 003143 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 1.113 

66 003144 с. Манаселска река ГОЛА МОГИЛА Използв. ливада X 1.082 

67 003145 с. Манаселска река ОРЕХИТЕ Използв. ливада X 3.585 

68 003146 с. Манаселска река ОРЕХИТЕ Използв. ливада X 3.307 

69 003147 с. Манаселска река ОРЕХИТЕ Използв. ливада X 6.438 

70 003148 с. Манаселска река ОРЕХИТЕ Използв. ливада X 6.630 

71 004023 с. Манаселска река УСОЕТО Пасище, мера X 10.032 

72 004024 с. Манаселска река УСОЕТО Пасище, мера X 8.691 



73 004025 с. Манаселска река УСОЕТО Пасище, мера X 5.785 

74 004026 с. Манаселска река УСОЕТО Пасище, мера X 1.906 

75 004027 с. Манаселска река УСОЕТО Пасище, мера X 3.200 

76 004029 с. Манаселска река УСОЕТО Пасище, мера X 1.763 

77 004034 с. Манаселска река УСОЕТО Пасище, мера X 3.962 

78 004051 с. Манаселска река БАРКИТЕ Пасище, мера VI 1.774 

79 004052 с. Манаселска река БАРКИТЕ Пасище, мера VI 1.419 

80 004054 с. Манаселска река БАРКИТЕ Пасище, мера VI 1.675 

81 004062 с. Манаселска река ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера IX 14.716 

82 004063 с. Манаселска река ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера IX 8.894 

83 004065 с. Манаселска река ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера VI 31.361 

84 004087 с. Манаселска река ПРИ ДОМА Използв. ливада X 1.999 

85 004088 с. Манаселска река ПРИ ДОМА Използв. ливада X 1.165 

86 004094 с. Манаселска река МЛАКАТА Използв. ливада X 10.597 

87 004096 с. Манаселска река МЛАКАТА Използв. ливада X 17.934 

88 004098 с. Манаселска река МЛАКАТА Използв. ливада X 0.813 

89 004121 с. Манаселска река ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 11.154 

90 004122 с. Манаселска река ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 3.747 

91 004123 с. Манаселска река ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 3.910 

92 004222 с. Манаселска река БРАНИЩЕТО Използв. ливада VI 1.555 

93 004223 с. Манаселска река БРАНИЩЕТО Пасище, мера VI 3.463 

94 004225 с. Манаселска река БРАНИЩЕТО Пасище, мера VI 0.904 

95 004226 с. Манаселска река БРАНИЩЕТО Пасище, мера VI 0.708 

96 004233 с. Манаселска река ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 0.739 

97 004254 с. Манаселска река ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 5.327 

98 006058 с. Манаселска река ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VI 1.358 

99 006059 с. Манаселска река ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VI 0.713 

100 006060 с. Манаселска река ПРИСОЙКАТА Използв. ливада VI 2.824 

101 006106 с. Манаселска река ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 3.119 

102 006123 с. Манаселска река ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 1.715 

103 006156 с. Манаселска река УСОЙНАТА Използв. ливада VI 1.718 

104 006163 с. Манаселска река РЪТТА Използв. ливада VI 4.197 

105 006166 с. Манаселска река РЪТТА Използв. ливада VI 1.308 

106 006205 с. Манаселска река УСОЙНАТА Пасище, мера IX 8.014 

107 006208 с. Манаселска река ТУРСКИ РЪТ Пасище, мера IX 30.273 

108 006211 с. Манаселска река ВЪРБАЦИТЕ Пасище, мера VI 11.355 

109 006212 с. Манаселска река ВЪРБАЦИТЕ Пасище, мера VI 3.788 

110 006214 с. Манаселска река ВЪРБАЦИТЕ Пасище, мера VI 4.356 

111 006215 с. Манаселска река ЧУЛЬОВА БАРА Пасище с храсти IX 24.335 

112 006216 с. Манаселска река ЧУЛЬОВА БАРА Пасище с храсти IX 8.950 

113 006217 с. Манаселска река СТУДЕНКОВЕЦ Пасище с храсти IX 16.191 

114 006219 с. Манаселска река МЛАКАТА Използв. ливада IX 7.710 

115 006222 с. Манаселска река МЛАКАТА Използв. ливада IX 9.056 

116 006224 с. Манаселска река ЛИСКИТЕ Използв. ливада IX 3.681 



117 006226 с. Манаселска река ЛИСКИТЕ Пасище, мера IX 5.078 

118 006234 с. Манаселска река ПАВИТАКА Използв. ливада VI 2.279 

119 006251 с. Манаселска река ДРАГАНКОВ РЪТ Използв. ливада VI 4.239 

120 006257 с. Манаселска река ФИЛЮВОТО Пасище, мера VI 3.771 

121 006258 с. Манаселска река ФИЛЮВОТО Пасище с храсти IX 3.047 

122 006259 с. Манаселска река ГУВНИЩЕ Пасище, мера VI 2.398 

123 006263 с. Манаселска река ФИЛЮВОТО Пасище, мера VI 3.434 

124 006266 с. Манаселска река ВУТЮВСКОТО Пасище, мера IX 30.318 

125 007018 с. Манаселска река ЛЪГА Използв. ливада IX 1.737 

126 007195 с. Манаселска река ГРЕДАТА Използв. ливада IX 2.749 

127 007201 с. Манаселска река ПУСТАЛЕТЕ Пасище, мера IX 1.999 

128 007209 с. Манаселска река ПРИСОЙКАТА Пасище, мера IX 2.851 

129 007217 с. Манаселска река ПЕНОВИ КРУШИ Използв. ливада IX 4.996 

130 007220 с. Манаселска река ЧАШКА Пасище, мера IX 6.370 

131 007221 с. Манаселска река ЧАШКА Пасище, мера IX 5.946 

132 007238 с. Манаселска река МЯШКОВЕЦ Използв. ливада VI 4.353 

133 007254 с. Манаселска река МЯШКОВЕЦ Използв. ливада VI 2.942 

134 007265 с. Манаселска река БОЯДЖИЙСКОТО Използв. ливада VI 1.696 

135 007266 с. Манаселска река ВЕДНОТО Използв. ливада VI 2.980 

136 007269 с. Манаселска река ЧУЛЬОВА БАРА Пасище, мера IX 3.716 

137 007272 с. Манаселска река КРАВАРНИКА Пасище с храсти IX 6.888 

138 007275 с. Манаселска река КАЧАМАЦИТЕ Пасище, мера IX 2.140 

139 007277 с. Манаселска река ПРИСОЙКАТА Пасище, мера IX 3.367 

140 007280 с. Манаселска река КРАВАРНИКА Използв. ливада IX 2.854 

141 008019 с. Манаселска река ПОЛЕНИТЕ Пасище, мера IX 93.907 

142 008073 с. Манаселска река УСОЕТО Пасище с храсти IX 12.711 

143 008080 с. Манаселска река УСОЕТО Пасище, мера IX 45.850 

144 008088 с. Манаселска река ШУГЛЬОВОТО Пасище, мера IX 4.392 

145 008089 с. Манаселска река ШУГЛЬОВОТО Пасище, мера IX 1.405 

146 008095 с. Манаселска река ШУГЛЬОВОТО Използв. ливада IX 0.972 

147 008098 с. Манаселска река НАД ШУГЛЬОВОТО Използв. ливада IX 1.048 

148 008099 с. Манаселска река НАД ШУГЛЬОВОТО Използв. ливада IX 1.032 

149 008103 с. Манаселска река ЛЕХАТА Използв. ливада IX 3.175 

150 008105 с. Манаселска река ЗАКЪТА Пасище, мера IX 1.934 

151 008106 с. Манаселска река ЗАКЪТА Пасище, мера IX 3.784 

152 008107 с. Манаселска река ЗАКЪТА Пасище, мера IX 3.614 

153 008111 с. Манаселска река ЗАКЪТА Пасище, мера IX 2.772 

154 008112 с. Манаселска река ЗАКЪТА Пасище, мера IX 1.554 

155 008114 с. Манаселска река КРУШАКА Пасище, мера IX 4.380 

156 008116 с. Манаселска река ЗАКЪТА Пасище, мера IX 1.186 

157 008117 с. Манаселска река ЗАКЪТА Пасище, мера IX 1.336 

158 008118 с. Манаселска река РЪТТА Пасище, мера IX 3.950 

159 008120 с. Манаселска река ЗАКЪТА Пасище, мера IX 7.368 

160 008134 с. Манаселска река СВЕТА ПЕТКА Използв. ливада IX 3.010 



161 008151 с. Манаселска река ЦАНКОВСКОТО Пасище, мера IX 4.218 

162 008152 с. Манаселска река ЦАНКОВСКОТО Пасище, мера IX 5.186 

163 008154 с. Манаселска река БАРАТА Пасище, мера IX 2.283 

164 008164 с. Манаселска река ЧИРЯША Пасище, мера IX 1.825 

165 008165 с. Манаселска река ЧИРЯША Пасище, мера IX 4.015 

166 008166 с. Манаселска река ПОПОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 1.437 

167 008167 с. Манаселска река ПОПОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 1.748 

168 008169 с. Манаселска река ПИЩИВОТО Използв. ливада IX 10.333 

169 008183 с. Манаселска река ПОПОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 1.804 

170 008191 с. Манаселска река ПОПОВА ЛИВАДА Използв. ливада IX 2.509 

171 008239 с. Манаселска река ЧИРЯША Пасище, мера IX 60.184 

172 008242 с. Манаселска река ЧИРЯША Пасище с храсти IX 15.182 

173 008249 с. Манаселска река ЧИРЯША Пасище с храсти IX 67.442 

174 009013 с. Манаселска река ВОДЕНИЦАТА Използв. ливада V 3.137 

175 009059 с. Манаселска река ЛААНА Използв. ливада IX 6.777 

176 009093 с. Манаселска река ГАНИНСКОТО Използв. ливада V 1.429 

177 010054 с. Манаселска река ЛИПА Пасище, мера VIII 9.013 

178 010075 с. Манаселска река ЧУКЛЬОВОТО КРАИЩЕ Пасище, мера VIII 11.281 

179 010207 с. Манаселска река ЛИПА Пасище, мера VIII 21.998 

180 016001 с. Манаселска река ФИЛЮВОТО Използв. ливада IX 1.667 

181 016035 с. Манаселска река ФИЛЮВОТО Използв. ливада IX 1.005 

      1823.371 
 

30 1. Отменя свое Решение №13 от 26.01.2018 година, прието по Протокол №2 от заседание на ОбС - 

Правец, проведено на 26.01.2018 година. 
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31  Одобрява задание и разрешава изработването на Проект за изменение на  ПУП –  План за регулация и 

План за улична регулация, като се премахне предвиждането на улица с о.т. 2065 - о.т. 2066 - о.т. 2067 - о.т. 

2068 -о.т. 2069 - о.т. 2070 - о.т. 2071- о.т. 2072  - о.т. 2073 - о.т. 2074, която не е реализирана и улицата се върне 

на предишното трасе, по о.т.218 – 220 – о.т.222 – о.т. 226 – о.т. 238 – о.т. 252 – о.т. 258- о.т. 269 – о.т. 274 – о.т. 

282 – о.т. 293 – о.т. 305 с ширина от 6.00м., при което се запазва предишната регулация и площ на 

урегулираните поземлени имоти /УПИ/ - УПИ VІІІ - За спортен комплекс, УПИ ХХVІІ - За спортен комплес, 

УПИ ІІІ- За бензиностанция и газстанция в кв. 9, образува се нов терен за озеленяване в кв. 9 и се променя 

регулацията на УПИ І- За техническа инфраструктура в кв. 169. 

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

решение процедури. 
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32 Решение за Дневен ред -  10.01.2018 г. - 

33 1.  Заявлението на Р. Н. Илиева ще бъде разгледано на следващото заседание на комисията, след 

отстраняване на пропуски в документацията и обстоятелствата съгласно изискванията на Наредба №20. 
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34 1.  Приема промяна в поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонт за 

2018 година.  

/Приложение №1 - Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонти- 2018 г./ 
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35 1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, както следва: 

В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ‖, се добавя към: 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

1

02. 

АЧОС №2395-II/ 

12.02.2018 г. 

Помещение с отделен вход със застроена площ от 127 (сто двадесет и 

седем) кв.м., находящо се на полуподземен етажт от масивна двуетажна сграда – 

Културен дом (читалище), построена в Урегулиран поземлен имот IX– Културен 

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

Осиковица, община Правец, област Софийска. 

1

03 

АПОС №510-I/  

07.10.2016 г. 

Площ от 1,00 кв.м (един квадратен метър), находяща се в западната страна 

на пешеходна зона, представляваща част от Урегулиран поземлен имот ХV – За 

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

Правец, област Софийска, за поставяне на кафе-автомат. 

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

КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА. 

5

4. 

АЧОС №2395-

II/ 12.02.2018 г. 

Обособена част от сграда, с отделен вход, състояща се от 11 (единадесет) 

броя помещения и коридор, с обща застроена площ от 205 (двеста и пет) кв. м., 

находяща се в сутерена на двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 

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

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

община Правец, област Софийска. 
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36 1. Определя 5 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север‖, за ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ 

НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ и ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА, както следва: 

1.1. бл. 108А - ап. 11 – АЧОС №0063/09.07.1997 г. ; 

1.2. бл. 202 - ап. 17 – АЧОС №0068/09.07.1997 г. ; 

1.3. бл. 403 - ап. 11 – АЧОС №1203-II/11.04.2014 г.; 

1.4. бл. 201 - ап. 14  – АЧОС №0047/09.07.1997 г.; 

1.5. бл. 201 - ап. 11 – АЧОС №0048/09.07.1997 г. ; 

2. Определя 1 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север‖, като ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА, както следва: 

2.1. бл. 108 - ап. 5 – АЧОС №0045/09.07.1997 г.; 

3. Определя 2 бр. апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север‖, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, както следва: 

3.1. бл. 110 - ап. 60 – АЧОС №1140/19.03.2014 г. ; 

3.2. бл. 401 - ап. 32 – АЧОС №0060/09.07.1997 г. 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

 

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

общинска собственост, част от сграда Автогара - Правец, представляващ помещение №4, предназначено за 

„Търговски цели или ателие за услуги‖, находящо се на I (първия) етаж в южната част на сграда Автогара-

Правец, с площ от 39.00 кв.м (тридесет и девет квадратни метра), актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 0112 – II/02.08.1999 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по 

вписвания с вх. рег. № 2664/13.11.2008 г., под № 157, том X, н.д. № 2243, парт. 59. 

2.   Определя следните условия за провеждане на търга: 

             2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 156.00 лв. (сто петдесет и шест лева) без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

            2.2. Срок на отдаване –5 (пет) 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 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. 
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38 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот – частна 

общинска собственост, представляващ две помещения с отделен вход със ЗП = 70,20 кв.м. на първия етаж, част 

от Административна сграда цялата със застроена площ от 780 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, 

находяща се в Урегулиран поземлен имот І – Читалище и кметство, кв. 13, по плана на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост 1061 – II/10.01.2014 г., вписан в 

службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 90/21.01.2014 г., под № 48, том I, 

парт. 23133. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 70.20 лв. (седемдесет лева и двадесет стотинки) без ДДС, 

съгласно Приложение №1, т. 3.3 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване –5 (пет) 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 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.  
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39 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот – публична 

общинска собственост, представляващ помещение №1 с площ 15.9 (петнадесет цяло и девет десети) кв. м, част 

от масивна едноетажна сграда – обреден дом, построена в УПИ I – Парк (гробищен), кв. 149 по регулационния 

план на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост 313 – 

I/11.08.2015 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 

1754/14.08.2015 г., под № 106, том VI, парт. 16968,16969. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 23.85 лв. (двадесет и три лева и осемдесет и пет стотинки) 

без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – ателиета за творческа дейност и услуги на населението. 

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 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. 
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40 1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение – частна общинска собственост, 

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

лекарски кабинет, с обща полезна площ от 13,50 (тринадесет цяло и петдесет стотни) кв. м., актувано с Акт за 

частна общинска собственост №1251 – II/18.07.2014 г., вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към 

Агенция по вписвания с вх. рег. № 1654/23.07.2014 г., под № 40, том VI, парт. 26391, на 

ЕТ„ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЕНЕЛИНА 

ЧУБРИЕВА ЧИНОВА‖, ЕИК 201765390, седалище и адрес на управление: 1421 гр. София, район Лозенец, ул. 

„Кожух планина‖, № 2, вх. А, ет. 2, ап. 7, представляван от Венелина Георгиева Чубриева-Чинова. 

2. Определя месечна наемна цена в размер на 10.80 лв. (десет лева и осемдесет стотинки) без ДДС, 

регламентирана в приложение №1 към чл. 21 и съобразена с чл. 20, ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС – Правец. 

3. Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години 

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

наем с ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЕНЕЛИНА 

ЧУБРИЕВА ЧИНОВА‖, ЕИК 201765390, седалище и адрес на управление: 1421 гр. София, район Лозенец, ул. 

„Кожух планина‖, № 2, вх. А, ет. 2, ап. 7, представляван от Венелина Георгиева Чубриева-Чинова.  
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41 1 .  Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение –общинска собственост, 

находящо се в Административна сграда – кметство с. Осиковска Лакавица, община Правец, представляващо 

лекарски кабинет, с обща полезна площ от 20 (двадесет) кв.м., актувано с Акт за публична общинска 

собственост 244 – I/17.02.2015 г., вписан в Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания 

с вх. рег. № 290/19.02.2015 г., под № 149, том I, парт. 29010, 29011, на ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЕНЕЛИНА ЧУБРИЕВА ЧИНОВА‖, ЕИК 201765390, 

седалище и адрес на управление: 1421 гр. София, район Лозенец, ул. „Кожух планина‖, № 2, вх. А, ет. 2, ап. 7, 

представляван от Венелина Георгиева Чубриева-Чинова.   

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

приложение №1 към чл. 21 и съобразена с чл. 20, ал. 5 от Наредба № 5 на ОбС – Правец. 

3. Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години. 

4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия за сключване на договор 

за наем с ЕТ „ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ВЕНЕЛИНА 
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ЧУБРИЕВА ЧИНОВА‖, ЕИК 201765390, седалище и адрес на управление: 1421 гр. София, район Лозенец, ул. 

„Кожух планина‖, № 2, вх. А, ет. 2, ап. 7, представляван от Венелина Георгиева Чубриева-Чинова. 

42 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Помещение със застроена площ от 27 (двадесет и седем) кв.м., част от 

обект Б/1 – химическо чистене, пералня и сутерени на партерен етаж, представляващо обособена част от 

Административно-стопанска сграда, находящо се в Урегулиран поземлен имот ХХІІ (двадесет и втори) - за 

КОО, кв. 17 (седемнадесет), по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) 126 - II/04.12.2008 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 50 от 22.01.2009 год., под № 32, том I, 

парт. 1011, заедно с 1,01 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена – 

УПИ ХХІІ (двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 13 700.00 лв. (тринадесет хиляди и седемстотин лева), без 

ДДС (необлагаем), 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. 
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43 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII (седми) – Селкоп и складове, 

целият с площ от 6877 (шест хиляди осемстотин седемдесет и седем) кв. м., кв. 11 (единадесет), по действащия 

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

собственост (АЧОС) № 2073 - II/14.03.2017 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция 

по вписванията с вх. Рег. № 902 от 21.03.2017 год., под № 78, том IV, парт. 46277. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 29 270.00 лв. (двадесет и девет хиляди двеста и седемдесет 

лева), без ДДС, 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. 
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44 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII (тринадесети) – За жилищно 

строителство, с площ от 1214 (хиляда двеста и четиринадесет) кв. м, находящ се в кв. 40 (четиридесет) по 

действащия план за регулация на с. Джурово, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС) № 1425 - II/31.08.2015 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград 

към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1911 от 07.09.2015 год., под № 198 том VI, парт. 31869. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 284.00 лв. (седем хиляди двеста осемдесет и четири лева) 

без ДДС, 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. 

 

 

В
 П

Р
О

Ц
Е

С
 Н

А
 И

З
П

Ъ
Л

Н
Е

Н
И

Е
 

45 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV (четиринадесети) – За жилищно 

строителство, с площ от 1214 (хиляда двеста и четиринадесет) кв. м, находящ се в кв. 40 (четиридесет) по 

действащия план за регулация на с. Джурово, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост 

(АЧОС) № 1426 - II/31.08.2015 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 1912 от 07.09.2015 год., под № 199 том VI, парт. 31870. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 284.00 лв. (седем хиляди двеста осемдесет и четири лева) 

без ДДС, 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. 
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46 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 000587 (нула нула нула пет осем седем) с площ от 

966 (деветстотин шестдесет и шест) кв.м., местността „Пърчашка‖ с начин на трайно ползване – друга селищна 

територия, находящ се в махала „Маргинска‖, землището на с. Разлив, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2206 - II/04.07.2017 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2163 от 11.07.2017 год., под № 200, том 

VIII, парт. 50056. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 10 150.00 лв. (десет хиляди сто и петдесет 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. 
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47 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) №58030.109.131 (пет осем нула три нула точка 

едно нула девет точка едно три едно), с площ от 273,76 кв.м. (двеста седемдесет и три цяло и седемдесет и 

шест стотни квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов рът‖ гр. 

Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2200 - 

II/09.06.2017 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

1832 от 16.06.2017 год., под № 155, том VII, парт. 49075. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 2 600.00 лв. (две хиляди и шестстотин 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. 
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48 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 58030.112.49 (пет осем нула три нула точка едно 

едно две точка четири девет) с площ от 424 (четристотин двадесет и четири) кв.м., неурегулирана площ, 

находящ се в строителен полигон на махала „Скърнава‖, гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1979 - II/31.10.2016 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3255 от 03.11.2016 год., под № 162 том 

XII, парт. 40477. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 8 060.00 лв. (осем хиляди и шестдесет 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. 
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49 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 6511 (пети отреден за имот с 

планоснимачен номер шест хиляди петстотин и единадесет) целият с площ от 547 (петстотин четиридесет и 

седем) кв.м, находящ се в кв. 169 (сто шестдесет и девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2224 - 

II/21.07.2017 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

2365 от 27.07.2017 год., под № 141, том IX, парт. 50628. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 19145,00 лв. (деветнадесет хиляди сто четиридесет и пет 

лева), без ДДС, 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. 
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50 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI - 6511 (шести отреден за имот с 

планоснимачен номер шест хиляди петстотин и единадесет) целият с площ от 547 (петстотин четиридесет и 

седем) кв.м, находящ се в кв. 169 (сто шестдесет и девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2225 - 

II/21.07.2017 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

2366 от 27.07.2017 год., под № 142, том IX, парт. 50629. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 19145,00 лв. (деветнадесет хиляди сто четиридесет и пет 

лева), без ДДС, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 
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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. 

 

 

51 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI - 6517 (шести отреден за имот с 

планоснимачен номер шест хиляди петстотин и седемнадесет) целият с площ от 528 (петстотин двадесет и 

осем) кв.м, находящ се в кв. 168 (сто шестдесет и осем) по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2232 - 

II/21.07.2017 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

2373 от 27.07.2017 год., под № 149, том IX, парт. 50636. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 18 480,00 лв. (осемнадесет хиляди четиристотин и осемдесет 

лева), без ДДС, 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. 
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52 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI - 6500 (шестнадесети отреден за 

имот с планоснимачен номер шест хиляди и петстотин) целият с площ от 954 (деветстотин петдесет и четири) 

кв.м, находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2230 - II/21.07.2017 год., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2371 от 27.07.2017 год., под № 147, 

том IX, парт. 50634. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 33390,00 лв. (тридесет и три хиляди триста и деветдесет лева) 

без ДДС, 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. 
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53 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-6501 (тринадесети отреден за 

имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин едно) целият с площ от 276 (двеста седемдесет и шест) 

кв.м, находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2223 - II/21.07.2017 год., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2364 от 27.07.2017 год., под № 140, 

том IX, парт. 50627. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 9108,00 лв. (девет хиляди сто и осем лева) без ДДС, 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. 
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1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX - 6521 (двадесети отреден за 

имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин двадесет и едно) целият с площ от 234 (двеста тридесет и 

четири) кв.м, находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2231 - II/21.07.2017 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2372 от 27.07.2017 год., под 

№ 148, том IX, парт. 50632. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 722,00 лв. (седем хиляди седемстотин двадесет и два лева) 

без ДДС, 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. 
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55 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общ. (единадесети, общински), 

находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, с 

площ от 895 (осемстотин деветдесет и пет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост №1551 - 

II/28.03.2016 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

973 от 18.04.2016 год., под № 108 том IV, н.д. № 566/2016, парт. 35507 

2. Определя начална тръжна цена в размер 7 518. 40 лв. (седем хиляди петстотин и осемнадесет лева и 

четиридесет стотинки) без ДДС, представляваща намалената с 20% (двадесет процента) цена в размер на 9 

398,00 (девет хиляди триста деветдесет и осем лева) без ДДС, определена с Решение №228 от 24.11.2017 год 

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. 
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56 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV- общ., (четиринадесети, 

общински) находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област 

Софийска, с площ от 865 (осемстотин шестдесет и пет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост 

№1552 - II/28.03.2016 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. 

Рег. № 979 от 18.04.2016 год., под № 112 том IV, н.д. № 571/2016 г., парт. 35522. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 266. 40 лв. (седем хиляди двеста шестдесет и шест лева и 

четиридесет стотинки) без ДДС, представляваща намалената с 20% (двадесет процента) цена в размер на 9 

083,00 лв. (девет хиляди и осемдесет и три лева) без ДДС, определена с Решение №229 от 24.11.2017 год. на 

ОбС – Правец. 

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. 
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57 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Помещение с отделен вход със застроена площ (ЗП) от 29 (двадесет и 

девет квадратни метра) кв.м., находящ се в полуподземен етаж на жилищен блок № 2 (две), целият със ЗП от 

370 (триста и седемдесет) кв.м., построен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – За КЖС, целият с площ от 

1906 (хиляда деветстотин и шест) кв.м., в кв. 18 (осемнадесети) по действащия Подробен устройствен план 

(ПУП) – План за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС) 2244 - II/20.09.2017 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2840 от 26.09.2017 год., под № 56, том XI, парт. 52499. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 350.00 лв. (седем хиляди триста и петдесет лева) без ДДС, 

представляваща намалената с 30% (тридесет процента) цена в размер на 10 500.00 лв. (десет хиляди и 

петстотин лева) без ДДС, определена с Решение №235 от 24.11.2017 год. на ОбС – Правец. 

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. 
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58 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот № 026017 (нула две шест нула едно седем) с площ от 

5.149 дка (пет декара сто четиридесет и девет кв.м.), местността „Цековци‖ с начин на трайно ползване – нива, 

категория – VI (шеста), начин на възтановяване – стари реални граници, находящ се в землището на с. 

Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 2222 

- II/10.07.2017 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

2220 от 17.07.2017 год., под № 35, том IX, парт. 50167. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 8 238.40 лв. (осем хиляди двеста тридесет и осем лева и 

четиридесет стотинки) без ДДС (необлагаема), представляваща намалената с 20% (двадесет процента) цена в 

размер на 10 298,00 лв. (десет хиляди двеста деветдесет и осем лева) без ДДС (необлагаема), определена с 

Решение №236 от 24.11.2017 год. на ОбС - Правец 

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. 
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59 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ 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, актуван с Акт за частна общинска собственост 

(АЧОС) № 2315 - II/06.11.2017 год, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 3319 от 08.11.2017 год., под № 188, том XII, парт. 54035. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 3 283.00 лв. (три хиляди двеста осемдесет и три лева) без 

ДДС, представляваща намалената с 30% (тридесет процента) цена в размер на 4 690.00 лв. (четири хиляди 

шестстотин и деветдесет лева) без ДДС, определена с Решение №255 от 29.12.2017 год. на ОбС - Правец 

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. 
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60 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ сграда на един етаж - масивна конструкция, находяща се в парцел ІІІ 

(трети) по парцеларния план на стопански двор – с. Джурово, община Правец, област Софийска, със застроена 

площ от 269 (двеста шестдесет и девет) кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 585 - 

II/29.06.2011 год, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

1292 от 01.08.2011 год., под № 101, том V, парт. 11284. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 10 430.00 лв. (десет хиляди четиристотин и тридесет лева) 

без ДДС, представляваща намалената с 30% (тридесет процента) цена в размер на 14 900.00 лв. (четиринадесет 

хиляди и деветстотин лева), без ДДС, определена с Решение №227 от 24.11.2017 год. на ОбС –Правец. 

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. 
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61 1. Дава съгласие Община Правец да продаде на „Лъчезар Георгиев 2017‖ ЕООД, ЕИК 204332888,със 

седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София, р-н Възраждане, бул. „Княгиня 

Мария Луиза‖ №47, офис №12, с управител Лъчезар Александров Георгиев с постоянен адрес: ***, недвижим 

имот - частна общинска собственост, представляващ 188/5798 (сто осемдесет и осем към пет хиляди 

седемстотин деветдесет и осем) идеални части, от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи) - Хлебозавод, 

целият с урегулирана площ от 5798 (пет хиляди седемстотин деветдесет и осем) кв.м с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 36 (тридесет и шест) по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2338 – 

II/04.01.2018 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. 

№ 66 от 12.01.2018 год., под № 54, том I, парт. 54588. 

 2. Определя цена в размер на 5 640.00 лв. (пет хиляди шестстотин и четиридесет 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. 
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62 1. Дава съгласие Община Правец да продаде на Д. Д.Минчев, с постоянен адрес: ***, недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ 93/653 (деветдесет и три към шестстотин петдесет и три) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII – 1682 (седми отреден за имот планоснимачен номер 

хиляда шестстотин осемдесет и две), целият с урегулирана площ от 653 (шестстотин петдесет и три) кв.м., с 

неуредени сметки, от които 83 (осемдесет и три) кв.м. – придаваемо от общинско място и 10 (десет) кв.м. - 

придаваемо общинско място от улица с о. т. 1154 до о. т. 1171, находящ се в кв. 67 (шестдесет и седем) по 

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

собственост (АЧОС) №2339 – II/09.01.2018 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 67 от 12.01.2018 год., под № 55, том I, парт. 54648. 

2. Определя цена в размер на 2604.00 лв. (две хиляди шестстотин 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. 
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63 1. Обявява за частна общинска собственост Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXVIIІ 1257, 7241 

(двадесет и осми отреден за имоти планоснимачен номер хиляда двеста петдесет и седем запетая седем 

хиляди двеста четиридесет и едно) - За обществено обслужване, с урегулирана площ от 4416 (четири хиляди 

четиристотин и шестнадесет) кв. м., по действащия плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №649/26.01.2018 год., вписан в 

Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенцията по вписвания с вх. Рег. № 318 от 30.01.2018 год., под 

№ 67 том II, парт. 55692. 

2. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия за изпълнение на 
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настоящото решение. О 

64 1. Дава съгласие Община Правец да предостави под наем земеделските земи от ОПФ с НТП - пасища, 

мери, пасища с храсти и ливади, за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

БАБХ. Размерът и местоположението на пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване са 

определени в списъци, приети с Решение № 29/16.02.2018 г. на Общинския съвет на Община Правец 

2. Приема годишен план за паша на Община Правец за стопанската 2018 – 2019 година, съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

3. Определя пазарна годишна наемна цена за стопанската 2018-2019 година за 1 (един) дка, за имоти от 

първа до десета категория за индивидуално ползване на пасища, мери и ливади, за всички землища в община 

Правец, в съответствие с пазарна оценка изготвена от независим лицензиран оценител, както следва: 

- Имоти с НТП – ливада  
- От I (първа) до X (десета) категория - 20.00 лв./дка (двадесет лева за един декар) 

- Имоти с НТП – пасище, мера, пасище с храсти 

- От I (първа) до X (десета) - 20.00 лв./дка (двадесет лева за един декар) 

4. Утвърждава Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на община 

Правец за стопанската 2018 - 2019 година, Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение. 

5. Определя срок на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ: 5 (пет) стопански 

години, считано от стопанската 2018 – 2019 година. 

6. В условията на договорите за наем, сключени по реда на чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, да се включи 

задължително условие за актуализация на цената на договора, съобразно приетата наемна цена от Общински 

съвет на Община Правец за съответната стопанска година. 

7. След разпределението на площите и сключване на договорите по чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, останалите 

свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система 

на БАБХ, съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ. Търговете се провеждат от Кмета на Община Правец. Договорите 

се сключват от Кмета на Община Правец за срок от една стопанска година – 2018-2019 година.  

8. Останалите свободни, пасища, мери и ливади, след провеждане на търга по т.7, да се отдадат под наем 

чрез търг, на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги 

поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, като търговете се 

проведат по реда на Закона за общинската собственост. Търговете се провеждат от Кмета на Община Правец 

Договорите се сключват от Кмета на Община Правец за срок от една стопанска година –2018-2019 година.  

9. Определя начална тръжна годишна наемна цена за провеждане на търговете по т. 7 и т. 8 в размер на 

пазарната наемна цена определена в т. 3 от настоящото Решение. 

10. Възлага на Кмета на Община Правец да извърши необходимите действия за правилно и 

законосъобразно провеждане на процедурите за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ и 

сключи договори за наем. 

11. Упълномощава кмета на Община Правец при необходимост да предприема действия по изменение и 

прекратяване на договорите, сключени по реда на чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, когато счете, че същото е 

необходимо, с цел запазване интересите на Община Правец.  
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65 Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – План за застрояване на ПИ № 089029, местност 

‖Радушиновец‖, землището на гр. Правец, с отреждане за „Ниско жилищно застрояване‖, при следните 

показатели: 

Плътност на застрояване - макс. 50%; 

Интензивност на застрояване -  макс. Кинт =  1,2; 

Озеленяване – мин. 50% ; 

Височина на застрояване – макс. 10м. 

Възлага на кмета на Община Правец да организира извършването на произтичащите от горното решение 

процедури. 
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66 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за реда и условията при извършване на 

строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община 

Правец, свързани с разкопаване на общински терени, съгласно приложението, което е неразделна част от 

настоящото решение. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за реда и условията при 

извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на 

Община Правец, свързани с разкопаване на общински терени. 
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67 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за гробищните паркове на територията на 

Община Правец, съгласно приложението, което е неразделна част от настоящото решение. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за гробищните паркове на 

територията на Община Правец. 
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68 1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за 

територията на Община Правец както следва:  

1.1. дневна тарифа за един километър пробег        – 0.65 лв. 

1.2. нощна тарифа за един километър пробег        – 0.75 лв.  

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

територията на Община Правец както следва:  

4.1. дневна тарифа за един километър пробег         – 0.90 лв. 

4.2. нощна тарифа за един километър пробег          – 1.00 лв 

3. Възлага на Кмета на Община Правец последващите съгласно Закона действия. 
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69 Одобрява Годишен доклад за изпълнението на Общинския план за развитие на Община Правец през 2017
-та

 

година. 
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70 Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в „Програма за опазване на околната среда и 

управление на отпадъците 2014 – 2020 год. и актуализираната към нея програма за управление на отпадъците 

2015-2020 год., за 2017 г. 
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71 1. Приема Програма за дейността на Исторически музей-Правец през 2018 година. 

2. Определя срок за реализиране на експозиция за история на компютрите в Правец – 30 септември 2018 

г. 
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72 Решение за Дневен ред -  30.03.2018 г. - 

73 Приемa за сведение анализа на РУ на МВР – Правец за 2017 година.  
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74 1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.  

       (Приложение) 
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75 1.Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2018 година за   еднократно 

социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец, 

както следва: 
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- на К. П.Маринова, за дъщеря й М. П.Петрова  от *** - в размер на 400 лв.  

 

- на Х. Н. Цакова  от ***                                                     - в размер на 300 лв. 

 

- на Р. Н. Илиева от  ***                                                     - в размер на 350 лв. 
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76 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, както следва: 

В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ‖, се добавя към: 

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

 

Землище с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 

  

 

 № по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

26 015015 с. Видраре ПЕТРУША Нива V 3.003 2397 - II/ 

02.03.2018 

27 019007 с. Видраре КРИВОШИЯ Нива V 6.876 2398 - II/ 

02.03.2018 

28 024006 с. Видраре ПРОСЕЧЕНИК Нива V 2.641 2399 - II/ 

02.03.2018 

29 027028 с. Видраре КАМЪНЯКА Нива V 1.999 2400 - II/ 

02.03.2018 

30 039029 с. Видраре МОЧУРА Нива X 3.499 2401 - II/ 

02.03.2018 

31 053053 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Полска 

култура 

VIII 3.253 2402 - II/ 

02.03.2018 

32 053055 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Полска 

култура 

VIII 1.602 2403 - II/ 

02.03.2018 

33 053056 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Полска 

култура 

VIII 3.071 2404 - II/ 

02.03.2018 

34 053057 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Полска 

култура 

VIII 0.591 2405 - II/ 

02.03.2018 

35 060008 с. Видраре ВАРОША Посевна 

площ 

V 1.434 2406 - II/ 

02.03.2018 

36 060010 с. Видраре ВАРОША Посевна 

площ 

V 1.187 2407- II/ 

06.03.2018 

37 060012 с. Видраре ВАРОША Посевна 

площ 

V 0.430 2408- II/ 

06.03.2018 

38 060028 с. Видраре ВАРОША Посевна 

площ 

V 0.768 2409- II/ 

06.03.2018 

39 060066 с. Видраре ВАРОША Посевна 

площ 

V 0.452 2423- II/ 

12.03.2018 

40 071011 с. Видраре ЦЕКОВСКИ 

КРУШИ 

Посевна 

площ 

V 0.814 2410- II/ 

06.03.2018 

41 071012 с. Видраре ЦЕКОВСКИ 

КРУШИ 

Посевна 

площ 

V 0.542 2411- II/ 

06.03.2018 

42 071015 с. Видраре ЦЕКОВСКИ 

КРУШИ 

Посевна 

площ 

V 1.676 2412- II/ 

06.03.2018 

43 071016 с. Видраре ЦЕКОВСКИ 

КРУШИ 

Посевна 

площ 

V 1.019 2413- II/ 

06.03.2018 
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44 072052 с. Видраре ГРЕДАТА Посевна 

площ 

V 1.469 2414- II/ 

06.03.2018 

45 072055 с. Видраре ГРЕДАТА Посевна 

площ 

V 1.850 2415- II/ 

06.03.2018 

46 072057 с. Видраре БОЛНИЦАТА Посевна 

площ 

V 5.598 2416- II/ 

06.03.2018 

47 072069 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕ

Т 

Затревена 

нива 

V 8.688 2417- II/ 

06.03.2018 

48 072070 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕ

Т 

Затревена 

нива 

V 5.612 2418- II/ 

12.03.2018 

49 076027 с. Видраре КРИВОШИЯ Затревена 

нива 

V 3.368 2419- II/ 

12.03.2018 

50 079005 с. Видраре СЕЛИЩЕ Посевна 

площ 

VIII 2.665 2420- II/ 

12.03.2018 

52 079007 с. Видраре СЕЛИЩЕ Посевна 

площ 

VIII 3.888 2421- II/ 

12.03.2018 

53 084042 с. Видраре ДИЧОВСКОТО Посевна 

площ 

VIII 0.742 2422- II/ 

12.03.2018 

      68.737  

 

Землище с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 

 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

13 011030 с. Равнище ГОЛИЦАТА нива VI 2.456 2343 - II/ 

17.01.2018 

14 028008 с. Равнище СЕМКОВ ТРАП нива V 3.937 2427 - II/ 

12.03.2018 

15 029023 с. Равнище КИТКАТА нива V 0.800 2428 - II/ 

12.03.2018 

16 041001 с. Равнище ЖИВИЯ ОГЪН Нива V 2.625 2344 - II/ 

17.01.2018 

17 052041 с. Равнище ГЕРГЕВЕЦ Нива VIII 1.016 2345 - II/ 

17.01.2018 

      10.834  
 

 

77 

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

общинска собственост, представляващ Административно помещение, ОФИС № 3, с площ от 12.00 (дванадесет 

квадратни метра), находящо се на III (трети) етаж в Административно-стопанската сграда, пл. „Тодор Живков‖ 

№ 3, гр. Правец, община Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост № 126 – II/04.12.2008 г., 

вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 50/22.01.2008 г., под 

№ 32, том I, парт. 1011. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 60.00 лв. (шестдесет лева) без ДДС, съгласно Приложение 

№1, т. 3.1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

2.2. Срок на отдаване – 5 (пет) 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 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. 
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78 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим имот - частна 

общинска собственост, представляващ помещение с отделен вход със застроена площ от 127 (сто двадесет и 

седем) кв.м., находящо се на полуподземен етажт от масивна двуетажна сграда – Културен дом (читалище), 

построена в Урегулиран поземлен имот IX– Културен дом, целият с площ от 4049 кв.м., кв. 21 по действащия 

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

собственост № 2395 - ІІ/12.02.2018 год., вписан с вх. рег. № 555/15.02.2018 год., под № 48, том IIІ, парт. № 
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55975 в Службата по вписванията – гр. Ботевград към Агенцията по вписванията. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 88.90 лв. (осемдесет и осем лева и деветдесет стотинки) без 

ДДС, съгласно Приложение №1, т. 1 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – за развитие дейността на юридически лица с нестопанска цел. 

2.4. Право на участие в търга имат юридически лица с нестопанска цел, регистринани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, които са закупили тръжна документация за имота по т.1 и са внесли в 

срок определения депозит, в размер на 10% от 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. 
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79 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване следната вещ – частна общинска 

собсвеност, Лек автомобил марка „Тойота‖, модел „‖Корола‖ с рег. № СО 4434 АН;  

2. Определя начална тръжна цена по т. 1, в размер на 700 лв (седемстотин лева) без ДДС изготвена от 

независим лицензиран оценител.. 

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

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

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 автомобила по т. 1 от това 

решение. 
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80 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Обособена част от сграда, с отделен вход, състояща се от 11 

(единадесет) броя помещения и коридор, с обща застроена площ от 205 (двеста и пет) кв.м., находяща се в 

сутерена на двуетажна масивна сграда, цялата със застроена площ от 568 (петстотин шестдесет и осем) кв.м., 

заедно с правото на строеж, построена в Урегулиран поземлен имот II (втори) – Ресторант, магазин, поща, в кв. 

7 (седем) по плана за регулация на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС) 2396 - II/12.02.2018 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 554 от 15.02.2018 год., под № 47, том III, парт. 55974. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 12 100.00 лв. (дванадесет хиляди и сто лева), без ДДС 

(необлагаем), с включено право на строеж, в съответствие с пазарната оценка, изготвена от независим 

лицензиран 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. 
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81 Предоставя за възстановяване на наследниците на Никола Иванов Цачев, следните имоти в землището на с. 

Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:  

1. Поземлен имот №016052 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 2.043 дка (два декара и 

четиридесет и три кв. м.), местността „Лъга‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, категория VI (шеста), 

съгласно скица-проект №Ф02271/07.02.2018 год., попадащ в целия поземлен имот №016002 по КВС, целият с 

площ от 2.043 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2424 – II/12.03.2018 год., вписан с вх. рег. 

№861 от 14.03.2018, под №76, том IV, парт. 56319 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №016053 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 3.138 дка (три декара сто 

тридесет и осем кв. м.), местността „Ливадчето‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, категория VI (шеста), 

съгласно скица-проект №Ф02272/07.02.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №016034 по КВС, целият с 

площ от 8.321 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2425 – II/12.03.2018 год., вписан с вх. рег. 

№862 от 14.03.2018, под №77, том IV, парт. 56320 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

3. Поземлен имот №016055 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 1.536 дка (един декар 

петстотин тридесет и шест кв. м.), местността „Лековитата вода‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, 

категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02273/07.02.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№016035 по КВС, целият с площ от 1.803 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2426 – 

II/12.03.2018 год., вписан с вх. рег. №863 от 14.03.2018, под №78, том IV, парт. 56321 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ 

4. Поземлен имот №016056 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 0.091 дка (нула декара и 

деветдесет и един кв. м.), местността „Церака‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, категория VI (шеста), 

съгласно скица-проект №Ф02274/07.02.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №016034 по КВС, целият с 

площ от 8.321 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2425 – II/12.03.2018 год., вписан с вх. рег. 

№862 от 14.03.2018, под №77, том IV, парт. 56320 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

5. Поземлен имот №016057 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 0.737 дка (нула декара и 

седемстотин тридесет и седем кв. м.), местността „Ливадчето‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, категория 

VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02275/07.02.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №016034 по 
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КВС, целият с площ от 8.321 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2425 – II/12.03.2018 год., 

вписан с вх. рег. №862 от 14.03.2018, под №77, том IV, парт. 56320 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ 

Възлага на кмета на Община Правец да съобщи настоящото решение на А.Н. Аспарухов, пълномощник на 

наследниците на Никола Иванов Цачев и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

 

82 Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – ПР, за промяна предназначението на земеделски 

имот № 000407 и изменение на границите на регулационния план на кв. 22, с. Разлив, община Правец, като 

към него се включи поземлен имот № 000407, м. Бранището, общинска собственост, съгласно Акт №56 – І / 

01.02.2017г. за Публична общинска собственост. Изменението на ПУП – ПР съдържа: 

 - изменение на уличната регулация на улица с о.т. 46 – о.т. 45, като същата се продължи до 

новопроектирана о.т. № 45а;  

 - изменение на уличната регулация на улица с о.т. 52 – о.т. 63 до като същата се продължи до 

новопроектирана о.т. № 63а;  

 - образуването на нови УПИ от ПИ № 000407 – УПИ ХХІІ - За техническа инфраструктура  с площ от 

637 кв.м. и УПИ ХХІІІ - За техническа инфраструктура с площ от468 кв.м.  

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

процедури. 
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83 1. Дава предварително съгласие да се учреди право на преминаване през поземлен имот Публична 

общинска собственост,  № 045500 по КВС за с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897 , община Правец, обл. Софийска с 

начин на трайно ползване - Полски път, за осигуряване на транспортен достъп до  ПИ № 045057 по КВС на с. 

Джурово ЕКАТТЕ 20897, общ. Правец, обл. Софийска съгласно представения проект за обект: „Проект за 

комуникационно – транспортен план към ПУП за осигуряване на достъп към ПИ № 45.57 попадащ в 

землището на с. Джурово (ЕКАТТЕ 20897), общ. Правец, област София‖. 

2. Възлага на Кмета на община Правец да организира извършването на произтичащите от горното решение 

процедури, съгласно нормативната уредба.  
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84 1. Променя  наименованието на социалната услуга, предоставяна в общността „Дневен център за 

възрастни хора с увреждания‖ в „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания‖. 
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85 1.Приема Отчет на Годишния план за развитие на социалните услуги в община Правец за 2017г. 

2.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Правец за 2018 г. 
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86 1. Приема за сведение отчетите на 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 и Народно читалище „Светлина 2012‖, с.Правешка Лакавица, в изпълнение на Програма 

за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2017 година.   

 2. Приема Програма за развитието на читалищната дейност в Община Правец през 2018 година. 

(Приложение) 
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87 1.Отменя свое решение №19/27.01.2017 г. за предоставяне на микробус марка „Ситроен‖ модел „Джъмпер‖ 

с регистрационен №СО2567АК на ОУ‖Васил Левски‖-с.Видраре 

2.Предоставя за ползване на ОУ‖Любен Каравелов‖-с.Осиковица  училищен автобус марка ―Isuzu, 

модел―Turquoise‖, 32+1 местен с регистрационен №СО8982ВС. 

3.Училищен автобус марка ―Isuzu, модел―Turquoise‖, 32+1 местен с регистрационен №СО3440ВС да се 

ползва от ОУ‖Васил Левски‖-с.Видраре. 

4. Предоставя за ползване на ПГПЧЕ‖Алеко Константинов‖-гр.Правец микробус марка „Ситроен‖ модел 

„Джъмпер‖ с регистрационен №СО2567АК 

5.Предоставените превозни средства да се използват само за извършване на превоз на деца и ученици. 
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6. Община Правец да ползва за превоз на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование от 

населени места, в които няма разкрити подготвителни групи автобус марка ―Isuzu, модел―Turquoise‖, рег.№ 

СО6623ВТ, 32+1 местен. 

 

88 1. Дава съгласие Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи - гр. Правец 

да кандидатства, в качеството си на партньор на Техническо училище –гр.Пирот,Сърбия, за финансиране на 

проектно предложение по покана с №CCI 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 на Програмата Интеррег – ИПП за 

трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., Приоритетна ос 2. Младежи; Специфична цел 

2.2 „Хора за хора и работа в мрежи‖  с наименование  „Трансгранична мрежа за иновации в професионалното 

образование‖. 

 2. Удостоверява, че дейностите по проектното предложение отговарят на  приоритетите на Община 

Правец, записани в Общински план за развитие на Община Правец 2014-2020г.  
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89 1. Общински съвет на Община Правец дава съгласие Община Правец да кандидатства по Втора Покана за 

набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България-Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на 

Европейския съюз.  

2. Общинска съвет на Община Правец декларира,  че дейностите включени в проекта по  Приоритетна ос 

3: Околна среда, Специфична цел 3.1.: Съвместно управление на риска на Програмата Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, съфинансирана от Инструмента за 

предприсъединителна помощ II на Европейския съюз: 

Доставка на комбинираната машина (Модулната система за реакция при кризи от природен характер, 

които изискват едно транспортно средство с висока проходимост, за да бъдат използвани по предназначение 

при бедствия – Наводнение, Пожари, Зимни климатични бедствия) 

Съвместен семинар/работна среща, на която да се сподели исторически опит на всяка от общините пред 

какви рискови ситуации се е изправяла в миналото, какви са били щетите и какво е било предприето за 

ограничаването 

Изготвяне на стратегия за идентифициране на потенциални бъдещи рискови ситуации/събития и 

справянето с тях 

Съвместни практически учения и ролеви игри как да се действа в ситуация на бедствия/кризи с цел 

превенция и ограничаване на последиците 

Всички други, които са задължителни за проекта, по изискванията на програмата съответстват на приетия 

Общински план за развитие на Община Правец за периода 2014-2020 г 

3. Общински съвет на Община Правец дава съгласие на Община Правец да кандидатства за описаните по 

горе дейности на стойност 300000 евро, като за времето на изпълнение на проекта се одигури необходимото 

временно финансиране до верифициране и възстановяване на направените по проекта разходи.  

4. Общински съвет на Община Правец упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички 

необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектното предложение. 
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90 Решение за Дневен ред -  12.04.2018 г. - 

91 1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, както следва: 

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: 

  

21. АЧОС №2443-II/ 

27.03.2018 г. 

55/2205 идеални части от Урегулиран поземлен имот IV – 291 целият с 

урегулирана площ от 2205 кв.м., находящ се в кв. 120 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

22. АЧОС №2446-II/ 

03.04.2018 г. 

32/522 идеални части от Урегулиран поземлен имот I – 15.73 целият с 

урегулирана площ от 522 кв.м., представляващи 32 кв.м. придаваемо общинско 

място от ПИ №1.50, находящ се в кв. 207 по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска 

 В раздел VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ, се добавя 

„2. Терен с площ от 96 кв. м., представляващ част от поземлен имот №57 по плана на с. Своде, община 

Правец, област Софийска, за изграждане на техническа инфраструктура.‖ 
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92 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество.. 

Приложение: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 
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http://ipacbc-bgrs.eu/upload/docs/2015-08/CP_BG_RS_final.pdf
http://ipacbc-bgrs.eu/upload/docs/2015-08/CP_BG_RS_final.pdf
http://ipacbc-bgrs.eu/upload/docs/2015-08/CP_BG_RS_final.pdf
http://ipacbc-bgrs.eu/upload/docs/2015-08/CP_BG_RS_final.pdf


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

местните такси и цените на услугите в Община Правец. 

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

на местните такси и цените на услугите в община Правец. 
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94 1. Дава съгласие Исторически музей- Правец да кандидатства и изпълни, в качеството си на Водещ 

партньор проектно предложение по Втората покана с №CCI 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 на Програмата 

Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: 

Устойчив туризъм: Специфична цел 1.1. Туристическа атрактивност, с наименование  „Коридори на 

културното наследство - инструмент за устойчиво развитие на трансграничния регион България-Сърбия‖, 

съвместно със Сдружение SUBNOR, община Сурдулица, Република Сърбия. 

2. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в Общинския план за 

развитие и Програмата за развитие на туризма на територията на Община Правец за периода 2014-2020 г. 

3. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Правец 

допуска предварително изпълнение на решението, с цел навременното му представяне. 
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95 1. Дава съгласие Народно читалище „Заря 1895‖ гр. Правец да кандидатства и изпълни, в качеството си 

на Партньор на Библиотека ―Радое Доманович― в гр.  Сурдулица, Република Сърбия проект за финансиране на 

проектно предложение по Втората покана с №CCI 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 на Програмата Интеррег – 

ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм: 

Специфична цел 1.3. „Хора за хора и работа в мрежа‖ с наименование  „Традиционни празници при съседа‖. 

2. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в Общинския план за 

развитие и Програмата за развитие на туризма на територията на Община Правец за периода 2014-2020 г. 

3. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Правец 

допуска предварително изпълнение на решението, с цел навременното му представяне. 
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96 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства в качеството си на Водещ партньор съвместно с 

Културен център, Община Пирот, Република Сърбия, с проектно предложение с наименование „Развитие на 

алтернативни форми на туризъм, чрез инвестиции в спортни и развлекателни съоръжения между България и 

Сърбия―, с акроним: ATRACTION, за финансиране по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично 

сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г.  по  процедура с № 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2, 

Приоритетна ос 1: Устойчив туризъм, Специфична цел 1.1 : „Туристическа атрактивност‖. 

2. Дава съгласие Община Правец да създаде нова туристическа услуга на територията на общината – 

изграждане на локален спортен център, който да развива, както спортния туризъм на територията на 

общината, така и между двете държави – България и Сърбия. 

3. Дава съгласие за извършване на строителни дейности – изграждане на едно многофункционално 

игрище и два тенис корта от Община Правец в имот частна общинска собственост, находящ се в кв.9 УПИ 

VIII и УПИ XI  - съгласноАОС № 163-II/20.01.2010г. и АОС № 164-I/13.09.2012г.,  за времето на изпълнение 

на проекта, до одобряване на окончателния доклад по проекта, които включват и целия мониторингов период 

след окончателния доклад за предоставяне на туристически услуги по Приоритетна ос 1. 

4. Дава съгласие предвидените по проекта инвестиции да бъдат предоставени за безплатно ползване за 

целта на проекта със срок минимум 5 години след приключването му. 

5. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в Общинския план за 

развитие за периода 2014-2020 г. 

6. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Правец 

допуска предварително изпълнение на решението, с цел навременното му представяне. 

 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

 

97 Решение за Дневен ред -  23.04.2018 г. - 

98 1. Дава съгласие Народно читалище „Заря 1895‖ гр. Правец да кандидатства и изпълни, в качеството си на 

Партньор проектно предложение по Втората покана с №CCI 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2 на Програмата 

Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020 г., Приоритетна ос 1: 

Устойчив туризъм: Специфична цел 1.3. „Хора за хора и работа в мрежа‖ с наименование „Традиционни 

празници при съседа‖. 

2. Потвърждава, че проектът ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в Общинския план за 

развитие и Програмата за развитие на туризма на територията на Община Правец за периода 2014-2020 г. 

3. На основание чл. 60, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Правец допуска 

предварително изпълнение на решението, с цел навременното му представяне. 

4.  
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99 Решение за Дневен ред -  27.04.2018 г. - 



100 1.Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2018 година за   еднократно 

социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец, 

както следва: 

 

- на Й.Ц. Георгиев от ***  - в размер на 350 лв.  

 

- на В. П. Йончев от ***    - в размер на 200 лв. 

 

- на М.Ц. Николов, от ***  - в размер на 300 лв. 
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101 1.Приема актуализирания поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство и ремонт 

за 2018 г. /Приложение№1/ 

2.Дава съгласие да бъде трансформирана целева субсидия за капиталови разходи в размер на 410 600 лв. в 

целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. 

/Приложение№15 на Министерство на финансите / 
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102 1.Допълва ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, както следва: 

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

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

55. АЧОС 

№2447-II/ 

10.04.2018 г. 

Апартамент №11, в блок 201, вход А, етаж IV, със застроена площ от 39.83 кв. м., 

състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено 

помещение №11 и 1.74 % от общите части на сградата, както и идеални части от 

правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – За 

комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 167, по 

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

56. АЧОС 

№2448-II/ 

10.04.2018 г. 

Апартамент №14, в блок 201, вход А, етаж V, със застроена площ от 39.83 кв. м., 

състоящ се от една стая, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се избено 

помещение №14 със светла площ 5.29 кв. м. и 1.66 % от общите части на сградата, 

както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) IV – За комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, 

находящ се в кв. 167, по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска 

57. АЧОС 

№2452-II/ 

13.04.2018 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX - 284 целият с площ от 800  кв.м, находящ се в 

кв. 121 по действащия план 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: 

23. АЧОС №2458-II/ 

13.04.2018 г. 

30/708 (тридесет към седемстотин осем) идеални части от Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) III – 90 (трети отреден за имот планоснимачен номер деветдесет), 

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

регулационни сметки, находящ се в кв. 8 (осем) по действащия план за регулация 

на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 
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103 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните земеделски 

имоти, намиращи се в землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец: 

 

№ 

по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 047059 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 0.537 2127-II/ 

25.04.2017 

2 047131 гр. Правец ЕЛИСОВ РЪТ Нива VII 1.000 2128 - II/ 

25.04.2017 

3 054011 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.454 2306 - II/ 

30.10.2017 
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4 054013 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.223 2307 - II/ 

30.10.2017 

5 056067 гр. Правец ЦЕРЕТО Нива VII 0.500 2129 - II/ 

25.04.2017 

6 057052 гр. Правец ЕЛАША Нива VI 0.419 2308 - II/ 

30.10.2017 

7 061066 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 1.250 2309 - II/ 

30.10.2017 

8 061067 гр. Правец СВ. ИЛИЯ Нива VII 0.566 2310 - II/ 

30.10.2017 

9 067012 гр. Правец БУЧНИК Нива VI 7.285 2311 - II/ 

30.10.2017 

10 069070 гр. Правец ДОЛНО ПОЛЕНЕ Нива IX 1.210 2130 - II/ 

25.04.2017 

11 070049 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VI 0.509 885 - II/ 

14.01.2013 

12 072041 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VI 0.736 2312 - II/ 

30.10.2017 

13 072042 гр. Правец ПОЛЕНЕ Нива VII 1.235 952 - II/ 

15.04.2013 

14 076004 гр. Правец ГОЛЯМ ОРЕХ Нива VII 0.913 2131 - II/ 

25.04.2017 

15 077013 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.663 2132 - II/ 

25.04.2017 

16 077022 гр. Правец ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 0.750 2133 - II/ 

25.04.2017 

17 094031 гр. Правец ТОШИНСКИ РЪТ Нива VI 0.814 886 - II/ 

14.01.2013 

            19.064   

 

 

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв. (двадесет и четири лева) на декар без ДДС (необлагаема), 

съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 19.064 дка, начална тръжна наемна цена в размер 

на 457.54 лв. (четиристотин петдесет и седем лева и петдесет и четири стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2018/2019 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази 

начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на 

договора за наем. 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

104 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните земеделски 

имоти, намиращи се в землището на с. Разлив, ЕКАТТЕ 61807, община Правец: 

 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000286 с. Разлив ЦЕРАКА Нива VI 1.833 2297 - II/ 

30.10.2017 

2 000345 с. Разлив ГРАДИНИТЕ Нива VII 0.591 2298 - II/ 

30.10.2017 

3 000347 с. Разлив ТРАПА Изоставена нива VII 5.646 2299 - II/ 

30.10.2017 
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4 005045 с. Разлив СИРАКОВСКА Нива VII 1.503 884 - II/ 

14.01.2013 

5 009010 с. Разлив КУЛИНОТО Нива VI 6.122 1980 - II/ 

03.11.2016 

6 020223 с. Разлив ГАЧОВСКОТО Нива X 1.990 2305 - II/ 

30.10.2017 

7 041092 с. Разлив ПЕТРОВИЦА Нива VII 0.220 2300 - II/ 

30.10.2017 

8 044027 с. Разлив БРАНИЩЕТО Нива V 0.488 2301 - II/ 

30.10.2017 

9 044040 с. Разлив БРАНИЩЕТО Нива V 0.230 2302 - II/ 

30.10.2017 

10 055072 с. Разлив МАРИЙНОТО Нива VI 0.274 2304 - II/ 

30.10.2017 

            18.897   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв. (двадесет и четири лева) на декар без ДДС (необлагаема), 

съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 18.897 дка, начална тръжна наемна цена в размер 

на 453.53 лв. (четиристотин петдесет и три лева и петдесет и три стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2018/2019 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази 

начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на 

договора за наем. 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

105 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните земеделски 

имоти, намиращи се в землището на с. Правешка Лакавица, ЕКАТТЕ 58044, община Правец: 

 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000540 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна площ V 1.162 2253 - II/ 

29.09.2017 

2 000563 с. Правешка 

Лакавица 

ДЕЛИЙСКО 

ТРЪНЕ 

Др.посевна площ V 0.811 2254 - II/ 

29.09.2017 

3 000564 с. Правешка 

Лакавица 

НЕНЧОВО ТРЪНЕ Др.посевна площ V 1.401 2255 - II/ 

29.09.2017 

4 001521 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна площ V 0.302 2256 - II/ 

29.09.2017 

5 001522 с. Правешка 

Лакавица 

СТАНИШОВОТО Др.посевна площ V 0.629 2257 - II/ 

29.09.2017 

6 006022 с. Правешка 

Лакавица 

БАРЛЯК Нива VI 1.201 1347 - II/ 

19.03.2015 

            5.506   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв. (двадесет и четири лева) на декар без ДДС (необлагаема), 

съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 5.506 дка, начална тръжна наемна цена в размер на 

132.14 лв. (сто тридесет и два лева и четиринадесет стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 
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2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2018/2019 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази 

начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на 

договора за наем. 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

106 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните земеделски 

имоти, намиращи се в землището на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община Правец: 

 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 013026 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп.нива VI 1.501 2246 - II/ 

26.09.2017 

2 013115 с. Калугерово ОРНИЧЕ Врем.неизп.нива VI 3.756 2247 - II/ 

26.09.2017 

3 047304 с. Калугерово РЪТЛАКА Тр. насждения VI 3.653 2248 - II/ 

26.09.2017 

            8.910   

 

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв. (двадесет и четири лева) на декар без ДДС (необлагаема), 

съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 8.910 дка, начална тръжна наемна цена в размер на 

213.84 лв. (двеста и тринадесет лева и осемдесет и четири стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2018/2019 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази 

начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на 

договора за наем. 

 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
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107 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните земеделски 

имоти, намиращи се в землището на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец: 

 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 000189 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ VI 2.386 1168 - II/ 

28.03.2014 

2 000259 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ VI 0.641 2074 - II/ 

20.03.2017 

3 000318 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ VI 6.992 2076 - II/ 

20.03.2017 

4 000475 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ V 3.180 1169 - II/ 

28.03.2014 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

 



5 000980 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Посевна площ VI 2.880 2077 - II/ 

20.03.2017 

6 049014 с. Осиковска 

Лакавица 

ЦВЕТКОВ РЪТ Посевна площ VI 1.000 2078 - II/ 

20.03.2017 

7 056010 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ РЪТ Посевна площ VI 0.900 2079 - II/ 

20.03.2017 

8 057069 с. Осиковска 

Лакавица 

ОГОРЕЛКОВ РЪТ Посевна площ VIII 3.992 1813 - II/ 

13.06.2016 

9 060006 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна площ VI 0.850 2081 - II/ 

20.03.2017 

10 060030 с. Осиковска 

Лакавица 

СРЕДОРАТА Посевна площ VI 0.842 2082 - II/ 

20.03.2017 

11 066022 с. Осиковска 

Лакавица 

БУСОРИЦА Посевна площ VI 3.624 2084 - II/ 

20.03.2017 

            27.287   

 

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв. (двадесет и четири лева) на декар без ДДС (необлагаема), 

съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 27.287 дка, начална тръжна наемна цена в размер 

на 654.89 лв. (шестстотин петдесет и четири лева и осемдесет и девет стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2018/2019 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази 

начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на 

договора за наем. 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

108 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните земеделски 

имоти, намиращи се в землището на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец: 

 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Ка

т. 

Площ, дка АОС №/дата 

1 005122 с. Осиковица БАЛИНЕТЕ изоставени Тр. 

насаждения 

VI 11.532 2274 - II/ 

06.10.2017 

2 100028 с. Осиковица ЛУКОВИЦА Нива VI 5.001 2156 - II/ 

03.05.2017 

3 121016 с. Осиковица МАРКОВЦИ Нива VI 4.800 2159 - II/ 

03.05.2017 

4 121022 с. Осиковица МАРКОВЦИ Нива VI 1.000 2160 - II/ 

03.05.2017 

5 125008 с. Осиковица ТРЕПЕТЛИКИТЕ Нива VI

I 

1.232 2314 - II/ 

30.10.2017 

6 127042 с. Осиковица Малка косма Нива V 5.000 750 - II/ 

05.07.2012 

7 132032 с. Осиковица ДОНЧОВОТО - 1 Нива VI 1.401 2161 - II/ 

03.05.2017 

8 151068 с. Осиковица ГЛАВУРИЦА-2 Нива VI 12.000 488 - II/ 

08.03.2011 

9 161020 с. Осиковица ДЪЛГА ЛИВАДА Нива VI 0.999 2162 - II/ 

03.05.2017 

10 162020 с. Осиковица ГЛАСА-2 Нива VI

I 

2.370 2163 - II/ 

03.05.2017 
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11 163011 с. Осиковица ГЛАСА -1 Нива VI 1.500 2164 - II/ 

03.05.2017 

12 169025 с. Осиковица КРИВА БАРА Нива VI 17.946 483 - II/ 

08.03.2011 

13 170004 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 0.610 1220 - II/ 

11.04.2014 

14 170007 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 2.200 1221 - II/ 

11.04.2014 

15 170012 с. Осиковица СВ.ИЛИЯ Нива VI 7.500 1222 - II/ 

11.04.2014 

16 171027 с. Осиковица ПОД СЕЛОТО Нива V 1.999 1223 - II/ 

11.04.2014 

17 171028 с. Осиковица ПОД СЕЛОТО Нива VI 0.500 1224 - II/ 

11.04.2014 

18 194019 с. Осиковица КУШЛЬОВИЦА Нива VI

I 

1.000 2166 - II/ 

03.05.2017 

19 207020 с. Осиковица ВОЙНОВЦИ Нива VI 19.405 476 - II/ 

08.03.2011 

            97.995   

 

с начална тръжна годишна наемна цена - 30.00 лв. (тридесет лева) на декар без ДДС (необлагаема), съгласно 

Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 97.995 дка, начална тръжна наемна цена в размер 

на 2939.85 лв. (две хиляди деветстотин тридесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т.1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2018/2019 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази 

начина на трайно ползване. 

 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на 

договора за наем. 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

109 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните земеделски 

имоти, намиращи се в землището на с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897, община Правец: 

 

 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 014060 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 2.985 2083 - II/ 

20.03.2017 

2 014062 с. Джурово ВЪРБОВЕЦ Нива V 0.712 2123 - II/ 

25.04.2017 

3 023050 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.704 1310 - II/ 

11.03.2015 

4 023059 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.377 
1312 - II/ 

11.03.2015 

5 028072 с. Джурово КАМИЛЧЕ Нива VII 1.664 2124 - II/ 

25.04.2017 

6 035121 с. Джурово Умата нива VII 18.124 1156 - II/ 

28.03.2014 

7 035122 с. Джурово Умата нива VII 3.230 1157 - II/ 

28.03.2014 
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8 035126 с. Джурово Умата нива VII 3.085 1158 - II/ 

28.03.2014 

9 035135 с. Джурово Умата нива VII 2.312 1159 - II/ 

28.03.2014 

10 035139 с. Джурово Умата нива VII 5.437 1160 - II/ 

28.03.2014 

11 051001 с. Джурово Алдьовица нива VII 4.763 1299 - II/ 

05.03.2015 

12 051007 с. Джурово Алдьовица нива VII 2.298 1300 - II/ 

05.03.2015 

13 062048 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 0.901 1808 - II/ 

13.06.2016 

14 062052 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.323 1809 - II/ 

13.06.2016 

15 064001 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 1.884 1810 - II/ 

13.06.2016 

16 064005 с. Джурово МЕЧИ ТРЪН Нива V 2.603 1811 - II/ 

13.06.2016 

            54.402   

 

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв. (двадесет и четири лева) на декар без ДДС (необлагаема), 

съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 54.402 дка, начална тръжна наемна цена в размер 

на 1305.65 лв. (хиляда триста и пет лева и шестдесет и пет стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2018/2019 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази 

начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на 

договора за наем. 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

110 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните земеделски 

имоти, намиращи се в землището на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец: 

 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

1 006022 с. Видраре ГОЛИЦАТА Нива VI 1.000 2260 - II/ 

06.10.2017 

2 015015 с. Видраре ПЕТРУША Нива V 3.003 2397 - II/ 

02.03.2018 

3 019007 с. Видраре КРИВОШИЯ Нива V 6.876 2398 - II/ 

02.03.2018 

4 024006 с. Видраре ПРОСЕЧЕНИК Нива V 2.641 2399 - II/ 

02.03.2018 

5 026017 с. Видраре ЛЪКАТА Нива V 3.501 2268 - II/ 

06.10.2017 

6 026020 с. Видраре ЛЪКАТА Нива V 1.907 2269 - II/ 

06.10.2017 

7 027018 с. Видраре КАМЪНЯКА Нива V 1.401 2278 - II/ 

06.10.2017 

8 027028 с. Видраре КАМЪНЯКА Нива V 1.999 2400 - II/ 

02.03.2018 
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9 029003 с. Видраре ШУГЛЬОВОТО Нива V 8.346 №1951-II/ 

07.10.2016 

10 029021 с. Видраре ВАЛОВЕТЕ Нива V 0.105 2264 - II/ 

06.10.2017 

11 031008 с. Видраре ПРИСОЙКАТА нива V 3.264 2265 - II/ 

06.10.2017 

12 035001 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.000 805 - II/ 

01.08.2012 

13 035025 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 0.893 2191 - II/ 

09.06.2017 

14 035026 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 4.703 2192 - II/ 

09.06.2017 

15 035029 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 5.002 2193 - II/ 

09.06.2017 

16 035031 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 3.998 2199 - II/ 

09.06.2017 

17 035061 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.199 2194 - II/ 

09.06.2017 

18 035065 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 5.117 2195 - II/ 

09.06.2017 

19 035077 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.003 2196 - II/ 

09.06.2017 

20 035088 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 2.325 801 - II/ 

01.08.2012 

21 035098 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.006 2198 - II/ 

09.06.2017 

22 035102 с. Видраре БАСАРИН Нива VII 1.329 2197 - II/ 

09.06.2017 

23 039029 с. Видраре МОЧУРА Нива X 3.499 2401 - II/ 

02.03.2018 

24 045004 с. Видраре БРАТАНОВ РЪТ Нива 

 

VII 8.168 577 - II/ 

08.06.2011 

25 053053 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Полска култура VIII 3.253 2402 - II/ 

02.03.2018 

26 053055 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Полска култура VIII 1.602 2403 - II/ 

02.03.2018 

27 053056 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Полска култура VIII 3.071 2404 - II/ 

02.03.2018 

28 053057 с. Видраре ЧЕРНИ ВРЪХ Полска култура VIII 0.591 2405 - II/ 

02.03.2018 

29 060008 с. Видраре ВАРОША Посевна площ V 1.434 2406 - II/ 

02.03.2018 

30 060010 с. Видраре ВАРОША Посевна площ V 1.187 2407- II/ 

06.03.2018 

31 060012 с. Видраре ВАРОША Посевна площ V 0.430 2408- II/ 

06.03.2018 

32 060028 с. Видраре ВАРОША Посевна площ V 0.768 2409- II/ 

06.03.2018 

33 060066 с. Видраре ВАРОША Посевна площ V 0.452 2423- II/ 

12.03.2018 

34 066005 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна площ VIII 1.122 2270 - II/ 

06.10.2017 

35 066045 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна площ VIII 4.015 1806 - II/ 

13.06.2016 

36 066047 с. Видраре АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Посевна площ VIII 0.752 1807 - II/ 

13.06.2016 

37 071011 с. Видраре ЦЕКОВСКИ КРУШИ Посевна площ V 0.814 2410- II/ 

06.03.2018 

38 071012 с. Видраре ЦЕКОВСКИ КРУШИ Посевна площ V 0.542 2411- II/ 

06.03.2018 

39 071015 с. Видраре ЦЕКОВСКИ КРУШИ Посевна площ V 1.676 2412- II/ 

06.03.2018 

40 071016 с. Видраре ЦЕКОВСКИ КРУШИ Посевна площ V 1.019 2413- II/ 

06.03.2018 

41 072052 с. Видраре ГРЕДАТА Посевна площ V 1.469 2414- II/ 

06.03.2018 



42 072055 с. Видраре ГРЕДАТА Посевна площ V 1.850 2415- II/ 

06.03.2018 

43 072057 с. Видраре БОЛНИЦАТА Посевна площ V 5.598 2416- II/ 

06.03.2018 

44 072069 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Затревена нива V 8.688 2417- II/ 

06.03.2018 

45 072070 с. Видраре СВ.ЧЕТИРИДЕСЕТ Затревена нива V 5.612 2418- II/ 

12.03.2018 

46 076027 с. Видраре КРИВОШИЯ Затревена нива V 3.368 2419- II/ 

12.03.2018 

47 079005 с. Видраре СЕЛИЩЕ Посевна площ VIII 2.665 2420- II/ 

12.03.2018 

48 079007 с. Видраре СЕЛИЩЕ Посевна площ VIII 3.888 2421- II/ 

12.03.2018 

49 079017 с. Видраре БРЕГА Посевна площ VI 3.306 2271 - II/ 

06.10.2017 

50 083120 с. Видраре ШУГЛЬОВОТО Овощна градина V 1.421 2266 - II/ 

06.10.2017 

51 084042 с. Видраре ДИЧОВСКОТО Посевна площ VIII 0.742 2422- II/ 

12.03.2018 

            137.31   

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв. (двадесет и четири лева) на декар без ДДС (необлагаема), 

съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 137.310 дка, начална тръжна наемна цена в размер 

на 3295.44 лв. (три хиляди двеста деветдесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2018/2019 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази 

начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на 

договора за наем. 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

111 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване следните земеделски 

имоти, намиращи се в землището на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец: 

 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/ 

дата 

1 000202 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Полска култура IV 2.067 1313 - II/ 

11.03.2015 

2 000234 с. Равнище СЕЛДОВЕЦ Полска култура IV 1.444 1314 - II/ 

11.03.2015 

3 011021 с. Равнище Асаново тръне изоставена нива V 1.836 1371 - II/ 

15.04.2015 

13 011030 с. Равнище ГОЛИЦАТА нива VI 2.456 2343 - II/ 

17.01.2018 

4 013041 с. Равнище СЕМКОВ ТРАП изоставена нива V 0.721 2272 - II/ 

06.10.2017 

5 016185 с. Равнище НЕГЪРЩИЦА изоставена нива - 

малом. 

V 2.828 2273 - II/ 

06.10.2017 

14 028008 с. Равнище СЕМКОВ ТРАП нива V 3.937 2427 - II/ 

12.03.2018 

15 029023 с. Равнище КИТКАТА нива V 0.800 2428 - II/ 

12.03.2018 
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6 036019 с. Равнище ГОРНО СЕЛИЩЕ Нива III 0.845 2150 - II/ 

03.05.2017 

7 038002 с. Равнище НАПУСТЕНА 

ЛИВАДА 

Нива III 3.801 787 - II/ 

20.07.2012 

16 041001 с. Равнище ЖИВИЯ ОГЪН Нива V 2.625 2344 - II/ 

17.01.2018 

8 050033 с. Равнище ДУЛГА Нива V 11.673 209 - II/ 

20.08.2010 

17 052041 с. Равнище ГЕРГЕВЕЦ Нива VIII 1.016 2345 - II/ 

17.01.2018 

9 063032 с. Равнище Ряново бърдо нива IV 3.927 2320 - II/ 

08.11.2017 

10 081001 с. Равнище КАЛУГЕРСКИ 

ЛИВАДИ 

Нива VI 3.700 2153 - II/ 

03.05.2017 

11 081003 с. Равнище КАЛУГЕРСКИ 

ЛИВАДИ 

Нива VI 6.000 2154 - II/ 

03.05.2017 

12 081005 с. Равнище КАЛУГЕРСКИ 

ЛИВАДИ 

Нива VI 1.102 2155 - II/ 

03.05.2017 

      50.778  

 

с начална тръжна годишна наемна цена - 24.00 лв. (двадесет и четири лева) на декар без ДДС (необлагаема), 

съгласно Тарифа - Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество или за обща площ от 50.778 дка, начална тръжна наемна цена в размер 

на 1218.67 лв. (хиляда двеста и осемнадесет лева и шестдесет и седем стотинки).  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или 

неизплатени суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

(ЗСПЗЗ). 

2.2. Кандидатите подават заявление за всички имоти заедно, обявени в т. 1. 

2.3. Срок на отдаване – 5 (пет) стопански години с първа стопанска 2018/2019 година. 

2.4. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази 

начина на трайно ползване. 

2.5. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за 

предстоящата стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на 

договора за наем. 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имотите по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

112 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четвърти) - общински, с 

урегулирана площ от 740 (седемстотин и четиридесет) кв.м, незастроен, с уредени регулационни сметки, 

находящ се в кв.23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 41-II/ 24.10.2006 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 458 от 21.03.2008 год., под № 122, том II, 

н.д.№ 384, парт. 59. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 4 440.00 лв. (четири хиляди четиристотин и четиридесет 

лева) без ДДС, 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. 
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113 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V (пети) - общински, с урегулирана 

площ от 700 (седемстотин) кв.м, незастроен с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.23 (двадесет и 

три) по плана за регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна 

общинска собственост (АЧОС) № 42-II/ 24.10.2006 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 
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Агенция по вписванията с вх. Рег. № 459 от 21.03.2008 год., под № 123, том II, н.д.№ 385, парт. 59. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 4 200.00 лв. (четири хиляди и двеста лева) без ДДС, 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. 
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114 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI (шести) - общински, с 

урегулирана площ от 612 (шестстотин и дванадесет) кв.м, незастроен с уредени регулационни сметки, находящ 

се в кв.23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. Осиковица, община Правец, област Софийска, актуван с 

Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 43-II/ 24.10.2006 год., вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 460 от 21.03.2008 год., под № 124, том II, н.д.№ 386, парт. 

59. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 3 672.00лв. (три хиляди шестстотин седемдесет и два лева) 

без ДДС, 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. 
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115 1. Дава съгласие да се продаде на ЕТ „Боряна Иванова‖, ЕИК 122023472, със седалище и адрес на 

управление: гр. Правец, ж.к. „Север‖, бл. 110, вх. Г, ет. 4, ап. 58,  представлявано от Боряна Краева Иванова, 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот (ПИ) с кадастрален № 7238 

(седем две три осем) с площ от 150 (сто и петдесет) кв. м., участващ в урегулиран поземлен имот (УПИ) І 

(първи) – За Комплексно жилищно строителство и озеленяване, кв. 166 (сто шестдесет и шест) по действащия 

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

собственост №1981 - ІІ/15.12.2016 год., вписан в Служба по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 3778 от 16.12.2016 год., под №135, том XIV, парт. 10109. 

2.  Определя цена от 13500.00 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева) без ДДС (необлагаем), на 

имота по т. 1, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

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

продажба на имота по т. 1. от това решение, в съответствие с определената по т. 2 цена. 
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116 1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот публична общинска 

собственост, представляващ Поземлен имот № 000686 по КВС на с. Осиковска Лакавица, община Правец, 

находящ се в местността „При Борис Недков‖ с площ от 4.470 дка, с НТП-„язовир‖, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №356 – I/08.03.2016 год., да бъде променено от НТП – „Язовир‖ в имот с НТП – 

„наводнена нива‖. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия по извършване на 

промяната начина на трайно ползване на имота по .т.1. 
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117 Предоставя за възстановяване на наследниците на Стою Велев Вълчев, следните имоти в землището на с. 

Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец:  

1. Поземлен имот №067059 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 2.006 дка (два декара и шест 

кв. м.), местността „Димовото‖ с начин на трайно ползване - използвана ливада, категория X (десета), 

съгласно скица-проект №Ф02165/14.03.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №067047 по КВС, 

целият с площ от 3.496 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2451 – II/11.04.2018 год., 

вписан с вх. рег. №1155 от 12.04.2018, под №75, том V, парт. 56686 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №067060 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 2.444 дка (два декара и 

четиристотин четиридесет и четири кв. м.), местността „Трапа‖ с начин на трайно ползване - използвана 

ливада, категория X (десета), съгласно скица-проект №Ф02166/14.03.2018 год., попадащ: 

- 1.490 дка в част от поземлен имот №067047 по КВС, целият с площ от 3.496 дка, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2451 – II/11.04.2018 год., вписан с вх. рег. №1155 от 12.04.2018, под №75, 

том V, парт. 56686 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

- 0.378 дка в част от поземлен имот №067039 по КВС, целият с площ от 19.772 дка, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2450 – II/11.04.2018 год., вписан с вх. рег. №1154 от 12.04.2018, под №74, 

том V, парт. 56685 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

- 0.576 дка в целия поземлен имот №067037 по КВС, целият с площ от 0.576 дка, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2449 – II/11.04.2018 год., вписан с вх. рег. №1153 от 12.04.2018, под №73, 
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том V, парт. 56684 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №067061 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 3.318 дка (три декара триста 

и осемнадесет кв. м.), местността „Марковото‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, категория 

X (десета), съгласно скица-проект №Ф02167/14.03.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №067039 по 

КВС, целият с площ от 19.772 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2450 – II/11.04.2018 

год., вписан с вх. рег. №1154 от 12.04.2018, под №74, том V, парт. 56685 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №067062 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 4.962 дка (четири декара 

деветстотин шестдесет и два кв. м.), местността „Томовото‖ с начин на трайно ползване „използвана 

ливада‖, категория X (десета), съгласно скица-проект №Ф02168/14.03.2018 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №067039 по КВС, целият с площ от 19.772 дка, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2450 – II/11.04.2018 год., вписан с вх. рег. №1154 от 12.04.2018, под №74, том V, парт. 56685 

– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на М. С. Стоянова, наследник на Стою 

Велев Вълчев и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

118 Дава съгласие да се измени ПУП – ПРЗ на  Подробния устройствен план  ПУП – ПРЗ на УПИ V –  

Комплексно обществено – административно обслужване и УПИ ХІХ-140, кв. 10 по план за регулация на с. 

Равнище, община Правец, по имотните граници на поземлени имоти № №138, 139  и 140 и образуването на нов 

УПИ ХХ-139, както и работен устройствен план /РУП/ (план за застрояване и силуетно оформяне) за строеж на 

граница по чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ. 

 Площ  на новобарзуваните УПИ: 

 - V- 138, Комплексно обществено – административно обслужване,  с площ от 937 кв.м. – общинска 

собственост;  

 - УПИ ХІХ-140 с площ от 728 кв.м.; 

 - УПИ ХХ-139, с площ от 847 кв.м. 

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

процедури. 
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119 1. По случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост определя па-

рични награди, на обща сума 7350,00 лева, колективите на Исторически музей-гр.Правец и училищата на 

територията на община Правец, както следва: 

  

 Исторически музей-гр.Правец    - 1000,00 лв. 

 ПГПЧЕ‖Алеко Константинов‖, град Правец  - 1200,00 лв. 

 НПГ по КТС, град Правец    - 1200,00 лв. 

 ОУ‖Васил Левски‖, град Правец   - 1200,00 лв. 

 ОУ‖Христо Ботев‖, с.Джурово   - 1000,00 лв. 

 ОУ‖Любен Каравелов‖, с.Осиковица   -   750,00 лв. 

 ОУ‖Христо Ботев‖, с.Разлив    -   500,00 лв. 

 ОУ‖Васил Левски‖, с.Видраре   -   500,00 лв. 

 

 2. Упълномощава кмета на Община Правец да извърши всички правни и фактически действия по из-

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

Правец за 2018 г. на ветераните в размер на 100 лева на всеки,  както следва: 

- Рачо Станев Тодоров; 

- Лило Иванов Лилов; 

- Виктор Георгиевич Каратыгин; 

- Георги Николов Георгиев; 

- Димитър Михов Маринов; 

- Нетко Петков Нетов. 

2. Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на т.1 от това решение.  
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121 1.Дава съгласие Община Правец да кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование―- Компонент 1. 
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122 1.Дава съгласие обект  - Язовир „Скърнава― - публична общинска собственост (ПОС) съгласно Акт № 

152-1 съставен на 24.07.2012г.  да  бъде изключен от предмета на Договор №Д-269/05.08.2016г. за 

предоставяне на общинска концесия за услуга на имоти публична общинска собственост - язовир „ПРАВЕЦ‖ и 

язовир „СКЪРНАВА―, в землището на гр. Правец, Община Правец.   

2. Определя размер на годишно концесионно възнаграждение 13686,00 лв. (тринадесет хиляди 

шестстотин осемдесет и шест  лева ) без ДДС или 16423,20лв./ шестнадесет хиляди четиристотин двадесет и 

три лева и двадесет стотинтки/. 

3. Дава съгласие Концесионера да изпълни видовете дейности посочени в Предложение /Приложение 

№2/ към офертата за участие в процедурата , неразделна част от концесионния договор, относими  само за  

обект - Язовир Правец. 

4.Указва на кмета на Община Правец да сключи допълнително споразумение към Договор №Д-

269/05.08.2016г. за наложилите се промени в условията на  договора. 

5. Настоящото решение е неразделна част от Решение №142 от 01.07.2016г. на Общински съвет на 

Община Правец. 
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123 1.Дава съгласие Община Правец да предостави временен безлихвен заем от собствени бюджетни 

средства на стойност 48 699,00 лв /четиридесет и осем хиляди шестотин деветдесет и девет лева/, 

представляващи средства за окончателно плащане на разходи в размер на 20 /двадесет/ процента от общата 

стойност на проект „Център за семейно консултиране и подкрепа- Правец‖, финансиран по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0027-С01 по  Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014 -2020г.― 

2.Необходимите средства за финансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни средства на 

Община Правец и отчетени по параграф 76-00 „ Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз‖. 

2.След приключване, отчитане  и възстановяване на средствата от УО на ОПРЧР по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.004-0027-С01 предоставените по т.1 финансови средства да 

бъдат възстановени по приходната част на бюджета на община Правец. 
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124 Решение за Дневен ред -  01.06.2018 г. - 

125 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.  

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 2017г. 

- да гласува „ЗА‖ приемането на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството за 2017 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред:  Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 година – да гласува 

„ЗА‖ разпределението на печалбата на дружеството за 2017 година както следва:  десет процента от 

печалбата на дружеството за 2017 година да бъде заделена за фонд „Резервен” на основание чл.246 от 

Търговския закон. Останалата част от печалбата на дружеството да се  отнесе в други резерви с общо 

предназначение. 

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 2017 година; - да гласува „ЗА‖ приемането на 

доклада от експерт-счетоводителя за извършената проверка на годишния счетоводен отчет и баланса на 

дружеството за 2017  година. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Отчет на СД за дейността на дружеството за 2017 година;  - Да гласува 

„ЗА‖ приемането на отчета на СД за дейността на дружеството за 2017година. 

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

2017година – да гласува „ЗА‖ освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за 

дейността им през 2017 година. 

2.6. По т.6 от дневния ред: Избор на експерт – счетоводител на „Правецгаз 1‖ АД за 2018 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, град Правец. 

2.7. По т.7 от дневния ред -Промени в състава на директорите  на „ Правецгаз 1‖ АД- да гласува ЗА:  

Преизбирането на Иван Цветанов Минев и Красимир Борисов Георгиев за още един мандат и за 

освобождаването на досегашния представител на Община Правец в състава на СД и избирането на Камелия 

Цветанова Георгиева за член на Съвета на директорите. 

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 и да постави въпроса каква част от печалбата на дружеството, отнесена 

във фонд „Резервен‖ с общо предназначение, може да се ползва за изграждане на нова инфраструктура  
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126 1.Приема извършените промени в  поименен списък за неотложни текущи ремонти в община Правец 

за 2018 г., съгласно Приложение №1. 
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127 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, както следва: 

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

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ, се добавя към 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

104. АПОС №660-I/ 

26.03.2018 г. 

Част от сграда „Училище‖ със светла площ от 646,73 кв. м., представляваща 

ученически стол, находяща се в урегулиран поземлен имот І – Училище, кв. 101 

по действащия план 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 

58. АЧОС №2514-II/ 

04.05.2018 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.109.130, с площ от 496.06 кв.м., по плана на 

новообразуваните имоти на махала „Дивчов рът‖, 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 

24. АЧОС №2564-II/ 

14.05.2018 г. 

377/902 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 252, целият 

с урегулирана площ от 902 (деветстотин и два) кв. м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 20 по действащия план за регулация на 

с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

25. АЧОС №2628 -II/ 

22.05.2018 г. 

10/984 (десет към деветстотин осемдесет и четири) идеални части от УПИ II – 

76, целият с урегулирана площ от 984 (деветстотин осемдесет и четири) кв. м с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 12 по действащия план за 

регулация на с. Своде, община Правец, област Софийска. 
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128 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот – частна 

общинска собственост, представляващ помещение №2 (две), находящо се на I (първия) етаж в сградата на 

Автогара – Правец, с обща полезна площ от 6.9 (шест цяло и девет десети) кв.м., актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 0112 – II/02.08.1999 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция 

по вписвания с вх. Рег. № 2664/13.11.2000 г., под № 157, том X, н.д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 34.50 лв. (тридесет и четири лева и петдесет стотинки) без 

ДДС, съгласно Приложение №1, т. 3.1 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  А внесли в срок 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. 
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129 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот – частна 

общинска собственост, представляващ „Преместваем търговски обект № 8‖(осем), с площ от 20.00 (двадесет) 

кв.м., находящ се на бул. „Трети март‖ – пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област София, УПИ XV 

(петнадесет) – За площад и обществено обслужване, целият с площ от 29580 (двадеседе и девет хиляди 

петстотин и осемдесет ) кв.м., в кв. 20 (двадесет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №510-I/07.10.2016 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том 

XII, парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет) лева без ДДС, съгласно Приложение 

№1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – за търговска 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 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. 
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130 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ, Апартамент №11 (единадесет), в блок 201 (двеста и едно), вход 

А, 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) и 1.74 % (едно цяло и седемдесет и четири стотни процента) от общите части на сградата, както и 

идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четири) – За 

комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 167 (сто шестдесет и седем), по 

действащия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №2447 - II/10.04.2018 год., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1157 от 12.04.2018 год., под № 77 том 

V, парт. 56689. 

 

2. Определя начална тръжна цена 22 250.00 лв. (двадесет и две хиляди двеста и петдесет лева) без 

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

частна общинска собственост, представляващ, Апартамент №14 (четиринадесет), в блок 201 (двеста и едно), 

вход А, етаж V (пети), 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 №14 

(четиринадесет) със светла площ 5.29 кв. м. (пет цяло и двадесет и девет стотни кв. м.) и 1.66 % (едно цяло и 

шестдесет и шест стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж 

върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четири) – За комплексно жилищно строителство 

(КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 167 (сто шестдесет и седем), по действащия Подробен устройствен 

план (ПУП) – Плана  за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2448 - II/10.04.2018 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1158 от 12.04.2018 год., под № 78 том V, парт. 56688. 

 

2. Определя начална тръжна цена 22 500.00 лв. (двадесет и две хиляди и петстотин лева) без ДДС, 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. 
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132 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №025087 (нула две пет нула осем седем) с площ 

от 8.680 дка (осем декара шестстотин и осемдесет кв. м.) в местността „Нанков слог‖ с начин на трайно 

ползване – друга селскостопанска територия, категория – VI (шеста), находящ се в землището на с. Осиковска 

Лакавица, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2327-

II/06.12.2017 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

3657 от 14.12.2017 год., под № 7, том XIV, парт. 54829. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 23426.00 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и шест 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. 
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133 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Kошара с навес със застроена площ от 194 кв. м., (сто деветдесет 

и четири квадратни метра) построена в поземлен имот №004714 по КВС, с площ от 0.382 дка, местността 

„Мойкиното‖ с начин на трайно ползване – др. селскостоп. територия, находящ се в землището на с. Своде, 

ЕКАТЕ 65872, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 

1267-II/28.08.2014 год., вписан в Службата по вписванията – гр. Ботевград към Агенцията по вписванията с вх. 

Рег. № 1903 от 02.09.2014 год., под № 193, том VI, парт. 26805,26806. 

2. Определя начална тръжна цена 8950,00 лв. (осем хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС 

(необлагаем), в съответсвие 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, да утвърди тръжната документация и сключи договор със спечелилия търга участник. 
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134 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц. Т. Тотова, с постоянен адрес: ***, 30/708 (тридесет 

към седемстотин и осем) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 90 (трети отреден за имот 

планоснимачен номер деветдесет), целият с урегулирана площ от 708 (седемстотин и осем) кв.м с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 8 (осем) по действащия план за регулация на с. Видраре, община 

Правец, област Софийска, представляващи площ от 30 (тридесет) кв.м., актуван с Акт за частна общинска 

собственост (АЧОС) №2458 – II/13.04.2018 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1199 от 17.04.2018 год., под № 108, том V, парт. 25118. 

2. Определя цена в размер на 270.00лв. (двеста и седемдесет 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. 
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135 1. Дава съгласие община Правец да продаде на И. М. Иванова, с постоянен адрес: ***, 55/2205 

(петдесет и пет към две хиляди двеста и пет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 291 

(четвърти отреден за имот планоснимачен номер двеста деветдесет и едно), целият с урегулирана площ от 2205 

(две хиляди двеста и пет) кв.м с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 120 (сто и двадесет) по 

действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, представляващи площ от 55 

кв. м. (петдесет и пет) кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2443 – II/27.03.2018 

година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1091 от 

04.04.2018 год., под № 28, том V, парт. 56637. 

2. Определя цена в размер на 1705.00 лв. (хиляда седемстотин и пет 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. 
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136 1. Дава съгласие община Правец да продаде на З. Е. Иванова, с постоянен адрес: ***, 32/522 (тридесет 

и две към петстотин двадесет и две) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 15.73 (първи 

отреден за имот планоснимачен номер петнадесет точка седемдесет и три), целият с урегулирана площ от 522 

(петстотин двадесет и два) кв.м., находящ се в кв. 207 (двеста и седем) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска представляващи 32 (тридесет и два) кв.м. придаваемо общинско място от 

ПИ № 1.50, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2446 – II/03.04.2018 година, вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1092 от 04.04.2018 год., под 

№ 29, том V, парт. 56639. 

2. Определя цена в размер на 1 280.00 лв. (хиляда двеста 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. 
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137 Предоставя за възстановяване на наследниците на Герго Павлов Цветков, следните имоти в землището 

на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец:  

1. Поземлен имот №022129 по КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 2.492 дка (два 

декара и четиристотин деветдесет и два кв. м.), местността „Говедарника‖ с начин на трайно 

ползване „използвана ливада‖, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф00959/11.05.2017 

год., актуална към 18.05.2018 г., попадащ изцяло в поземлен имот №022025 (поз. 352) по КВС, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №2294 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3141 

от 24.10.2017, под №64, том XII, парт. 53335 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №022130 по КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 1.315 дка (един 

декар и триста и петнадесет кв. м.), местността „При дома‖ с начин на трайно ползване „използвана 

ливада‖, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф00960/11.05.2017 год., актуална към 

18.05.2018 г., попадащ изцяло в поземлен имот №022025 (поз. 352) по КВС, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2294 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3141 от 24.10.2017, под №64, 

том XII, парт. 53335 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №000286 по КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 0.725 дка (нула 

декара и седемстотин двадесет и пет кв. м.), местността „При Пешо‖ с начин на трайно ползване 

„овощна градина‖, категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф00961/11.05.2017 год., 

актуална към 18.05.2018 г., попадащ изцяло в поземлен имот №000284 (поз. 63) по КВС, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №2283 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3121 от 

23.10.2017, под №45, том XII, парт. 53154– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Г.П. Павлов, наследник на 

Герго Павлов Цветков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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138 Предоставя за възстановяване на наследниците на Божко Даков Чиков, следните имоти в землището на с. 

Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:  

1. Поземлен имот №029275 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 0.206 дка (нула декара и 

двеста и шест кв. м.), местността „Стубеля‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, категория VII (седма), 

съгласно скица-проект №Ф02125/07.06.2017 год., актуална към 18.05.2018 г., попадащ изцяло в 

поземлен имот №029192 (поз.618) по КВС, актуван с Акт за частна общинска собственост №2289 – 

II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3127 от 23.10.2017, под №51, том XII, парт. 53160– земи по чл. 19 

от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №029276 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 0.484 дка (нула декара и 

четиристотин осемдесет и четири кв. м.), местността „Дома‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, 

категория VII (седма), съгласно скица-проект №Ф02126/07.06.2017 год., актуална към 18.05.2018 г., 

попадащ изцяло в поземлен имот №029192 (поз.618) по КВС, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2289 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3127 от 23.10.2017, под №51, том XII, парт. 

53160 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №029277 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 1.678 дка (един декар 

шестстотин седемдесет и осем кв. м.), местността „Бобището‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, 

категория VII (седма), съгласно скица-проект №Ф02127/07.06.2017 год., актуална към 18.05.2018 г., 

попадащ изцяло в поземлен имот №029192 (поз.618) по КВС, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2289 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3127 от 23.10.2017, под №51, том XII, парт. 

53160– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №029278 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 1.562 дка (един декар 

петстотин шестдесет и два кв. м.), местността „При дома‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, 

категория VII (седма), съгласно скица-проект №Ф02128/07.06.2017 год., актуална към 18.05.2018 г., 

който имот попада: 

- площ от 1.352 дка попада в част от поземлен имот №029256 (поз.652) по КВС, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2290 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3128 от 23.10.2017, под №52, том 

XII, парт. 53161 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

- площ от 0.210 дка попада в ПИ №029192 (поз.618) по КВС, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №2289 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3127 от 23.10.2017, под №51, том XII, парт. 

53160 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Ц.В. Цайков, пълномощник на С. 

В. Дакова, наследник на Божко Даков Чиков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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139 Предоставя за възстановяване на наследниците на Цона Цакова Дакова, следните имоти в землището 

на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:  

1. Поземлен имот №012148 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 1.471 дка (един декар и 

четиристотин седемдесет и един кв. м.), местността „Млаките‖ с начин на трайно ползване 

„използвана ливада‖, категория III (трета), съгласно скица-проект №Ф01090/28.09.2010 год., 

актуална към 18.05.2018 г., попадащ изцяло в поземлен имот №012093 (поз. 231) по КВС, актуван 

с Акт за частна общинска собственост №2292 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3130 от 

23.10.2017, под №54, том XII, парт. 53163 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №012149 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 1.856 дка (един декар и 

осемстотин петдесет и шест кв. м.), местността „Млаките‖ с начин на трайно ползване 

„използвана ливада‖, категория III (трета), съгласно скица-проект №Ф01091/28.09.2010 год., 

актуална към 18.05.2018 г., попадащ изцяло в поземлен имот №012093 (поз. 231) по КВС, актуван 

с Акт за частна общинска собственост №2292 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3130 от 

23.10.2017, под №54, том XII, парт. 53163 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 
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3. Поземлен имот №012150 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 1.141 дка (един декар и 

сто четиридесет и един кв. м.), местността „Пред Живия огън‖ с начин на трайно ползване 

„използвана ливада‖, категория III (трета), съгласно скица-проект №Ф01092/28.09.2010 год., 

актуална към 18.05.2018 г., попадащ изцяло в поземлен имот №012093 (поз. 231) по КВС, актуван 

с Акт за частна общинска собственост №2292 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3130 от 

23.10.2017, под №54, том XII, парт. 53163 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Ц. В. И. - Джезов, наследник 

на Цона Цакова Дакова и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

140 Предоставя за възстановяване на наследниците на Боша Петкова Съльова, следните имоти в 

землището на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец:  

1. Поземлен имот №021013 от КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 2.010 дка (два 

декара и десет кв. м.), в местността „Дъртиното‖ с начин на трайно ползване „овощна градина‖, 

категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф00974/23.08.2017 год., актуална към 18.05.2018 

г., попадащ изцяло в поземлен имот №021005 (поз. 327) по КВС, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №2285 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3123 от 23.10.2017, под 

№47, том XII, парт. 53156 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №021117 от КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 2.548 дка (два 

декара и петстотин четиридесет и осем кв. м.), в местността „При дома‖ с начин на трайно 

ползване „овощна градина‖, категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф00975/23.08.2017 

год., актуална към 18.05.2018 г., попадащ изцяло в поземлен имот №021003 (поз. 325) по КВС, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №2284 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. 

№3122 от 23.10.2017, под №46, том XII, парт. 53155 - земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №021098 от КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 1.055 дка 

(един декар и петдесет и пет кв. м.), в местността „Петровски ливади‖ с начин на трайно 

ползване „овощна градина‖, категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф00976/23.08.2017 

год., актуална към 18.05.2018 г., попадащ изцяло в поземлен имот №021005 (поз. 327) по КВС, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №2285 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. 

№3123 от 23.10.2017, под №47, том XII, парт. 53156 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №021104 от КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 1.031 дка 

(един декар и тридесет и един кв. м.), в местността „При дома‖ с начин на трайно ползване 

„овощна градина‖, категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф00977/23.08.2017 год., 

актуална към 18.05.2018 г. попадащ изцяло в поземлен имот №021011 (поз. 333) по КВС, актуван 

с Акт за частна общинска собственост №2286 – II/20.10.2017 год., вписан с вх. рег. №3124 от 

23.10.2017, под №48, том XII, парт. 53157 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Ц. В.Цанов, наследник на 

Боша Петкова Съльова и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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141 I. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на ВО за обект: „Водопроводно 

отклонение за дворно място, УПИ IV-6294, кв. 104, м. Полето, гр. Правец‖.  като трасето премине в свободен 

изкоп през поземлени имоти, собственост на община Правец- част от улица с о.т. 515 до о.т. 562, по план за 

регулация на  гр. Правец до достигане на регулационната линия  на УПИ IV-6294, кв. 104, гр. Правец. 

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

за дворно място, УПИ IV-6294, кв. 104, м. Полето, гр. Правец‖,  в изкоп с дължина 4,20 м. и ширина 0,70 м. в 

размер на 82,32 лв. ( осемдесет и два лева и тридесет и две стотинки), определена от комисия, назначена със 

Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 23.05.2018 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 водопроводно отклонение за  обект: „ Водопроводно 

отклонение за дворно място, УПИ IV-6294, кв. 104, м. Полето, гр. Правец‖,  през поземлен имот , общинска 

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

1. СВО за обект: обект:  „Жилищна сграда с гараж в УПИ XII-925,6544 кв. 175 гр. Правец‖, като 

трасето премине в свободен изкоп през поземлени имоти, собственост на община Правец- част от улица с о.т. 

890 до о.т. 897, по план за регулация на  гр. Правец до достигане на регулационната линия  на УПИ XII-925, 

6544, кв. 175, гр. Правец. 

2. СKО за обект:„Жилищна сграда с гараж в УПИ XII-925,6544 кв. 175 гр. Правец‖, като трасето 

премине в свободен изкоп през поземлени имоти, собственост на община Правец- част от улица с о.т. о.т. 887 – 

о.т. 890 - о.т 904, по плана за регулация на  гр. Правец до достигане на регулационната линия  на УПИ XII-925, 

6544, кв. 175, гр. Правец 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1.  СВО за обект: „Жилищна сграда с гараж в УПИ XII-925,6544 кв. 175 гр. Правец‖,  в изкоп с 

дължина 8,5 м. и ширина 0,80 м. в размер на 204,00 лв. ( двеста и четири лева), определена от комисия, 

назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 23.05.2018 г.  

2. СКО за обект: „Жилищна сграда с гараж в УПИ XII-925,6544 кв. 175 гр. Правец‖,  в изкоп с 

дължина 22,90 м. и ширина 1,00 м. в размер на 687,00 лв. (шестстотин осемдесет и седем лева), определена от 

комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 23.05.2018 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 отклонение и сградно 

канализационно отклонение за  обект: „Жилищна сграда с гараж в УПИ XII-925,6544 кв. 175 гр. Правец‖,  през 

поземлени имоти (ПИ), общинска собственост. 
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143 Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – План за застрояване на ПИ № 011100, мaхала 

‖Герановица‖, землището на с. Джурово, община Правец, с отреждане за „Изграждане на ваканционни къщи за 

гости, с басейн и прилежаща инфраструктура‖, при следните показатели: 

Плътност на застрояване - макс. 40%; 

Интензивност на застрояване -  макс. Кинт =  1,2; 

Озеленяване – мин. 40% ; 

Височина на застрояване – макс. 10м. 

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

решение процедури. 
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144 Дава съгласие за изработването на Проект за изменение на  ПУП – ПР на  УПИ ХХV – За озеелняване 

в кв. 2 по план за регулация на гр. Правец,  като от него се обособят нови урегулирани позомлени имоти, както 

следва: 

  - УПИ  ХХІХ - 1260,  с площ от 1678 кв.м. – общинска собственост;  

  - УПИ  ХХХ -  6541 с площ от 303 кв.м. за наследниците на Никола Донков Ценов; 

  - УПИ ХХХІ - 6694 с площ от 704 кв.м. за наследниците на Васил Иванов Вунин; 

  - УПИ ХХХІІ - 1260, с площ от 648 кв.м. – общинска собственост. 

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

решение процедури. 
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145 Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР и ПУР на гр. Правец, като се премахне предвиждането на 

улица с о.т. 2065 - о.т. 2066 - о.т. 2067 - о.т. 2068 -о.т. 2069 - о.т. 2070 - о.т. 2071- о.т. 2072  - о.т. 2073 - о.т. 

2074, която не е реализирана и улицата се върне на предишното трасе, по о.т.218 – 220 – о.т.222 – о.т. 226 – о.т. 

238 – о.т. 252 – о.т. 258- о.т. 269 – о.т. 274 – о.т. 282 – о.т. 293 – о.т. 305 с ширина от 6.00м., при което се 

запазва предишната регулация и площ на урегулираните поземлени имоти  - УПИ VІІІ - За спортен комплекс, 

УПИ ХХVІІ - За спортен комплес, УПИ ІІІ- За бензиностанция и газстанция в кв. 9, образува се нов терен за 

озеленяване и се променя регулацията на УПИ І- За техническа инфраструктура в кв. 169. 

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

решение процедури. 
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146 1.Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Правец (2016-2020г.), 

както следва: 

 1.1. В  4.2. Дейности и мерки по Направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на 

резидентната грижа  

Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда, близка до 

семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на 

съществуващите услуги от резидентен тип. 

Мярка 2.3.1. Осигуряване на среда, близка до семейната, за деца, лишени от родителска грижа – 

Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ). 

Да отпадне: Дейност 2.3.1.2. Разкриване на 1 ново ЦНСТ в гр. Правец, за деца от 7-18 г. за превенция на 
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институционализацията и извеждане на децата и младежите от ДДЛРГ 

Специфична цел 2.5. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи 

специализирани институции. 

Мярка 2.5.2. Разкриване на защитени жилища и ЦНСТ за деца и младежи 

Да отпадне: Дейност 2.5.2.2. Стартиране на 1 ново наблюдавано жилище за младежи напускащи 

ДДЛРГ- с. Разлив с  капацитет 8 и стартиране на услугата през 2018 г. 

Специфична цел 2.6. Разкриване на  социални услуги от резидентен тип със среда, близка до 

домашната, за лица с увреждания и стари хора. 

Мярка 2.6.2. Предоставяне на алтернативни социални услуги на стари хора 

Да се добави: 2.6.2.3.Разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за стари 

хора‖ 

1.2. В 5.Логическа рамка на Общинската  стратегия за развитие на социалните услуги в Община 

Правец 

Направление 2:Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа  

Да отпадне: 2.3.Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда, близка до семейната, за 

децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услуги 

от резидентен тип. 

Мярка 2.6.2. Предоставяне на алтернативни социални услуги на стари хора. 

Да се добави: Разкриване на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за стари хора‖ 

1.3. В Приложение №9.2.Планирани социални услуги и мерки в Община Правец по направления 

Направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа  

Да се добави т.10 

№ 

по 

ред 

Услуга Потребители Терито-

риален 

обхват 

Капа-

цитет 

Основни дейности Местополо-

жение 

Статус на 

услугата 

10 ЦНСТ за 

стари 

хора- 

резидентна 

услуга за 

дълосрочн

а  грижа 

Възрастни 

хора  над 65 

години 

Община 

Правец 

14 Комплексни услуги, 

свързани със 

задоволяване на 

основните жизнени 

потребности на стари 

хора в близка до 

семейната среда, оказване 

на ндивидуализирана 

подкрепа и грижа  за 

водене на относително 

самостоятелен и 

независим живот.  

 

Гр.Правец, 

общ.Правец 

Нова – 

разкриване 

на адреса на 

услугата 

 „ЗЖЛФУ‖-

разкриване 

2018г. 

 2.Актуализира Годишен план за развитие на социалните услуги в община Правец за 2018 година, както 

следва: 

В Направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа 

Да се добави: 

 

Услуга - 

име, вид  

Потребители Капа

цитет 

Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата. Планирани 

насоки за развитие на услугата 

 

Местополо-

жение 

Статус и 

източници 

за 

финансиран

е 

Целеви 

групи 

Терито-

риален 

обхват 

2018 

ЦНСТ за 

стари хора- 

резидентна 

услуга за 

дълосроч-на  

грижа 

Възрас

тни 

хора  

над 65 

години 

Община 

Правец 

14 Комплексни услуги, свързани със 

задоволяване на основните 

жизнени потребности на стари 

хора в близка до семейната среда, 

оказване на ндивидуализирана 

подкрепа и грижа  за водене на 

относително самостоятелен и 

независим живот.  

 

Гр.Правец, 

общ.Правец 

Нова – 

разкриване 

на адреса на 

услугата 

„ЗЖЛФУ‖ -

разкриване 

2018г. 

3. Дава съгласие за закриване на социалната услуга „Защитено жилище за хора с физически 

увреждания‖, считано от 01.07.2018 г. и разкриване „Център за настаняване от семеен тип за стари хора‖ на 

адрес ул.„Работническа― № 18, считано от 01.07.2018 г. капацитет 14 потребители и персонал, определен на 

основание Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните 

услуги в общността на МТСП. 

4.Приема Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година  /Приложение №1/ 

5.Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия за комплектоване на 

документите за закриване на социалната услуга „Защитено жилище за хора с физически увреждания‖, считано 

от 01.07.2018 г. и разкриване „Център за настаняване от семеен тип за стари хора‖, считано от 01.07.2018 г.  

като делегирана от държавата дейност и внасянето им в Регионална дирекция «Социално подпомагане»- 

София област. 



147 1.Одобрява Споразумение за сътрудничество на Община Правец по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M9ОP001-2.018-0023 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование―-Компонент 1 между следните 

партньори: Община Правец, Фондация „Социални норми― и ДГ „Здравец―- гр.Правец, съгласно Приложение 

№1. 
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148 1. Общински съвет Правец дава съгласие Община Правец да кандидатства по под-мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура― от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение: Физкултурен салон включително 

оборудване и обзавеждане, УПИ IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица. 

 2. Дейностите, включени в проект Физкултурен салон включително оборудване и обзавеждане, УПИ 

IX-училище, кв.11 по плана на с.Осиковица, съответстват на „Стратегическа цел 4, Приоритет 1, Специфична 

цел 4: Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, обзавеждане на спортна инфраструктура (зали, 

басейни, игрища, стадиони, кортове); Развитие на образованието и спорта, чрез използване и 

модернизиране на съществуващата материална база‖, от Общинския план за развитие на Община Правец 

за периода 2014-2020 г. 

3. Общински съвет Правец упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички 

необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектните предложения. 
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149 1. Общински съвет Правец дава съгласие Община Правец да кандидатства по под-мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура― от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение: „Рехабилитация  и реконструкция на 

улици и тротоари , и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец , Обект: 

Реконструкция на вътрешна улична мрежа на гр. Правец, включваща подобект 17- ул.‖Трети март‖ от пътно 

кръстовище с път I-3 до ОТ 377, включително изграждане на ново кръгово кръстовище при ОТ 326‖. 

 2. Дейностите, включени в проект „Рехабилитация  и реконструкция на улици и тротоари , и 

съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Правец , Обект: Реконструкция на 

вътрешна улична мрежа на гр. Правец, включваща подобект 17- ул.‖Трети март‖ от пътно кръстовище с път I-3 

до ОТ 377, включително изграждане на ново кръгово кръстовище при ОТ 326‖, съответстват на 

Стратегическа цел 1: „Икономическо развитие―, Приоритет 1: „Развитие на приоритетни сектори―, 

Специфична цел 1.1.3 „Реконструкция и модернизация на транспортната инфраструктура, с цел 

привличане на инвестиции―, Мярка 1.1.3.1: „Реконструкция и модернизация на транспортната 

инфраструктура― и на Хоризонтален приоритет 1: „Инфраструктура―, Специфична цел 4.1.1: „Развитие на 

транспортната инфраструктура―, Мярка 4.1.1.1: „Ремонт, реконструкция и рехабилитация на общински 

пътища и улични мрежи, селскостопански и горски пътища― от Общинския план за развитие на Община 

Правец за периода 2014-2020 г. 

3. Общински съвет Правец упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички 

необходими действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектните предложения. 
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150 1. Отменя свое Решение № 95/12.04.2018 г. И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

151 1.Утвърждава образец на декларация по чл. 35 ал.1 т.1 вр. с чл. 6 ал.1 т.32 от ЗПКОНПИ, относно кмет 

на община, председател на общински съвет и общински съветници, представляваща приложение № 1 

неразделна част от настоящото решение. 

2.Утвърждава образец на декларация по чл. 35 ал.1 т.3 вр. с чл. 6 ал.1 т.32 от ЗПКОНПИ, относно кмет 

на община, председател на общински съвет и общински съветници, представляваща приложение № 2 

неразделна част от настоящото решение. 

3. Утвърждава образец на декларация по чл. 35 ал.1 т.1  вр. с §2 ал.1 т.2 от ДР на ЗПКОНПИ относно 

представителите на общините в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско 

участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 

представляваща приложение № 3 неразделна част от настоящото решение. 

4. Утвърждава образец на декларация по чл. 35 ал.1 т.3 вр. с §2 ал.1 т.2 от ДР на ЗПКОНПИ относно 

представителите на общините в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско 

участие в капитала или на юридически лица с нестопанска цел, когато не попадат в обхвата на чл. 6, ал. 1 

представляваща приложение № 4 неразделна част от настоящото решение. 

5. Утвърждава образец на декларация по чл. 35 ал.1 т.1 вр. с §2 ал.1 т.5 от ДР на ЗПКОНПИ относно 

кметовете на кметства представляваща приложение № 5 неразделна част от настоящото решение. 

6. Утвърждава образец на декларация по чл. 35 ал.1 т.3 вр. с §2 ал.1 т.5 от ДР на ЗПКОНПИ относно 

кметовете на кметства представляваща приложение № 6 неразделна част от настоящото решение. 
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https://web.apis.bg/p.php?i=3263996#p36607055
https://web.apis.bg/p.php?i=3263996#p36607055


152 Решение за Дневен ред -  15.06.2018 г. - 

153 1. Създава  Наблюдателна комисия към Общински съвет –гр. Правец. 

2. Възлага на Председателя на Общинския съвет функцията по набиране и утвърждаване състава на 

комисията, както и ръководене дейността на същата. 

3. Издръжката на комисията да се осигури от Общински съвет – гр. Правец. 
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154 1.Приема извършените промени в поименен списък за неотложни текущи ремонти в община Правец за 

2018 г., съгласно Приложение №1. 
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155 1.Приема извършените промени в  поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство и ремонти за 2018 г. 
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156 1. Дава съгласие в полза на Община Правец да бъде учредено безвъзмездно право на ползване за срок 

от три години върху следния недвижим имот : ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - 

,,ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ’’, със застроена площ от 256,62 

/двеста петдесет и шест цяло и шестдесет и две стотни/ кв.м. и разгърната застроена площ от 613,67 

/шестстотин и тринадесет цяло и шестдесет и седем стотни/ кв.м., построена в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ XII /дванадесети/ - за защитено жилище, в кв.131 /сто тридесет и първи/ по плана на гр. Правец, 

Софийска област, с площ от 875 /осемстотин седемдесет и пет/ кв.м., с уредени регулачни сметки, при граници 

на парцела: улица, УПИ ХХ- 699, 1044, УПИ ХIV- 1035, УПИ ХV- 1036, УПИ ХI-1041; 

2. Възлага на Кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за сключване на 

договора, необходим за надлежното учредяване правото на ползване. 
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157 1.Възлага на Кмета на Община Правец да представлява Община Правец на редовно 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.  

2. 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: Приемане на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2017 г. 

 - Да гласува „ЗА‖ приемането на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2017 г. 

2.2. По т.2 от дневния ред:  Приемане на доклада от експерт - счетоводителя за извършената проверка 

на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2017г. 

 - Да гласува „ЗА‖ приемането на доклада от експерт-счетоводителя за извършената проверка на 

годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2017г. 

2.3. По т.3 от дневния ред: Отчет на СД за дейността на дружеството за 2017 година: 

 - Да гласува „ЗА‖ приемането на отчета на СД за дейността на дружеството за 2017година. 

2.4. По т.4 от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 

2017година  

– да гласува „ЗА‖ освобождаването от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им 

през 2017 година. 

2.5.  По т.5 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт – счетоводител на „Университетски 

недвижими имоти – Правец‖АД за 2018 година  

– Да гласува „ЗА‖ избирането на  „ФИНКОМЕКС ОДИТИНГ‖ООД – Лилия Николова, дипломиран 

експерт счетоводител №0529 от 2000г., издаден от ИДЕС за експерт счетоводител на „Университетски 

недвижими имоти –Правец‖АД, град Правец за 2018г. 

3. Да се изиска от дружеството да представи пред Общинския съвет-Правец  предложение за начина на 

погасяване на задълженията към Община Правец. 
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158 Дава съгласие за изработването на Проект за изменение на  ПУП – ПР и ПУР, като се промени уличната 

регулация на улица от о.т. 1119 – до  о.т. 1125 и улица от о.т. 1119 – до о.т.1130,  уличнорегулационната линия 

съвпадне с имотната граница на ПИ 7180, а УПИ І се отреди само за ПИ 7180, по кафяви линии и щрихи и 

зелени цифри в предложението за изменение на ПУП. 

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

процедури. 
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159 1. Приема да бъдат дофинансирани маломерните слети паралелки в ОУ‖Христо Ботев‖-с.Разлив в 

съответствие с изискванията на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование извън определените средства по единни разходни стандарти. 
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160 1. Общински съвет Правец дава съгласие Община Правец да кандидатства по под-мярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура― от ПРСР 2014-2020 г. с проектно предложение: Доставка и монтаж на изкуствена настилка и 

съоръжения за баскетболно и волейболно игрище.‖, в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец. 

2. Дейностите, включени в проект Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за 

баскетболно и волейболно игрище.‖, в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец, съответстват на 

„Стратегическа цел 4, Приоритет 1, Специфична цел 4: Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване, 

обзавеждане на спортна инфраструктура (зали, басейни, игрища, стадиони, кортове); Развитие на 

образованието и спорта, чрез използване и модернизиране на съществуващата материална база‖, от 

Общинския план за развитие на Община Правец за периода 2014-2020 г. 

3. Общински съвет Правец упълномощава Кмета на Община Правец да предприеме всички необходими 

действия във връзка с подготовката и кандидатстването с проектните предложения. 
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161 Решение за Дневен ред -  06.07.2018 г. – извънредно заседание - 

162 1. Дава съгласие за финансово участие на Община Правец със сума в размер на 20 000 /двадесет    хиляди/ 

лева за реализиране на Музикалния фестивал „Моцартови празници-Правец’2018‖ от  § 10-20 от бюджета на 

Община Правец за 2018 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по изпълнението на 

настоящото решение. 
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163 Решение за Дневен ред -  20.07.2018 г. – извънредно заседание - 

164 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране по проект „Красива България‖ към 

Министерство на труда и социалната политика по Мярка М01-01 „Осигуряване на достъпна среда на 

обществени сгради‖, към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Асансьорна 

уредба за достъп на хора с увреждания‖, с местонахождение  в УПИ ХIII –Социални дейности, кв.24, по плана 

на гр.Правец, на обща стойност 78902,00лв./седемдесет и осем хиляди деветстотин и два лева /. 

2. Дава съгласие Община Правец да участва в съфинансиране на проектното предложение по т.1 с 15% 

от стойността му в размер на 11835,00лв./единадесет хиляди осемстотин тридесет и пет лева/.  Стойността на 

съфинансирането ще се преведе по банкова сметка на МТСП  не по- късно от 10/десет/ дни след подписване на 

споразумението с МТСП. 

3. Дава съгласие средствата за съфинансиране на проекта да бъдат осигурени от собствени бюджетни 

средства на Община Правец  и  да бъдат отразени в параграф §61-00 „Трансфери между бюджетни сметки‖, 

подпараграф §61-02 „Предоставени трансфери между бюджетни сметки‖. 

4. Дава съгласие Община Правец да осигурява поддръжката на съоръжението за достъпна среда и да 

не променя предназначението на обекта, предмет на инвестицията, минимум 5 години след изпълнение  на  

проекта. 
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165 Решение за Дневен ред -  27.07.2018 г. - 



166 1.Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2018 година за   еднократно 

социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община 

Правец, както следва: 

 

- на И. Р. Дакова от ***  - в размер на 500 лв.  

 

- на М. В. Драганова от ***  - в размер на 500 лв. 
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167 1.Утвърждава окончателния годишен план и отчет на бюджета на Община Правец за 2017г.(съгласно 

Приложение №1). 

2.Утвърждава окончателния годишен план и отчет за финансиране на капиталовите разходи през 2017 

г. (съгласно Приложение №2) 

3.Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г. (съгласно Приложение №17 към 

ФО-1/09.01.2018 г. на Министерство на финансите относно съставяне и изпълнение на бюджетите на 

общините за 2018 г.) 
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168 1. Дава съгласие Община Правец да предостави временен безлихвен заем от собствени бюджетни 

средства на стойност 25000,00лв./ деветдесет и пет хиляди лева/  на  СД „МИГ-Ябланица-Правец― за текущи 

разходи във връзка със стартиране на дейността на сдружението. 

2. Необходимите средства за финансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни средства на 

Община Правец и отчетени по параграф 75-00 - Временни безлихвени заеми между бюджети.  

3.Средствата по т.1  да бъдат възстановени в бюджетната сметка на Община Правец  до края на 

текущата  година. 
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169 I.Дава съгласие Община Правец да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализация   на проект„ 

Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец и 

техническо оборудване на фонтан в центъра на гр.Правец‖ и да получи банков кредит при следните параметри: 

1. Максимален размер на дълга – до 1 500 000 лв.; 

2. Валута на дълга – български лева; 

3. Вид на дълга – дългосрочен заем, съгласно чл.3 от Закона за общинския дълг, поет с договор за 

общински заем; 

4. Начин за обезпечаване – Залог върху текущи и бъдещи вземания по реда на Закона за особените 

залози върху бюджетната сметка на Община Правец   

5. Източници на погасяване на дълга – собствени приходи на общината и обща изравнителна 

субсидия. 

6. Условия на погасяване: едногодишен гратисен период, погасяване на главница  и лихва на равни 

месечни вноски 

7. Срок на погасяване – 72 месеца, от датата на сключване на договора за кредит на равни месечни 

вноски, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части 

8. Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер не повече от 3,0 % за целия период на дълга, 

формирана от базов лихвен процент плюс предложена от банката надбавка. 

9. Без такса за управление на кредита, 

10.Без такса ангажимент 

11.Без такса за предсрочно погасяване 

II. Възлага на кмета на Община Правец да извърши всички необходими фактически действия за 

изпълнение на решението по т.1. 
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170 1. Приема Доклад, относно резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския план за 

развитие за периода 2014-2020( ОПР) на Община Правец за периода 2014-2017г./ Приложение № 1, което е 

неразделна част от настоящата докладна записка/. 

2. Възлага на Кмета на Община Правец осъществяването на всички дейности, необходими за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 
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171 1 . Допълва Програмата на община правец за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост през 2018 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 
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59. АЧОС №2830-II/ 

03.07.2018 г. 

342/684 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – 421, целият с 

урегулирана площ от 684 кв.м., с уредени регулационни сметки, находящ се в кв. 15 

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

60. АЧОС №2813-II/ 

25.06.2018 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 1278, целият с площ от 513  кв.м., находящ 

се в кв. 73 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска 

 

В рздел 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 

26. АЧОС №2818 - 

II/ 02.07.2018 г. 

164/1074 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1580  целият с 

урегулирана площ от 1074 кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 

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

27. АЧОС №2780 - 

II/ 18.06.2018 г. 

27/1207 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 47  целият с 

урегулирана площ от 1207 кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 

11 по плана за регулация на с. Правешка Лакавица, община Правец, област 

Софийска 

28. АЧОС №2886 - 

II/ 16.07.2018 г. 

19/739 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 857 целият с 

урегулирана площ от 739 кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 

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

 

В раздел VI. Описание на имотите за учредяване на ограничени вещни права, се добавя 

 

№ 

по 

ред 

 

Описание на имота 

4. Учредяване право на строеж върху за поставяне на 3 (три) броя нови стълбове СТС 1, СТС 2 и СТС 

3, всички с площ от 0.75 кв. м, находящи се в левия и в десния тротоар в улица с о.т. 409-430-479, по 

плана за регулация на гр. Правец, за външно електрозахранване на обект „Продължение на клон от 

съществуваща външна мрежа Н.Н. – 1 kV на ТП „Бакелиткооп‖ по улица „Генерал Гурко‖ до УПИ 

XXII-684, кв.131, по плана на гр. Правец, община Правец, област Софийска‖. 

5. Учредяване право на ползване върху терен №2 с площ от 24 кв. м. за поставяне на гаражна клетка, 

находящ се в Поземлен имот №1291 по кадастралния план на гр. Правец, община Правец, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №1016 – II/19.09.2013 г. 

 

В раздел ХІІ. Описание на имотите, които община правец има намерение да предостави за управление 

и стопанисване, се добавя: 

 

1. Едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 230,00 кв. м., построена в УПИ VIII – За 

хидротехническа инфраструктура, кв.118, по действащия Подробен устройствен план (ПУП) –План за 

регулация (ПР) на гр.Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№1087–II/05.02.2014 г., за управление и стопанисване на Общинско предприятие „Социално предприятие  за 

благоустрояване на община Правец‖ 

 

 

 



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

общинска собственост, част от сграда „Училище‖ със светла площ от 646,73 кв. м., находяща се в урегулиран 

поземлен имот І – Училище, кв. 101 по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост № 720 – I/12.06.2018 г., вписан в службата по 

вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 2063/13.06.2018 г., под № 179, том VIII, парт. 

56517, 56545, представляващ ученически стол, включващ: столова, кухня с помощни помещения и коридор, 

канцелария, две битови помещения заедно със сервизни помещения и два склада. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 323.37 лв. (триста двадесет и три лева и тридесет и седем 

стотинки) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 7 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – ученически стол. 

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 депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена. 

3. Специфични изисквания към наемателя, използващ имота за ученически стол: 

3.1.В обекта не се разрешава развиване на дейности, които са в ущърб на учебния процес и на 

възпитанието на учениците. Забраняват се дейности, свързани с производство и продажба на алкохол, цигари, 

кофеин съдържащи напитки, електронни и хазартни игри 

3.2. Наемателя се задължава да представя седмично обедно меню до 15:00 ч. На последния работен ден от 

предходната седмица до Директорите на ОУ «Васил Левски» и ПГПЧЕ «Алеко Константинов» с калкулирани 

цени; 

3.3. Наемателят е длъжен да осигурява разнообразно обедно меню. 

3.4. Наемателят се задължава да снабдява, използва и продава само продукти с високо и гаарантирано 

качество и произход, отговарящи на стандартизационните изисквания. 

3.5. Спечелилият търга се задължава да запази предназначението на обекта. 

3.6. Приготвянето и предлагането на храни/закуски, които ще се предлагат в ученическия стол, следва да са 

съобразени със: 

- Закона за храните; 

- Наредба № 9 от 16.09.011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на 

училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 

ученици; 

- Наредба № 37/21.07.2009 г.  за здравословно хранене на учениците, издадена от Министъра; 

- Предлаганата храна да е приготвена съгласно изискванията на «Сборник рецепти за ученическите столове 

и бюфети». 

4. 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. 

5. Договора да съдържа специфичните изисквания към наемателя по т. 3. 
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173 1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „Петър Стоянов - Амбулатория за 

Индивидуална Практика За Първична Медицинска Помощ По Дентална Медицина‖ ЕООД, ЕИК 205157705, 

със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София (столица), р-н „Сердика‖, ул. 

„Козлодуй‖, № 38, с управител Петър Чавдаров Стоянов помещение, част от Административна сграда – 

кметство с. Разлив, община Правец, находящо се на първия етаж, представляващо стоматологичен кабинет, с 

обща полезна площ от 14.00 (четиринадесет) кв.м;, актувано с Акт за частна общинска собственост № 1251 – 

II/18.07.2014 г., вписан в служабата по вписвания  - гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 

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

2. Предназначение на имота – стоматологичен кабинет. 

3. Срок на отдаване - 3 (три) години. 

4. Месечна наемна цена за имота по т. 1 в размер на 112.00 лв. (сто и дванадесет лева) без ДДС или 

134.40 лв. (сто тридесет и четири лева и четиридесет стотинки) с ДДС на основание чл . 20, ал. 2 от Наредба № 

5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, регламентирана 

в приложение № 1, т. 5. на същата. 

5. След представяне на сключен договор с Националната здравноосигурителна каса, на основание чл. 

20, ал. 4 и  ал. 5 от от Наредба № 5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, регламентирана в приложение № 1, т. 5. от същата да се сключи анекс между страните 

за промяна в месечната наемна цена както следва: 

5.1. Месечна наемна цена за имота по т.1 в размер на 11.20 лв.(единадесет лева и двадесет стотинки) 

без ДДС или 13.44 лв. (тринадесет лева и четиридесет и четири стотинки) с ДДС. 

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

наем за имота, описан в т. 1 с „Петър Стоянов - Амбулатория за Индивидуална Практика За Първична 

Медицинска Помощ По Дентална Медицина‖ ЕООД, ЕИК 205157705, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, община Столична, област София (столица), р-н „Сердика‖, ул. „Козлодуй‖, № 38, с управител Петър 

Чавдаров Стоянов. 
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174 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот – частна 

общинска собственост, административни помещения, представляващи ОФИС № 8 и ОФИС № 9, частна 

общинска собственост, с площ от 51.69 (петдесет и едно цяло шестдесет и девет стотни) кв.м, находящо се на 

IIІ (третия) етаж в Административно-стопанската сграда, УПИ ХХІІ – За КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков‖ №3, актувани с Акт за частна общинска собственост № 126 – II/04.12.2008 г., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 50/22.01.2009 г., под № 32, том I, парт. 

1011. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 103.38 лв. (сто и три лева и тридесет и осем стотинки) без 

ДДС, съгласно Приложение №1, т. 8 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – ателие за творческа дейност и услуги на населението.. 

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. 
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175 1. Дава съгласие да се отдадат под наем чрез публичен търг с тайно наддаване помещение №6, - частна 

общинска собственост, находящо се в северната част от I (първия) етаж в сградата на Автогара-Правец, с площ 

от 27.5 (двадесет и седем цяло и пет десети) кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост № 0112 – 

II/02.08.1999 г., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенция по вписвания с вх. рег. № 

2664/13.11.2008 г., под № 157, том X, н.д. № 2243, парт. 59. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 110.00 лв. (сто и десет лева) 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 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. 
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176 1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „Български пощи‖ ЕАД, ЕИК 

121396123, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ обособена част от 

Административно стопанска сграда със застроена площ от 136.19 кв. м., находящ се в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) ХХІІ (двадесет и втори) - за КОО, кв. 17 (седемнадесет), по плана на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с АОС № 622-II от 31.01.2012 год., вписан в службата по вписвания – гр. Ботевград 

към Агенция по вписвания с вх. рег. № 96/03.02.2012 г., под № 59, том I, парт. 12974, с месечна наемна цена в 

размер на 408.57 лв. (четиристотин и осем лева и петдесет и седем стотинки) без ДДС, съгласно Приложение 

№1, т. 3.3 от Наредба №5 на ОбС-Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за сключване на 

договор за наем с „Български пощи‖ ЕАД, ЕИК 121396123, за помещенията по т. 1, за срок от 5 (пет) години.  
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177 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен и мот (ПИ) №58030.109.130 (пет осем нула три нула 

точка едно нула девет точка едно три нула) – незастроен, с площ от 496.06 кв.м. (четиристотин деветдесет и 

шест цяло и шест стотни квадратни метра), по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала „Дивчов 

рът‖, гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №2514 - 

II/04.05.2018 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

1461 от 11.05.2018 год., под № 89 том VI, парт. 56983. 

2. Определя начална тръжна цена 4 960.00 лв. (четири хиляди деветстотин и шестдесет 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. 
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178 1. Дава съгласие община Правец да продаде на С. И. Стефанов, с постоянен адрес: ***, недвижим имот 

- частна общинска собственост, представляващ 377/902 (триста седемдесет и седем към деветстотин и две) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 252 (осми отреден за имот планоснимачен номер 

двеста петдесет и две) целият с урегулирана площ от 902 (деветстотин и две) кв.м. с неуредени регулационни 

сметки, находящ се в кв. 20 (двадесети) по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2564 – II/14.05.2018 година, вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1652 от 21.05.2018 год., под 

№ 48, том VII, парт. 56803. 

2. Определя цена в размер на  3 393.00 лв. (три хиляди триста деветдесет и три 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. 
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179 1. Дава съгласие община Правец да продаде на А. С.Василев, с постоянен адрес: ***, недвижим имот - 

частна общинска собственост, представляващ 10/984 (десет към деветстотин осемдесет и четири) идеални 

части от УПИ II – 76 (втори отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и шест), целият с урегулирана 

площ от 984 (деветстотин осемдесет и четири) кв. м с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 12 

(дванадесети) по действащия план за регулация на с. Своде, община Правец, област Софийска, актуван с Акт 

за частна общинска собственост (АЧОС) №2628 – II/22.05.2018 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1727 от 23.05.2018 год., под № 103, том VII, парт. 57204. 

2. Определя цена в размер 80.00 лв. (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. 
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180 1. Дава съгласие да се предоставят под наем земеделски земи от Общински поземлен фонд, 

собственост на община Правец, които попадат в масивите за ползване – обработваеми (орни) земи, създадени и 

разпределени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година. 

2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на земедлски земи по реда на чл.37в, ал.10 от 

ЗСПЗЗ, за стопанската 2018-2019 година по землище в община Правец, както следва: 

- Землище на гр. Правец   – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Разлив    – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Правешка Лакавица – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Калугерово  – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Своде   – 22.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковска Лакавица – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковица   – 31.00 лв./дка 

- Землище на с. Джурово  – 25.00 лв./дка 

- Землище на с. Видраре   – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Равнище  – 24.00 лв./дка 

- Землище на с. Манаселска река   – 20.00 лв./дка  

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите законосъобразни действия за 

сключване на договори за наем с ползвателите на земеделски земи, подали заявления по реда на чл. 37в, ал.10 

от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018-2019 година, след заплащане на годишната наемна цена. 

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

Общинска служба по земеделие – Правец, за сведение и изпълнение. 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

 

181 1. Дава съгласие Община Правец чрез покупка да придобие право на собственост върху недвижим 

имот –терен с площ от 96 (деветдесет и шест) кв. м., представляващ част от поземлен имот № 57, кв.9 по 

кадастралния план на с. Своде, община Правец, област Софийска, целият с площ от 1350 кв. м., собственост на 

наследниците на Димитър Георгиев Иванов – В. Г. Иванова, С. Д. Нинова и С.Д. Иванова, съгласно 

Нотариален акт №51/1991 г. и Нотариален акт №156/1995 г., който участва в улица от о.т.44 до о.т. 38, с. 

Своде, при граници: УПИ XX-57, УПИ XIX-66, УПИ XVIII-66, кв. 9, улица с о.т. 37-38-42, ПИ №57, кв. 8, 

улица с о.т. 43-42, с Своде, община Правец, област Софийска. 

2. Определя цена за придобиване на имота 700.00 лв. (седемстотин лева) без ДДС (необлагаем), в 

съответсвие с предложената от собствениците цена  

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за придобиване 

собствеността на цитирания имот в т. 1 от това решение в полза на община Правец и сключи договор за 

покупко – продажба. 
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182 1. Обявява за частна общинска собственост помещение с площ 12.00 (дванадесет) кв.м, предназначено 

за „Поща‖, представляващо част от Административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, публична 

общинска собственост, целият със застроена площ от 855,00 масивна конструкция, находяща се в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) І – Съвет, културен клуб, сладкарница с площ 4885 кв.м. (четири хиляди осемстотин 

осемдесет и пет) по плана на с. Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с акт № 276/10.02.2005 год. 

за публична общинска собственост. 

2. Обявява за частна общинска собственост помещение с площ 12.00 (дванадесет) кв.м, предназначено 

за „Поща‖, представляващо част от Административна сграда - кметство с. Калугерово, община Правец, 

публична общинска собственост, целият със застроена площ от 215,40 и РЗП 486 кв. м., находяща се 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) IIІ – Кметство с площ 600 кв.м. по плана на с. Калугерово, община Правец, 

област Софийска, актуван с акт № 235 - I/08.04.2014 год. за публична общинска собственост. 

3. Обявява за частна общинска собственост помещение с площ 14.00 (четиринадесет) кв.м, 
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предназначено за „Поща‖, представляващо част от Административна сграда на кметство с. Своде, община 

Правец, със застроена площ от 360, находяща се Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – Кметство, кв.10 с площ 

от 4678 кв.м. по плана на с. Своде, община Правец, област Софийска, актуван с акт № 0182 /24.01.2002 год. за 

публична общинска собственост. 

4. Обявява за частна общинска собственост две помещение с площ 14.00 и  кв.м, предназначено за 

„Поща‖, и Помещение с площ от 20 (двадесет) кв.м. предназначено за лекарски кабинет, представляващи част 

от Административна сграда на кметство с. Осиковска Лакавица, община Правец, със застроена площ от 430 кв. 

м., находяща се Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – Кметство, поща, здравна служба, магазин, ресторант, 

сладкарница, кв.16 с площ от 2140 кв.м. по плана на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска, 

актуван с акт № 244 - I/ 17.02.2012 год. за публична общинска собственост 

5. Обявява за частна общинска собственост помещение с площ 12,00 (дванадесет) кв.м, предназначено 

за „Поща‖, представляващо част от Административна сграда на кметство с. Манаселска река, община Правец, 

със застроена площ от 135 кв.м, находяща се Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – Обществен център, кв.10 с 

площ от 2600 кв.м. по плана на с. Манаселска река, община Правец, област Софийска, актуван с акт № 22-

I/17.06.2008 год. за публична общинска собственост. 

6. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия, произтичащи от 

настоящото решение. 

183 1. Обявява за частна общинска собственост Поземлен имот № 000686 по КВС с площ от 4.470 дка 

(четири декара четиристотин и седемдесет кв. м.), начин на трайно ползване -„наводнена нива‖, находящ се в 

местността „При Борис Недков‖, землището на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №356 – I/08.03.2016 год. вписан в 

Службата по вписвания – гр. Ботевград към Агенцията по вписвания с вх. Рег. № 586 от 14.03.2016 год., под № 

13 том III, н.д. 212/2016, парт. 35018. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия, произтичащи от 

настоящото решение. 
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184 1. Дава съгласието си за предоставяне за управление група движими вещи: работно място-

оператор:компютърна система- наблюдение на събития, комуникационен комплект за пренос данни/сървър/, 

непрекъсваемо токозахранващо устройство – UPS /2 броя/, Монитор Compaq TFT L1906’’LCD Monitor както и 

видеорекордер за наблюдение и запис на видеоинформацията за управление на РУ на МВР- гр. Правец за срок 

от 10години, през което време описаните вещи да бъдат използвани по предназначение само и единствено за 

цел опазване на обществения ред на територията на общината. 

2. Възлага на Кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за фактическото 

предаване на вещите. 
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185 1. Дава съгласие Община Правец, чрез покупка да придобие право на собственост върху недвижим 

имот – Административни помещения, представляващи ОФИСИ № 42, 43, и 44 А/2, със застроена площ от 

58,75 кв.м., заедно с 3,64% идеални части от общите части на сградата, находящи се на II (втория) етаж в 

Административно-стопанската сграда, в УПИ ХХІІ – Комплексно обществено обслужване, кв. 17, по плана за 

регулация гр. Правец, община Правец, област Софийска, собственост на БТК ЕАД, съгласно Договор за замяна 

от 15.02.2002 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

194 от 15.02.2002 год., под № 104, том I, съседи: север: улица; изток: УПИ XXX – Трафопост и УПИ IX – 

Обществено жилищно строителство; юг: сервизни помещение и коридор; запад: улица, гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

2. Определя цена за придобиване на имота 34 000.00 лв. (тридесет и четири хиляди лева) без ДДС, в 

съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител. 

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за придобиване 

собствеността на цитирания имот в т. 1 от това решение в полза на община Правец и сключи договор за 

покупко – продажба. 
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186 1. Одобрява схема за поставяне на камери за видеоконтрол на територията на гр. Правец, 

представляваща неразделна част от настоящото решение. 

Приложение: Схема за поставяне на камери за видеоконтрол на територията на гр. Правец 
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187 Предоставя за възстановяване на наследниците на Мата Василева Георгиева, следните имоти в 

землището на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец:  

1. Поземлен имот №003006 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 4.000 дка (четири декара), 

местността „Селище‖ с начин на трайно ползване „нива‖, категория VI (шеста), съгласно скица-проект 

№Ф02176/07.06.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №003001 по КВС, целият с площ от 5.001 дка, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №1943 – II/07.10.2016 год., вписан с вх. рег. №3075 от 

18.10.2016, под №32, том XII, парт. 39839 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на М. Л. Малинова, наследник на 

Мата Василева Георгиева и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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188 1. Приема НАРЕДБА № 28 за реда за управление на горските територии собственост на община Правец.   

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

НАРЕДБА № 28 за реда за управление на горските територии собственост на община Правец. 
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189 I.  Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на: 

1. СВО за обект: „Двуетажна жилищна‖ сграда в УПИ I-1656, кв. 63, гр. Правец, Община Правец, Област 

Софийска, като трасето премине в свободен изкоп през поземлени имоти, собственост на община Правец- част 

от улица с о.т. 1125 до о.т. 1142, по план за регулация на  гр. Правец до достигане на регулационната линия  на 

УПИ I-1656, кв. 63, гр. Правец. 

2. СKО за обект „Двуетажна жилищна‖ сграда в УПИ I-1656, кв. 63, гр. Правец, Община Правец, Област 

Софийска, като трасето премине в свободен изкоп през поземлени имоти, собственост на община Правец- част 

от улица с о.т. 1125 до о.т. 1142, по план за регулация на  гр. Правец до достигане на регулационната линия  на 

УПИ I-1656, кв. 63, гр. Правец. 

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

1. СВО за обект: обект: „Двуетажна жилищна‖ сграда в УПИ I-1656, кв. 63, гр. Правец, Община Правец, 

Област Софийска,  в изкоп с дължина дължина 3,00 м. и ширина 0,80м. в размер на 75,60 лв.(седемдесет и пет 

лева и шестдесет стотинки), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец 

съгласно приложения протокол от 13.07.2018г.  

2. СКО за обект: „Двуетажна жилищна‖ сграда в УПИ I-1656, кв. 63, гр. Правец, Община Правец, Област 

Софийска,  в изкоп  с дължина 5,50 м. и ширина 1,00 м. в размер на 173,25 лв. (сто седемдесет и три лева и 

двадесет и пет стотинки), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно 

приложения протокол от 13.07.2018 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 отклонение и сградно 

канализационно отклонение за обект: Двуетажна жилищна‖ сграда в УПИ I-1656, кв. 63, гр. Правец, Община 

Правец, Област Софийска, през поземлени имоти, собственост на община Правец- част от улица с о.т. 1125 до 

о.т. 1142, по план за регулация на  гр. Правец. 
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190  I.Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова на въздушна електропроводна 

линия за обект: „Продължение на клон от съществуваща въздушна мрежа Н.Н. на ТП „Бакелиткооп‖ по улица 

„Генерал Гурко‖ до УПИ XXII-684, кв. 131, по плана на гр. Правец, община Правец, област Софийска‖ като 

трасето премине през поземлен имоти, собственост на община Правец, - част от улица с о.т. 479- о.т. 430- о.т. 

409 по плана на регулация на гр. Правец – с дължина на трасето 131 м.  

II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова въздушна електропроводна линия за 

обект: „Продължение на клон от съществуваща въздушна мрежа Н.Н. на ТП „Бакелиткооп‖ по улица „Генерал 

Гурко‖ до УПИ XXII-684, кв. 131, по плана на гр. Правец, община Правец, област Софийска‖,  с дължина 131 

м. и севвитутна ивица 2.10 м. в размер на 8253,00 лв. ( осем хиляди двеста петдесет и три лева), определена от 

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

протокол от 13.07.2018 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: 

„Продължение на клон от съществуваща въздушна мрежа Н.Н. на ТП „Бакелиткооп‖ по улица „Генерал Гурко‖ 

до УПИ XXII-684, кв. 131, по плана на гр. Правец, община Правец, област Софийска‖, през имоти публична 

общинска собственост част от улица „Генерал Гурко‖  с о.т. 479- о.т. 430- о.т. 409 по плана на регулация на гр. 

Правец. 
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191 1. Одобрява задание и разрешава изработването на ПУП – Парцеларен план  на ПИ № № 000302, ПИ № 

000288 и ПИ № 000525, местност  „Садовица‖, землището на с.Манаселска река, община Правец с цел 

извършване на Аварийно – възстановителни работи по свлачищен участък от път SFO 1471 / ІІІ-308/ 

Калугерово – Видраре – Джурово -/І-3/ при км. 8+ 210 до км.8+ 360, с. Манаселска река, община Правец.  

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

решение процедури. 
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192 1. Допуска формиране на паралелки по чл.68, ал.1, т.1 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование в ОУ ―Васил Левски‖, с.Видраре – 5 паралелки, от 

които 2 слети: 

Подготвителен - с 12 ученика; 

І - II клас с 8 ученика; 

ІІІ – ІV клас с 8 ученика; 

V клас – със 7 ученика; 

VІІ клас - с 12 ученика. 

2. Допуска формиране на паралелки по чл.68, ал.1, т.2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование в: 

• ПГПЧЕ ―Алеко Константинов‖, гр.Правец – 4 паралелки:  

- IXв клас - чуждоезиков профил /немски език /  с  14 ученика; 

- Xа клас - чуждоезиков профил /английски език /  с  15 ученика; 

- Хб клас - чуждоезиков профил /английски език /  с 13 ученика; 

- Xв клас - чуждоезиков профил / немски език /  с  12 ученика; 

• ОУ ―Васил Левски‖, гр.Правец - 5 паралелки: 

- VІа клас с 20 ученика;  

- VІб клас с 17 ученика;  

- VІв клас с 15 ученика;  

- VІІа клас със 15 ученика; 

- VІІб клас със 17 ученика; 

• ОУ ―Христо Ботев‖, с.Джурово - 3 паралелки:  

- III клас с 12 ученика; 

- IV клас с 13 ученика;  

- VIІ клас с 11 ученика; 

• ОУ ―Любен Каравелов‖ - с.Осиковица – 4 паралелки: 

- І клас  с  13  ученика; 

-V клас със 15 ученика; 

-VІ клас със 17 ученика; 

-VІІ клас със 13 ученика; 

3. Допуска формиране на 3 слети паралелки в ОУ ―Христо Ботев‖-с.Разлив по чл.69, ал.1 от Наредба за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, след Разрешение 

на Началника на РУО-София регион, както следва: 

- І–ІІ клас – 10 ученика  

- ІІІ–ІV клас – 6 ученика  

- V–VІ клас – 8 ученика  

4. Допуска функционирането на групи за целодневна организация на учебния ден, както следва: 

• ОУ ―Васил Левски‖, гр.Правец - 12 групи; 

• ОУ ―Христо Ботев‖, с.Джурово - 3 групи; 

• ОУ ―Христо Ботев‖, с.Разлив - 1 група; 

• ОУ ―Любен Каравелов‖ - с.Осиковица - 3 групи; 

• ОУ ―Васил Левски‖, с.Видраре - 1 група; 

5. В съответствие с чл.54 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование да се сформират групи в детските заведения, както следва: 

• ДГ ―Индира Ганди‖, гр.Правец  - 5 групи 

• ДГ ―Здравец‖, гр.Правец - 5 групи, от които 2 яслени групи 

• ДГ ―Звънче‖, с.Джурово - 3 групи, от които 1 яслена група 

• ДГ ―Слънце‖, с.Осиковица - 2 групи 

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 2018/2019 година /Приложение №1/. 
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193 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, 

което е неразделна част от настоящото решение. 

 Приложение:Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет на Община Правец, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 
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194 1.Приема за сведение отчета за работата на Общинския съвет на Община Правец за първото полугодие на 2018 

година. 
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195 1. Предлага на Министерство на образованието и науката ОУ‖Васил Левски‖-с.Видраре да бъде 

включено в Списъка със защитените детски градини и защитените училища в Република България.  

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

образованието  и науката. 
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196 1. Предлага на Министъра на образованието и науката ДГ ―Индира Ганди‖ - гр. Правец и  ДГ ―Слънце‖ - 

с. Осиковица да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България за 

учебната 2018/2019 година. 

2. Предлага на Министъра на образованието и науката ОУ ‖Васил Левски‖- с. Видраре  и ОУ ‖Любен 

Каравелов‖ - с. Осиковица да бъдат включени в Списъка на средищните детски градини и училища в 

Република България за учебната 2018/2019 година.  

3.Възлага на Кмета на Община Правец да внесе мотивирано предложение в Министерство на 

образованието и науката. 
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197 Решение за Дневен ред -  31.08.2018 г.  

198 1.Да се отпуснат средства от § 42-14 от Бюджета на Община Правец за 2018 година за   еднократно 

социално подпомагане по Наредба №20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец, 

както следва: 

- на М. Д. Георгиева от ***   - в размер на 500.00 лв. 
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199 1.Приема извършените промени в поименен списък за неотложни текущи ремонти в община Правец за 

2018 г., съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение. 

2.Приема извършените промени в поименния списък за придобиване на дълготрайни активи, строителство 

и ремонт за 2018г., съгласно Приложение №2, неразделна част от настоящото решение. 
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200 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, както следва: 

В Раздел III – „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ‖, се добавя към: 

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

 

Землище на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211 

№ по 

ред 

Имот 

№ 

Землище Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

АОС №/дата 

13. 000686 с. Осиковска 

Лакавица 

ПРИ БОРИС 

НЕДКОВ 

Наводнена нива VI 4.470 3035 - II/ 

20.08.2018 

 

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

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА. се добавя: 
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№ по 

ред 

АОС № / дата Описание на имота 

61. АЧОС №3008-II/ 

03.08.2018 г. 

Поземлен имот №000550 с площ от 0.749 дка с начин на трайно ползване – 

жилищна територия, идентичен с поземлен имот 35585.523.03, находящ се в 

строителните граници на махала „Търнето―, землището на с. Калугерово, 

община Правец, област Софийска. 

62 АЧОС №3009-II/ 

03.08.2018 г. 

Поземлен имот №000552 с площ от 0.832 дка с начин на трайно ползване – 

жилищна територия, идентичен с поземлен имот 35585.523.02, находящ се в 

строителните граници на махала „Търнето―, землището на с. Калугерово, 

община Правец, област Софийска. 

63. АЧОС №3010-II/ 

03.08.2018 г. 

Поземлен имот №006079 с площ от 0.463 дка с начин на трайно ползване – 

жилищна територия, идентичен с поземлен имот 54170.2.103, находящ се в 

строителните граници на махала „Кратуните―, землището на с. Осиковица, 

община Правец, област Софийска. 

64 АЧОС №3032-II/ 

03.08.2018 г. 

Терен с площ от 844 кв.м., находящ се между улица с о. т. 24 до о. т. 106, 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II (втори) – Фуражен завод и Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VII (седми) – За производствена дейност, в кв. 119 по 

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

65. АЧОС №3034-II/ 

20.08.2018 г. 

Поземлен имот №022064 с площ от 0.160 дка с начин на трайно ползване – друг 

жилищен терен, незастроен имот, находящ се в местността „Вълчиновци - 22‖, 

землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска. 

66. АЧОС №3035-II/ 

20.08.2018 г. 

Поземлен имот №000686 с площ от 4.470 дка с начин на трайно ползване – 

наводнена нива, категория шеста, находящ се в местността „При Борис Недков‖, 

землището на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска. 

67. АЧОС №3036-II/ 

22.08.2018 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1641, целият с урегулирана площ от 

982 кв. м., находящ се в кв. 60 по действащия план 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 

29. АЧОС №2953 - II/ 

26.07.2018 г. 

40/946 (четиридесет към деветстотин четиридесет и шест) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 316 (първи отреден за имот планоснимачен 

номер триста и шестнадесет) целият с урегулирана площ от 946 (деветстотин 

четиридесет и шест) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 53 

(петдесет и три) по плана за регулация на с. Равнище, община Правец, област 

Софийска. 

30. АЧОС №2954 - II/ 

26.07.2018 г. 

10/493 (десет към четиристотин деветдесет и три) идеални части от Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) I – 790 (първи отреден за имот планоснимачен номер 

седемстотин и деветдесет) целият с урегулирана площ от 493 (четиристотин 

деветдесет и три) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 42 

(четиридесет и две) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 
 

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

общинска собственост, представляващ „Преместваем търговски обект № 6‖ (шест), с площ от 20.00 (двадесет) 

кв.м., находящ се на бул. „Трети март‖ – пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област София, УПИ XV 

(петнадесет) – За площад и обществено обслужване, целият с площ от 29580 (двадесет и девет хиляди 

петстотин и осемдесет ) кв.м., в кв. 20 (двадесет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №510-I/07.10.2016 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том 

XII, парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет) лева без ДДС, съгласно Приложение 

№1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

2.3. Предназначение на имота – за търговска 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 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. 
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202 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот – частна 

общинска собственост, представляващ „Преместваем търговски обект № 7‖ (седем), с площ от 20.00 (двадесет) 

кв.м., находящ се на бул. „Трети март‖ – пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област София, УПИ XV 

(петнадесет) – За площад и обществено обслужване, целият с площ от 29580 (двадесет и девет хиляди 

петстотин и осемдесет ) кв.м., в кв. 20 (двадесет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №510-I/07.10.2016 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том 

XII, парт. 19594. 

 2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

 2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет) лева без ДДС, съгласно Приложение 

№1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

 2.3. Предназначение на имота – за търговска 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 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. 
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203  1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот – частна 

общинска собственост, представляващ „Преместваем търговски обект № 8‖ (осем), с площ от 20.00 (двадесет) 

кв.м., находящ се на бул. „Трети март‖ – пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област София, УПИ XV 

(петнадесет) – За площад и обществено обслужване, целият с площ от 29580 (двадесет и девет хиляди 

петстотин и осемдесет ) кв.м., в кв. 20 (двадесет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №510-I/07.10.2016 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под № 30, том 

XII, парт. 19594. 

 2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

 2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 80.00 лв. (осемдесет) лева без ДДС, съгласно Приложение 

№1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

 2.3. Предназначение на имота – за търговска 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 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. 
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204 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот – 

частна общинска собственост, представляващ „Преместваем търговски обект № 3‖ (три), с площ от 18.00 

(осемнадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март‖ – пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област 

София, УПИ XV (петнадесет) – За площад и обществено обслужване, целият с площ от 29580 (двадесет и девет 

хиляди петстотин и осемдесет ) кв.м., в кв. 20 (двадесет) по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №510-I/07.10.2016 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под 

№ 30, том XII, парт. 19594. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

 2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 72.00 лв. (седемдесет и два) лева без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

 2.3. Предназначение на имота – за търговска 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 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. 
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205 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, общински имот – частна 

общинска собственост, представляващ „Преместваем търговски обект № 4‖ (четири), с площ от 18.00 

(осемнадесет) кв.м., находящ се на бул. „Трети март‖ – пешеходна зона, гр. Правец, община Правец, област 

София, УПИ XV (петнадесет) – За площад и обществено обслужване, целият с площ от 29580 (двадесет и девет 

хиляди петстотин и осемдесет) кв.м., в кв. 20 (двадесет) по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост (АПОС) №510-I/07.10.2016 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3073 от 18.10.2016 год., под 

№ 30, том XII, парт. 19594. 

 2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

 2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 72.00 лв. (седемдесет и два) лева без ДДС, съгласно 

Приложение №1, т. 9 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

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

 2.3. Предназначение на имота – за търговска 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 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 
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206 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим имот, 

представляващ помещение с площ от 27 кв.м., представляващо част от обект Б/1 – химическо чистене, пералня 

и сутерени на партерен етаж, находящо се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІІ /двадесет и втори/ - за 

КОО, кв. 17 /седемнадесет/, по плана на гр. Правец, актувани с Акт за частна общинска собственост № 126 – 

II/04.12.2008 г., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

50/22.01.2009 г., под № 32, том I, парт. 1011. 

с начална тръжна месечна наемна цена от 108.00 лв. (сто и осем лева) без ДДС, съгласно Приложение №1, т. 

3.2 от Наредба № 5 на ОбС - Правец; 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 108.00 лв. (сто и осем лева) 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, закупили тръжна документация за 

имота по т.1 и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна наемна цена, 

посочена в т. 2.1. 

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, описан в 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. 
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207 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим имот – 

публична общинска собственост, с площ от 1 (един) кв.м., представляващ част от фоайето на първия етаж в 

сградата на ОУ „Васил Левски‖ и ПГПЧЕ „Алеко Константинов‖ – гр. Правец, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №720 – I/12.06.2018 г, за инсталиране на спирален автомат за хранителни изделия и 

напитки.  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Определя начална месечна тръжна наемна цена 50,00 (петдесет лева) без ДДС, съгласно 

Приложение № 1, т. 14 от Наредба № 5 на ОбС-Правец, като не се дължи наемна цена в периода от 01 юли до 

14 септември включително. 

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

2.3. Предназначение на имота – за търговска 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; 

2.5. Предлаганите продукти и напитки в инсталирания автомат да отговарят на изискванията на 

Наредба № 37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците, издадена от Министерство на 

здравеопазването  

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. 
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208 1. Дава съгласие да се отдаде под наем чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим имот – 

публична общинска собственост, с площ от 1 (един) кв.м., представляващ част от фоайето на втория етаж в 

сградата на ОУ „Васил Левски‖ и ПГПЧЕ „Алеко Константинов‖ – гр. Правец, актуван с Акт за публична 

общинска собственост №720 – I/12.06.2018 г, за инсталиране на спирален автомат за хранителни изделия и 

напитки.  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Определя начална месечна тръжна наемна цена 50,00 (петдесет лева) без ДДС, съгласно 

Приложение № 1, т. 14 от Наредба № 5 на ОбС-Правец, като не се дължи наемна цена в периода от 01 юли до 

14 септември включително. 

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

2.3. Предназначение на имота – за търговска 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; 

2.5. Предлаганите продукти и напитки в инсталирания автомат да отговарят на изискванията на 

Наредба № 37/21.07.2009г. за здравословно хранене на учениците, издадена от Министерство на 

здравеопазването  

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

публична общинска собственост, представляващ част от сграда „Училище‖ със светла площ от 157 кв.м., 

представляваща ученически бюфет, находяща се в урегулиран поземлен имот І – Училище, кв. 101 по 

действащия план за регулация на гр. Правец, актуван с Акт за публична общинска собственост № 720 – 

I/12.06.2018г. 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 314.00 лв (триста и четиринадесет лева) без 

ДДС, определена съгласно Приложение №1, т.6 от Наредба №5 на ОбС – Правец, като не се дължи наемна 

цена в периода от 01 юли до 14 септември включително. 

2.2 Срок на отдаване – 3 (три) години; 

2.3. Предназначение на имота – ученически бюфет; 

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 депозит, в размер на 10% от началната тръжна годишна 

наемна цена. 

2.5. Предлагането на храни/закуски в ученическия бюфет следва да е съобразено с изискванията на: 

2.5.1 Закона за храните; 

2.5.2. Наредба № 1 от 22.01.2018 год. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр.11 

от 22.02.2018 г.), издадена от Министъра на здравеопазването. 

2.5.3. Наредба № 9 от 16.09.011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на 

територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани 

мероприятия за деца и ученици, издадена от Министъра на земеделието и храните; 

2.5.4. Наредба № 37/21.07.2009 г.  за здравословно хранене на учениците, издадена от Министъра на 

здравеопазването  

2.5.5. „Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети‖, утвърден от Министъра на 

здравеопазването. 

2.5.6. Предлаганите стоки да се продават в ученическия бюфет с надценка до 25% от покупната цена. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите фактически и правни 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 при успешно проведен търг да сключи договор за наем 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. 
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210 1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „Български пощи‖ ЕАД, ЕИК 

121396123, следните помещения – частна общинска собственост: 

1.1. Помещение с площ 12.00 (дванадесет) кв.м, предназначено за „Поща‖, представляващо обособена 

част от Административна сграда на кметство с. Разлив, община Правец, актувано с Акт за публична общинска 

собственост № 276/10.02.2005 г., при месечен наем в размер на 36.00 лв. (тридесет и шест лева) без ДДС. 

1.2. Помещение с площ 12.00 (дванадесет) кв.м, предназначено за „Поща‖, представляващо обособена 

част от Административна сграда на кметство с.Калугерово, община Правец, актувано с Акт за публична 

общинска собственост № 235/08.04.2014 г., при месечен наем в размер на 36.00 лв. (тридесет и шест лева) без 

ДДС. 

1.3. Помещение с площ 14.00 (четиринадесет) кв.м, предназначено за „Поща‖, представляващо 

обособена част от Административна сграда на кметство с. Своде, община Правец, актувано с Акт за публична 

общинска собственост № 0182/24.01.2002 г., при месечен наем в размер на 42.00 лв. (четиридесет и два лева) 

без ДДС. 

1.4. Помещение с площ 14.00 (четиринадесет) кв.м, предназначено за „Поща‖, представляващо 
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обособена част от Административна сграда на кметство, с.Осиковска Лакавица, община Правец, актувано с 

Акт за публична общинска собственост № 244/17.02.2015 г., при месечен наем в размер на 42.00 лв. 

(четиридесет и два лева) без ДДС. 

1.5. Помещение и чакалня – частна общинска собственост с обща площ 15.00 (петнадесет) кв.м, 

предназначено за „Поща‖, представляващо обособена част от Административна сграда на кметство с. Равнище, 

община Правец, актувано с Акт за публична общинска собственост  № 21/17.06.2008 г., при месечен наем в 

размер на 45.00 лв. (четиридесет и пет лева) без ДДС. 

1.6. Помещение с площ 12.00 (дванадесет) кв.м, предназначено за „Поща‖, представляващо обособена 

част от Административна сграда на кметство с. Манаселска река, община Правец, актувано с Акт за публична 

общинска собственост № 22/17.06.2008 г., при месечен наем в размер на 36.00 лв. (тридесет и шест лева) без 

ДДС. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за сключване на договор 

за наем с „Български пощи‖ ЕАД, ЕИК 121396123, за помещенията по т.1, за срок от 5 (пет) години.  

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

частна общинска собственост, представляващ, Апартамент №11 (единадесет), в блок 201 (двеста и едно), вход 

А, 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) и 1.74 % (едно цяло и седемдесет и четири стотни процента) от общите части на сградата, както и 

идеални части от правото на строеж върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четири) – За 

комплексно жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 167 (сто шестдесет и седем), по 

действащия Подробен устройствен план (ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №2447 - II/10.04.2018 год., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1157 от 12.04.2018 год., под № 77 том 

V, парт. 56689. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 20 025.00лв. (двадесет хиляди двадесет и пет лева) без 

ДДС, представляваща намалената с 10%(десет процента) цена в размер на 22 250.00лв. (двадесет и две 

хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС, определена с Решение № 130/01.06.2018 г. на Общински съвет – 

Правец. 

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

частна общинска собственост, представляващ, Апартамент №14 (четиринадесет), в блок 201 (двеста и едно), 

вход А, етаж V (пети), 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 №14 

(четиринадесет) със светла площ 5.29 кв. м. (пет цяло и двадесет и девет стотни кв. м.) и 1.66 % (едно цяло и 

шестдесет и шест стотни процента) от общите части на сградата, както и идеални части от правото на строеж 

върху мястото, в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV (четири) – За комплексно жилищно строителство 

(КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 167 (сто шестдесет и седем), по действащия Подробен устройствен 

план (ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за 

частна общинска собственост №2448 - II/10.04.2018 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 1158 от 12.04.2018 год., под № 78 том V, парт. 56688. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 20 250.00лв. (двадесет хиляди двеста и петдесет лева) 

без ДДС, представляваща намалената с 10%(десет процента) цена в размер на 22 500.00лв. (двадесет и две 

хиляди и петстотин лева) без ДДС, определена с Решение № 131/01.06.2018 г. на Общински съвет - Правец. 

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. 
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213 1. Дава съгласие община Правец да продаде на А. М. Маринова, с постоянен адрес: ***, в качеството й 

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

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 1278 (пети отреден за имот с 

планоснимачен номер хиляда двеста седемдесет и осем), целият с площ от 513 (петстотин и тринадесет) кв.м., 

находящ се в кв. 73 (седемдесет и три) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2813 - ІІ/ 25.06.2018 година, вписан в Служба по вписванията 

– гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2313 от 28.06.2018 год., под № 192 том IX, парт. 

57792. 

2. Определя цена в размер на 25 140.00 лв. (двадесет и пет хиляди сто и четиридесет лева) без ДДС 

(необлагаем), 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. 
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214 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Т. Г. Иванов, с постоянен адрес: ***, в качеството си на 

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

собственост, представляващ 342/684 (триста четиридесет и две към шестстотин осемдесет и четири) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – 421 (дванадесети отреден за имот планоснимачен номер 

четиристотин двадесет и едно), целият с урегулирана площ от 684 (шестстотин осемдесет и четири) кв.м., с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв. 15 (петнадесет) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2830 - ІІ/03.07.2018 година, вписан 

в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2588от13.07.2018 год., под 

№ 12, том XI, парт. 58077. 

2. Определя цена в размер на 17 450.00 лв. (седемнадесет хиляди четиристотин и петдесет лева) без 

ДДС (необлагаем), на имота по т. 1, в съответсвиеспазарната 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. 
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215 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Б. Е. Димитров, с постоянен адрес: ***, представляващ 

164/1074 (сто шестдесет и четири към хиляда седемдесет и четири) идеални части от Урегулиран поземлен 

имот (УПИ) II – 1580 (втори отреден за имот планоснимачен номер хиляда петстотин и осемдесет) целият с 

урегулирана площ от 1074 (хиляда седемдесет и четири) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в 

кв. 56 (петдесет и шест) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт 

за частна общинска собственост (АЧОС) №2818 – II/02.07.2018 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2353 от 03.07.2018 год., под № 14, том X,парт. 57811, и 

Акт №1/09.08.2018, за поправка на акт за частна общинска собственост № 2818 - ІІ/02.07.2018 година, вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3188 от 13.08.2018 год., под 

№ 114, том XIII. 

2. Определя цена в размер на 5 740.00 лв. (пет хиляди седемстотин и четиридесет 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. 
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216 1. Дава съгласие община Правец да продаде на И. Д. Николова с постоянен адрес: *** и Н. Ц. 

Николов, с постоянен адрес: ***, недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 27/1207 

(двадесет и седем към хиляда двеста и седем) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 47 

(трети отреден за имот планоснимачен номер четиридесет и седем) целият с урегулирана площ от 1207 (хиляда 

двеста и седем) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 11 (единадесети) по плана за 

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

собственост (АЧОС) №2780 – II/18.06.2018 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към 

Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2315 от 28.06.2018 год., под № 194, том IX,парт. 57794. 

2. Определя цена в размер 270.00 лв. (двеста и седемдесет 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. 
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217 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ю.А. Юсменов, с постоянен адрес: ***, недвижим 

имот – частна общинска собственост, представляващ 19/739 (деветнадесет към седемстотин тридесет и девет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 857 (трети отреден за имот планоснимачен номер 

осемстотин петдесет и седем) целият с урегулирана площ от 739 (седемстотин тридесет и девет) кв.м. с 

неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 48 (четиридесет и осем) по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска., актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2886 – 

II/16.07.2018 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. 

№ 2681 от 19.07.2018 год., под № 93, том XI,парт. 57910. 

2. Определя цена в размер на 675.00 лв. (шестстотин седемдесет и пет 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. 
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218 1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на ползване 

върху терен №2 с площ от 24 кв. м. за поставяне на гаражна клетка, находящ се в Поземлен имот №1291 по 

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

собственост №1016 – II/19.09.2013 г., за срок от 10 (десет) години. 

2. Приема пазарната оценка за учредяване право на ползване за поставяне на гаражна клетка, в размер 

на 1800 (хиляда и осемстотин) лева без ДДС (необлагаема) за целия период от 10 (десет) години, в съответсвие 

с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

3. Определя следните условия за провеждане на търга: 

3.1. Предмет на търга – учредяване право на ползване за поставяне на гаражна клетка; 

3.2. Начална тръжна цена в размер на 1800 (хиляда и осемстотин) лева без ДДС (необлагаем); 

3.3. Срок на учреденото право на ползване – 10 (десет) години; 

3.4. 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 

цена. 

 4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по провеждането на 

публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на ползване за срок от 10 (десет) години за поставяне на 

гаражна клетка, върху цитирания в т. 1 терен съгласно условията по т. 3, да утвърди тръжната документация и 
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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. 

219 1. Дава съгласие да се учреди безсрочно възмездно право на строеж в полза на „ЧЕЗ Разпределение 

България‖ АД, върху терен с площ от 0.75 (нула цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м. за поставяне на 3 (три) 

броя нови стълбове СТС 1, СТС 2 и СТС 3, всички с обща площ от 0.75  кв. м, находящи се в левия и в десния 

тротоар в улица с о.т. 409-430-479, по плана за регулация на гр. Правец, за външно електрозахранване на обект 

„Продължение на клон от съществуваща външна мрежа Н.Н. – 1 kV на ТП „Бакелиткооп‖ по улица „Генерал 

Гурко‖ до УПИ XXII-684, кв.131, по плана на гр. Правец, община Правец, област Софийска‖. 

 2. Приема цената на правото на строеж за поставяне на 3 (три) броя стълбове за електро захранване, 

всички с обща площ от 0.75  кв.м., в размер на 300,00 лв. (триста лв.) без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Правец да сключи договор с „ЧЕЗ Разпределение България‖ АД, ЕИК 

130277958, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе‖ №159, за учредяване 

безсрочно възмездно право на строеж, съгласно т. 1 и т. 2 от настоящото решение. 
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220 1. Приема и одобрява Общия устройствен план на Община Правец и Екологичната оценка към него. 

2. Възлага на Кмета на община Правец: 

2.1  В съответствие с разпоредбите на чл. 127 ал.9 от ЗУТ да представя за приемане от общинския 

съвет ежегоден доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Община Правец. 

2.2 Докладът по наблюдение и контрол на въздействието върху околната следа да се включи в 

ежегодните доклади по изпълнението на ОУПО Правец. 

Приложение: 

 Решение № 45, протокол №7/ 23.11.2017г. на Експертния съвет по устройство на територията на 

община Правец (ЕСУТ); 

 Становище изх. № ЗЗ-НН-489/ 13.07.2018г. Министерство на културата съгласува без забележки 

ОУП на Община Правец във фаза Окончателен проект; 

Становище по екологична оценка № СО-01-01/2018г. за съгласуване на ОУП на Община Правец на РИОСВ-

София. 
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221 1.  Дава съгласие за изработването на Проект за изменение на  ПУП – ПРЗ,  на УПИ ІХ-за 

озеленяване, кв. 10, публична общинска собственост, съгласно Акт № 977-І/ 13.08.2018г и  улица с о.т. 326 – 

о.т. 325 – о.т. 322 – о.т. 355, по ПУП на гр. Правец, във връзка с инвестиционни намерения на община Правец 

за изготвяне на комплексен проект по чл. 150 ЗУТ. 

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

решение процедури. 
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222 1. Дава съгласие Община Правец да кандидатства за финансиране по Процедура №BG16M1OP002-

4.004 „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения‖ по Приоритетна ос 

4 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.‖ с проектно предложение „Ремонт ( рехабилитация) на 

язовир ―Скърнава―, и съоръженията към него, находящ се в Поземлен имот № 001968 (нула нула едно девет 

шест осем) по Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Правец, местността 

„Язовира‖ (махала „Скърнава‖) с начин на трайно ползване : „Язовир‖ с площ от 14.128 дка (четиринадесет 

декара и сто двадесет и осем кв.м.)‖. 

2. Дава съгласие за покриване на първоначално допустимите разходи по проекта от бюджета на 

Община Правец за съответната година или от други източници, преди средствата да бъдат възстановени от ОП 

„Околна среда 2014-2020г.‖. 

3. Дава съгласие Община Правец с налични финансови ресурси от бюджета на общината да покрива 

недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта. 

4. Необходимите средства за финансиране да бъдат осигурени от собствени бюджетни средства на 

Община Правец и отчетени по параграф 76-00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз. 

5. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия за кандидатстването и 

реализацията на проекта. 
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223 1. Общински съвет на Община Правец 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 23 382,84 

лв. (Двадесет и три хиляди триста осемдесет и два лева и 84 ст.) за обезпечаване на 50 % от заявения размер на 

авансово плащане по реда на чл.7, ал.2 - 8 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие" по  Споразумение за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № РД 50-31 от 19.04.2018 г., сключено между Управляващият орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и СНЦ 

„Местна инициативна група Ябланица - Правец―. Запис на заповед е платим на предявяване в срок до 6 (шест) 

месеца след изтичане на календарната 2018 година , определена за изпълнение на дейностите и разходите по 

подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на Водено от общностите местно развитие" по Заявление с 

№ 19-19-2-02-23 от 02.05.2018 г. на сдружение МИГ Ябланица – Правец, одобрени със Заповед № РД 09-732 от 

10.08.2018 г. на заместник-министъра на земеделието и храните и ръководител на Управляващия орган на 

ПРСР 2014 - 2020г. или 30 юни 2019 година. 

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 
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да ги представи пред  Държавен фонд „Земеделие‖ - Разплащателна агенция. 

224 1. Одобрява подписано Споразумение между кандидат и партньори по проект „Правец – среда за 

активно социално приобщаване‖, по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование― – Компонент 1, съгласно 

Приложение №1. 

Приложение № 1: Споразумение между кандидат и партньори от 21.06.2018 г. 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

 

225 Решение за Дневен ред -  05.10.2018 г.  

226 1. Приема извършените промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство и основни ремонти в община Правец за 2018 г., съгласно Приложение №1, 

2. Приема извършените промени в поименен списък за неотложни текущи ремонти в община Правец 

за 2018 г., съгласно Приложение №2, неразделна част от настоящото решение. 
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227 1. Одобрява годишния план за ползване на дървесина за 2019 год. съгласно приложение Годишен план 

за ползване на дървесина през 2019 год. 

2. Възлага на Кмета на Общината да публикува на интернет страницата на община Правец Годишният 

план за ползване на дървесина за 2019 год.  

3. Възлага на кмета на община Правец да предложи на ОбС – Правец за одобряване обемът дървесина, 

който да се продава по ценоразпис на жители на общината, кметствата и социалните заведения на територията 

на община Правец. 
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228 1. Одобрява ползването на дървесина от общинските гори собственост на община Правец, да се 

извърши по следния начин: продажба на стояща дървесина на корен чрез провеждане на търг с тайно 

наддаване  при критерии за оценка, гаранция за участие и гаранция за изпълнение, както следва:  

- Критерия за оценка на офертите в търговете за продажба на  стояща  дървесина на корен да 

бъде „най-висока цена”.  

- Гаранция за участие в конкурса в размер на -3 % от началната стойност на обекта; 

- Гаранция за изпълнение на договора в размер 5 % от достигнатата стойност за обекта; 

2. Възлага на Кмета на Общината да проведе процедури за ползване на дървесина от общинските 

горски територии чрез продажба на стояща дървесина на корен при условия и по ред определени в Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /обн.ДВ бр.96/06.12.2011 год., изм. и 

доп. ДВ бр.90 от 16.11.2012 г. изм. и доп.  бр. 96 от 02.12.2016 год./, 

3. Възлага на Кмета на Общината или на оправомощено от него длъжностно лице да утвърди график 

за провеждане на процедурите за ползване на дървесина, съгласно одобрения годишен план и Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /обн.ДВ бр.96/06.12.2011 год., изм. и 

доп. ДВ бр.90 от 16.11.2012 г. изм. и доп.  бр. 96 от 02.12.2016 год./. 
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229 1. Одобрява цени за продажба на дървесина по ценоразпис от общински горски територии както следва: 
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№ 

по 

ред 

Наименование Мярка 
Цени за продажба на стояща дървесина на 

корен без ДДС 

1. 

 
Иглолистен объл дървен материал:     

а) едър куб.м   

Iа клас на сортимента куб.м 60,00 

I клас на сортимента куб.м 50,00 

II клас на сортимента куб.м 40,00 

б) среден куб.м   

III клас на сортимента куб.м 35,00 

IV и V клас на сортимента куб.м 15,00 

в) дребен куб.м 8,00 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

бук, дъб, 

габър 

цер, акация, 

липа, 
орех, явор, 

и други 

твърди 
бреза и меки ясен, бряст и 

широколис

тни 

широколист

ни 
горскоплодни 

2. 

 

Широколистен объл дървен материал:         

а) едър куб.м       

Iа клас на сортимента куб.м 55,00 40,00 100,00 

I клас на сортимента куб.м 50,00 35,00 95,00 

II клас на сортимента куб.м 40,00 30,00 75,00 

б) среден куб.м       

III клас на сортимента куб.м 20,00 20,00 20,00 

IV и V клас на сортимента куб.м 15,00 12,00 15,00 

в) дребен куб.м 15,00 12,00 15,00 

3. 

 

 

Дърва за горене и вършина:     

а) дърва от иглолистни дървесни видове пр. куб.м 5,00 

б) дърва от широколистни меки дървесни 

видове 
пр. куб.м 5,00 

в) дърва от широколистни твърди дървесни 

видове 
пр. куб.м 12,50 

г) вършина пр. куб.м. 3,00 

2. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия за   прилагане на 

одобрения ценоразпис. 

 

230 1. Дава право на Кмета на Общината да упълномощава регистрирани лесовъди да издават  превозни 

билети за транспортиране на дървесина добита от горски територии собственост на Община Правец.   
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231  Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Цацов Петков, следните имоти в землището 

на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:  

1. Поземлен имот №000155 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 1.830 дка (един декар и 

осемстотин и тридесет кв. м.), местността „При дома‖ с начин на трайно ползване „пасище, мера‖, 

категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02290/20.06.2018 год., попадащ изцяло в 

поземлен имот №000049 по КВС, целият с площ от 4.361 дка, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №3122 – II/12.09.2018 год. вписан с вх. рег. №3595 от 17.09.2018, под №51, том XV – 

земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №100031 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 3.000 дка (три декара), 

местността „При дома‖ с начин на трайно ползване „нива‖, категория VI (шеста), съгласно скица-

проект №Ф02269/07.02.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №100028 по КВС, целият с 

площ от 5.001 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2156 – II/03.05.2017 год., 

вписан с вх. рег. №1644 от 31.05.2017, под №17, том VII, парт. 48451 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на В. В. Вутов, наследник на 

Васил Цацов Петков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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232 Предоставя за възстановяване на наследниците на Мико Иванов Дачов, следните имоти в землището 

на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:  

1. Поземлен имот №016094 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 4.023 дка (четири декара 

и двадесет и три кв. м.), местността „При дома‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, категория VI (шеста), 

съгласно скица-проект №Ф02281/28.03.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №016075 по КВС, целият с 

площ от 7.991 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2701 – II/05.06.2018 год., вписан с вх. рег. 

№2098 от 14.06.2018, под №12, том IX, парт. 57561 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на В. Д. Димитрова, наследник на 

Мико Иванов Дачов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

233  Предоставя за възстановяване на наследниците на Васил Диков Игнатов, следните имоти в землището 

на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585, община Правец:  

 1. Поземлен имот №039239 по КВС в землището на с. Калугерово, с площ от 2.340 дка (два декара и 

триста и четиридесет кв. м.), местността „Мала глава‖ с начин на трайно ползване „овощна градина‖, 

категория VIII (осма), съгласно скица-проект №Ф01058/15.08.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№039136 по КВС, целият с площ от 2.340 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2592 – 

II/21.05.2018 год., вписан с вх. рег. №1738 от 25.05.2018, под №114, том VII, парт. 57215 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

 2. Поземлен имот №039240 по КВС в землището на с. Калугерово, с площ от 3.314 дка (три декара и 

триста и четиринадесет кв. м.), местността „Беелата кал‖ с начин на трайно ползване „овощна градина‖, 

категория VIII (осма), съгласно скица-проект №Ф01059/15.08.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№039128 по КВС, целият с площ от 3.315 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2587 – 

II/21.05.2018 год., вписан с вх. рег. №1733 от 25.05.2018, под №109, том VII, парт. 57210 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

 3. Поземлен имот №039241 по КВС в землището на с. Калугерово, с площ от 1.838 дка (един декар 

осемстотин тридесет и осем кв. м.), местността „Рътлака‖ с начин на трайно ползване „овощна градина‖, 

категория VIII (осма), съгласно скица-проект №Ф01060/15.08.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№039133 по КВС, целият с площ от 1.838 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2591 – 

II/21.05.2018 год., вписан с вх. рег. №1737 от 25.05.2018, под №113, том VII, парт. 57214 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

 Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на П. Г. Василев, наследник на 

Васил Диков Игнатов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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234 Предоставя за възстановяване на наследниците на Цолю Димитров Хаджийски, следните имоти в 

землището на с. Равнища, ЕКАТТЕ 61189, община Правец:  

1. Поземлен имот №000864 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 0.295 дка (нула декара и 

двеста деветдесет и пет кв. м.), местността „Горно селище‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, 

категория IV (четвърта), съгласно скица-проект №Ф02163/15.08.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№000298 по КВС, целият с площ от 2.163 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1394 – 

II/22.05.2015 год., вписан с вх. рег. №1148 от 03.06.2015, под №146, том IV, парт. 30673 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №000865 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 1.220 дка (един декар и 

двеста двадесет кв. м.), местността „Горно селище‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, категория 

IV (четвърта), съгласно скица-проект №Ф02164/15.08.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000298 по 

КВС, целият с площ от 2.163 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1394 – II/22.05.2015 год., 

вписан с вх. рег. №1148 от 03.06.2015, под №146, том IV, парт. 30673 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

3. Поземлен имот №000866 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 0.649 дка (нула декара и 

шестстотин четиридесет и девет кв. м.), местността „Селдовец‖ с начин на трайно ползване „използвана 

ливада‖, категория IV (четвърта), съгласно скица-проект №Ф02165/15.08.2018 год., попадащ изцяло в поземлен 

имот №000298 по КВС, целият с площ от 2.163 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1394 – II/ 

22.05.2015 год., вписан с вх. рег. №1148 от 03.06.2015, под №146, том IV, парт. 30673 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №000867 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 1.382 дка (един декар и 

триста осемдесет и два кв. м.), местността „Горно селище‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, 

категория IV (четвърта), съгласно скица-проект №Ф02166/15.08.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№000362 по КВС, целият с площ от 1.382 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3123 – 

II/14.09.2018 год., вписан с вх. рег. №3596 от 17.09.2018, под №52, том XV– земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

5. Поземлен имот №000868 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 2.705 дка (два декара и 

седемстотин и пет кв. м.), местността „Гредата 1‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, категория 

IV (четвърта), съгласно скица-проект №Ф02167/15.08.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000293 по 

КВС, целият с площ от 2.705 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №800 – II/01.08.2012 год., 

вписан с вх. рег. №1269 от 17.08.2012, под №135, том V, парт. 14506 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

6. Поземлен имот №040032 по КВС в землището на с. Равнище, с площ от 2.200 дка (два декара и 

двеста кв. м.), местността „Царченец‖ с начин на трайно ползване „нива‖, категория V (пета), съгласно скица-

проект №Ф02168/15.08.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №040023 по КВС, целият с площ от 4.000 

дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №224 – II/20.08.2010 год., вписан с вх. рег. №1682 от 

29.10.2010 г., под №122, том VI, парт. 8849 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на В. Ц.а Драганова, наследник на 

Цолю Димитров Хаджийски и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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235 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот №022064 (нула две две нула шест четири) с площ от 

0.160 дка (нула декара сто и шестдесет кв.м.) с начин на трайно ползване – друг жилищен терен, незастроен 

имот, находящ се в местността „Вълчиновци - 22‖, землището на с. Осиковица, община Правец, област 

Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3034 - II/20.08.2018 год., вписан в Служба по 

вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3339 от 21.08.2018 год., под № 43 том 

XIV, парт. 58833. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 800.00лв. (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. 
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236  1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот №006079 (нула нула шест нула седем девет) с 

площ от 0.463 дка (нула декара четиристотин шестдесет и три кв. м.) с начин на трайно ползване – жилищна 

територия, идентичен с поземлен имот 54170.2.103 (пет четири едно седем нула точка две точка едно нула 

три), находящ се в строителните граници на махала „Кратуните―, землището на с. Осиковица, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3010 - II/03.08.2018 год., вписан в Служба 

по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3248 от 17.08.2018 год., под № 157 

том XIII, парт. 58739. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 2315.00лв. (две хиляди триста и петнадесет 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. 
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237 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV (четиринадесети) – общ., с площ 

от 865 (осемстотин шестдесет и пет) кв. м., находящ се в кв. 23 (двадесет и три) по плана за регулация на с. 

Разлив, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №1552 - 

II/28.03.2016 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

979 от 18.04.2016 год., под № 112 том IV, парт. 35522. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7 800.00лв. (седем хиляди и осемстотин лева) без ДДС, 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. 
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238 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Поземлен имот №000686 (нула нула нула шест осем шест) с площ от 

4.470 дка (четири декара четиристотин и седемдесет кв. м.) с начин на трайно ползване – наводнена нива, 

категория – шеста, находящ се в местността „При Борис Недков―, землището на с. Осиковска Лакавица, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3035 - II/20.08.2018 год., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3338 от 21.08.2018 

год., под № 42 том XIV. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 8958.00лв. (осем хиляди деветстотин петдесет и осем 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. 
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239 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Р. М. Михайлова, с постоянен адрес: ***, в качеството й на 

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

собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 1641,  (четиринадесети отреден за имот 

планоснимачен номер хиляда шестстотин четиридесет и едно), целият с урегулирана площ от 982 (деветстотин 

осемдесет и два) кв. м.,находящ се в кв. 60 (шестдесет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 3036 - ІІ/ 22.08.2018 година, 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3356 от 23.08.2018 

год., под № 57 том XIV, парт. 58854. 

2. Определя цена в размер на 11 250.00 лв. (единадесет хиляди двеста и петдесет лева) без ДДС 

(необлагаем), 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. 
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240  1. Дава съгласие община Правец да продаде на наследниците на Цветко Семков Коцев, 10/493 (десет 

към четиристотин деветдесет и три) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 790 (първи отреден 

за имот планоснимачен номер седемстотин и деветдесет) целият с урегулирана площ от 493 (четиристотин 

деветдесет и три) кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 42 (четиридесет и две) по плана за 

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

(АЧОС) №2954 – II/ 26.07.2018 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по 

вписванията с вх. Рег. № 2977 от 01.08.2018 год., под № 164, том XII. 

2. Определя цена в размер на 250.00 лв. (двеста 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. 
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241 1. Дава съгласие община Правец да продаде на М. П. Златинова с постоянен адрес: ***, недвижим имот 

– частна общинска собственост, представляващ 40/946 (четиридесет към деветстотин четиридесет и шест) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – 316 (първи отреден за имот планоснимачен номер 

триста и шестнадесет) целият с урегулирана площ от 946 (деветстотин четиридесет и шест) кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 53 (петдесет и три) по плана за регулация на с. Равнище, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2953 – II/26.07.2018 

година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2976 от 

01.08.2018 год., под № 163, том XII. 

2. Определя цена в размер 220.00 лв. (двеста и двадесет 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. 

 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

242 1. Отменя свое Решение №214 от 31.08.2018 г. 

2. Дава съгласие община Правец да продаде на Т. Г. Иванов, с постоянен адрес: ***, в качеството си на 

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

собственост, представляващ 342/684 (триста четиридесет и две към шестстотин осемдесет и четири) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII – 421 (дванадесети отреден за имот планоснимачен номер 

четиристотин двадесет и едно), целият с урегулирана площ от 684 (шестстотин осемдесет и четири) кв.м., с 

уредени регулационни сметки, находящ се в кв. 15 (петнадесет) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2830 - ІІ/03.07.2018 година, вписан 

в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2588от13.07.2018 год., под 

№ 12, том XI, парт. 58077. 

3. Определя цена в размер на 5286.00 лв. (пет хиляди двеста осемдесет и шест лева) без ДДС 

(необлагаем), на имота по т. 2, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от независим оценител.  

4. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите фактически и правни действия по 

организацията за продажба на имота по т. 2 от това решение, в съответствие с определената по т. 3 цена. 
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243 1. Изменя Решение № 142 от 01.06.2018 година в частта на точка II. 1, по отношение на: 

-  Дължината на трасето за СВО за обект: „Жилищна сграда с гараж в УПИ XII-925,6544 кв. 175 гр. 

Правец‖  от съществуващ уличен водопровод до регулационната граница на УПИ XII-925,6544 кв. 175 

гр. Правец  -  7,5 м.  

- Размера на пазарната стойност на правото на прокарване, на СВО определена с  Протокол от 26.09.2018 г. 

на комисия по чл. 210 от Закон за устройство на територията по 26.09.2018 г. в размер на 180, 00 лв. 

2. Текстът в точка II. 1 придобива следния вид: 

 II. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на: 

СВО за обект: „Жилищна сграда с гараж в УПИ XII-925,6544 кв.175, гр. Правец‖,  в изкоп с дължина 

7,5 м. и ширина 0,80 м. в размер на 180,00 лв. (сто и осемдесет лева), определена от комисия, назначена със 

Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 26.09.2018 г. 
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244 1. Изменя Решение № 28 от 29.01.2016 година в часта на т.2 по отношение на поименния състав на 

местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-

спестовни влогове, както следва: 

1.1. Освобождава Катя Вескова Симеонова като член и Председател на местната комисия по чл. 8, 

ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, поради 

прекратяване на трудовото й правоотношение с Община Правец. 

1.2. Избира на нейно място за член и Председател на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за 

уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове – Албена Василева 

Петрова, Секретар на община Правец. 

2. След изменението, съставът на местната комисия към Община Правец по чл.8, ал. 2 от Закона за 

уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове е както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Албена Василева Петрова    Секретар на община Правец 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Венцеслава Ромилова Бахчеванова  Общински съветник 
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2. Цветелина Йорданова Владимирова  Общински съветник  

3. Цеца Николова Петрова    Директор на дирекция ОА 

4. Пенка Христова Петрова     юрист 

5. Добрин Георгиев Донков                                           представител на гражданите с многогодишни 

                                                                                       жилищно спестовни влогове 

6. Северина Георгиева Маркова   представител на гражданите с многогодишни 

                                                                                                                  жилищно спестовни влогове  

245 I. Определя Наблюдателната комисия към Общински съвет на община Правец, създадена с Решение 

№153/15.06.2018 година, да бъде в състав от 7 /седем/ члена: 

II. Определя състава на Наблюдателната комисия към Общински съвет на община Правец, както следва: 

Председател: Николай Яхов, Председател на Общински съвет – Правец; 

Секретар: Павлин Цветков, общински съветник и правоспособен юрист;. 

Членове:  

1. Пробационен служител от Сектор „Пробация София област‖, представител на ОС‖Изпълнение на 

наказанията‖ - София;. 

2. Секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните при Община Правец; 

3. Представител на Дирекция „Социално подпомагане‖, град Правец; 

4. Представител на Дирекция „Бюро по труда‖  град Ботевград, филиал Правец; 

5. Представител на РУ „Полиция‖, град Правец 

III. Възлага на Председателя на Общински съвет – Правец да уведоми институциите по т.II от настоящото 

решение за излъчване на свои представители в състава на Наблюдателната комисия. Поименния състав на 

наблюдателната комисия да се утвърди от Председателя на Общински съвет – Правец, след излъчване на 

представители от съответните институции. 

IV. Наблюдателната комисия осъществява своята дейност по ред и начин, определени с вътрешни 

правила, които се приемат с обикновено мнозинство от състава на комисията на първото нейно заседание. 
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246 1. Освобождава Катя Вескова Симеонова от функциите на представител на Община Правец в 

Сдружение с нестопанска цел „МИГ „Ябланица- Правец―, възложени й с Решение № 125 / 26.05.2017 г на 

Общински съвет – Правец. 

2. Определя за представител на Община Правец в Сдружение с нестопанска цел „МИГ „Ябланица- 

Правец―  инж. Парашкева Генчева – гл.експерт „ОПП и П‖ в  ОбА Правец 

3. Възлага на инж. Парашкева Генчева – гл.експерт „ОПП и П‖ в  ОбА Правец да представлява 

Община Правец в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ „Ябланица- Правец― , като 

упражнява от името на общината всички нейни права и задължения като член, включително и на 

управителните органи на сдружението. 
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247 1. Изменя свое решение № 26/29.01.2016 г., като определя състав на Обществения съвет за съдействие, 

помощ и контрол при извършване на дейностите по социално подпомагане и предоставяне на социални услуги 

в Община Правец, както следва: 

 Гълабинка Цветанова       - главен експерт „ОЗСДС‖; 

 Цветина Иванова              – младши експерт „РРСД‖; 

 Цеца Георгиева          - общински съветник; 

 Цветелина Владимирова - общински съветник; 

 Йотка Тодорова          - общински съветник; 

 Снежанка Вътева              - представител на Дирекция „СП‖- Правец; 

 Евгени Димитров              - директор на ЦНСТ и ЦСРИ-гр.Правец и ЗЖ- с. Видраре; 

 Ваня Димитрова                - директор на ДЦПЛУ-гр.Правец; 

 Таня Димитрова                - директор на ЦНСТПЛФУ- гр.Правец; 

 Янка Иванова                     - управител на ДСП- гр.Правец; 

 Силвия Станева           - представител на местната общност;  

2. Новият състав на Обществения съвет влиза в правомощията си след влизане в сила на решението по 

т.1. 
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248 1. Възлага на Областния управител на Софийска област да представлява Община Правец в 43-то извънредно 

Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Света Анна‖ -София АД, с правото да гласува със съответния 

брой поименни акции в дружеството. 
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249 Дава съгласие за изработването на Проект за изменение на ПУП – ПУР на ул.‖Роза‖ с о.т.493 - о.т.569 

-  о.т.616 – о.т.623 - о.т.706 – о.т.700 – о.т.737 – о.т.775 – о.т.700 – о.т.685, по ПУП на гр. Правец, като се 

промени профила на улицата и се предвиди пътно платно, десен тротоар (по посока на нарастването на ОТ), 

ляв тротоар, комбиниран със зелена площ от о.т.493 -  о.т.616 – о.т.623 - о.т.706. В останалата част от улицата 

да бъде предвидено улично платно и два тротоара. Изменението е съгласно мотивираното предложение и 

приложените два броя напречни профили за двете ситуационни решения. 

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

решение процедури. 
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250 1. Променя  наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Защитено жилище за хора с 

умствена изостаналост‖ в „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост‖. 
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251 1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, което е неразделна част от настоящото 

решение. 

 Приложение:Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет на Община Правец, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 
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252 1. Дава съгласие да се изразходва сума в размер на 13 000 (тринадесет хиляди) лева от § 1020 „Външни 

услуги‖ и § 1098 „Други некласифицирани разходи‖ на общинския бюджет за организиране и провеждане на 

честването по повод 37 години от обявяването на град Правец. 
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253 Решение за Дневен ред - 26.10.2018 г.  

254 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, както следва: 

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

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ. 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 

№ по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

104 АПОС №483-I/ 

23.08.2016 г. 

Площ от 10 (десет) кв.м. от покрива и терасата на Административна сграда - 

Кметство, със застроена площ 259.68 кв. м., построена в УПИ I – Читалище и 

кметство, кв. 13, по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област 

Софийска. 

В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, се 

добавя 

 

№ 

по 

ред 

Описание на имота 

6. Учредяване право на строеж върху терен с площ от 2.11 кв. м. за поставяне на 3 (три) броя нови 

стълбове, находящи се в левия тротоар на улица по посока от о.т. 929-895-887 до о.т. 890, по плана за 

регулация на гр. Правец, за външно електрозахранване на обект „Външно ел. захранване с 

продължение на въздушна мрежа НН–1 kV за „Жилищна сграда‖ в УПИ IX-925,6544, кв.175, по плана 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска‖, както следва: 

Носещ стоманобетонен стълб НЦ – 250 – 1 бр. с площ от 0.7x0.7=0.49 кв. м. 

Краен стоманобетонен стълб КЦ-590 – 2 бр. с площ от 0.9х0.9х2=1.62 кв.м.  
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255 1. Определя 3 броя апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север‖, за ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД 

НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ, както следва: 

1.1. бл. 108А - ап. 11 – АЧОС №0063/09.07.1997 г. ; 

1.2. бл. 202 - ап. 17 – АЧОС №0068/09.07.1997 г. ; 

1.3. бл. 403 - ап. 11 – АЧОС №1203-II/11.04.2014 г.; 

4. Определя 1 брой апартамент в гр. Правец, ж.к. „Север‖, ЗА ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА И 

ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА БИВШИ СОБСТВЕНИЦИ, ЧИИТО ИМОТИ СА ОТЧУЖДЕНИ ЗА ОБЩИНСКИ 

НУЖДИ, както следва: 

2.1 бл. 108 - ап. 5 – АЧОС №0045/09.07.1997 г.; 

5. Определя 1 брой апартамент в гр. Правец, ж.к. „Север‖, като ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА, както 

следва: 

3.1. бл. 301 - ап. 53 – АЧОС №3033/16.08.2018 г.; 

4. Определя 2 броя апартаменти в гр. Правец, ж.к. „Север‖, като РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА, както следва: 

4.1. бл. 110 - ап. 60 – АЧОС №1140/19.03.2014 г. ; 

4.2. бл. 401 - ап. 32 – АЧОС №0060/09.07.1997 г. ; 
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256 1. Дава съгласие да се предоставят за ползване под наем имотите – полски пътища и напоителни 

канали, които не функционират - публична общинска собственост, на територията на община Правец, които 

попадат в масивите за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година с 

изключение на имот № 000983 по КВС с начин на трайно ползване - полски път, находящ се в землището на 

гр. Правец. 

2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на имотите - полски пътища и напоителни 

канали, които не функционират, попадащи в масиви за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, за 

стопанската 2018-2019 година по землища в община Правец, както следва: 

- Землище на гр. Правец    – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Разлив     – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Правешка Лакавица  – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Калугерово   – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Своде    – 22.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковска Лакавица  – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Осиковица    – 31.00 лв./дка 

- Землище на с. Джурово   – 25.00 лв./дка 

- Землище на с. Видраре    – 24.00 лв./дка 

- Землище на с. Равнище   – 24.00 лв./дка 

- Землище на с. Манаселска река    – 20.00 лв./дка 

3. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповеди и да предприеме необходимите 

законосъобразни действия за сключване на договори за наем, след заплащане на годишната наемна цена, с 

ползвателите на земеделски земи, подали заявления по реда на чл. 75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за срок от 1 (една) 

стопанска година -2018-2019 година. 
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257 1. Определя Румен Гунински – кмет на община Правец, за представител на Община Правец в Извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „ 

Водоснабдяване и канализация― ЕООД- София, насрочено на 13.11.2018 година, от 14.00 часа, град София, 

бул. „Витоша― № 6.  

2. В качеството си на Представител на Община Правец в Извънредно заседание на Общото събрание на 

Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация― ЕООД- 

София, насрочено на 13.11.2018 година, кмета на община Правец да гласува по следния начин:  

2.1 По т.1 – Одобряване текста и приемане на решение за сключване на допълнително споразумение №1 

към сключения договор № 92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения 

и предоставяне на ВиК услуги, както и упълномощаване на Председателя на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ ВиК― ЕООД- София, да подпише Допълнително споразумение №1 

към сключения на 16.03.2016 г. договор № 92-00-1 за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системи и съоръжения и предоставяне на ВиК услуги- да гласува „ЗА‖ Одобряване на текста и приемане на 

допълнително споразумение №1 към сключения на 16.03.2016 г. горе цитиран Договор, както и 

упълномощаване Председателя на ВиК на обособената територия да подпише Допълнителното споразумение 

№1. 

2.2  По т.2 – Други- да гласува по своя преценка в защита на интереса на Община Правец. 

3. Възлага на кмета на Община Правец да направи писмено искане за включване на допълнителна точка в 

дневния ред на предстоящото Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация― ЕООД- София, насрочено на 

13.11.2018 година,  със следното съдържание: 

 „Вземане на решение за приемане на ВиК системите и съоръженията на територията на община Правец, 

които не са предадени на Асоциацията по В и К на обособената територия обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация― ЕООД- София до 31.12.2014 г. или са новоизградени и въведени в експлоатация след 01.01.2015 

г.‖, а именно: 

 Напорен водопровод- гр. Правец; 

 Водопровод на жк Север- гр. Правец; 

 Водопровод на с.Разлив; 

 Помпена станция за питейна вода- с. Своде. ― 
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4.  В случай, че искането по предходната точка бъде прието и въпросът бъде включен в дневния ред на 

предстоящото Извънредно заседание на Общото събрание на Аасоциацията по ВиК, упълномощава кмета на 

Община Правец да гласува „ЗА‖ приемането на ВиК системите и съоръженията на територията на община 

Правец, които не са предадени на Асоциацията по В и К на обособената територия до 31.12.2014 г. или са 

новоизградени и въведени в експлоатация след 01.01.2015 г. 

 

258 Одобрява  ПУП – ПП за  част от обект: „План за газификация на кв. 119, кв. 134 и кв. 143 по 

регулацията на гр. Правец, община Правец‖, в обхват: Пресичането на улица с о.т. 1264 – о.т.1262 при о.т. 

1263, през поземлен имот  ПИ №000983 – полски път и пресичането на р. Калница до кв. 119 по План за 

регулация на гр. Правец ( от т.1 до т. 15 от приложения проект за ПУП- ПП). 

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

процедури. 
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259 1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на 

конфликт на интереси в Общински съвет Правец- Приложение №1 към настоящото решение и неразделна част 

от него. 
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260 1. Приема извършената промяна в поименен списък за придобиване на дълготрайни активи, 

строителство и основен ремонт на територията на Община Правец за 2018 г., съгласно Приложение №1 
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261 1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Наредба №28 за реда на управление на 

горските територии собственост на община Правец, приета с Решение №188 от 27.07.2018 година на ОбС – 

Правец, като в Глава трета „Административно наказателни разпоредби― чл.43 да стане чл.42; чл.44 да стане 

чл.43; чл.45 да стане чл.44; чл.46 да стане чл.45; чл.47 да стане чл.46 и чл.42 да стане чл.47. 
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262 Решение за Дневен ред - 30.11.2018 г.  

263 1. Приема извършените промени в поименен списък за неотложни текущи ремонти в община Правец за 

2018 г., съгласно Приложение №1 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

264 1 . Д о п ъ л в а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 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 

68. АЧОС №3224-II/ 

05.11.2018 г. 

Апартамент №5, в блок 108, вход А, етаж II, със застроена площ от 61.38 кв. м., 

състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащите се 

избено помещение №5 със светла площ 10.53 кв. м. и 4.05 % от общите части на 

сградата, както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) I – КЖС и озеленяване, находящ се в кв. 176, 
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по действащия ПУП – ПР на гр. Правец, община Правец, област Софийска 

69. АЧОС №3126-II/ 

14.09.2018 г. 

Поземлен имот (ПИ) №285 (двеста осемдесет и пет), целият с неурегулирана 

площ от 414 кв.м. (четиристотин и четиринадесет квадратни метра), находящ се в 

кв. 20 (двадесет) по плана на с. Видраре, община Правец, област Софийска.  

70. АЧОС №3125-II/ 

14.09.2018 г. 

Поземлен имот (ПИ) №284 (двеста осемдесет и четири), целият с неурегулирана 

площ от 119 кв.м. (сто и деветнадесет квадратни метра), находящ се в кв. 20 

(двадесет) по плана на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

71. АЧОС №3124-II/ 

14.09.2018 г. 

Поземлен имот (ПИ) №283 (двеста осемдесет и четири), целият с неурегулирана 

площ от 604 кв.м. (шестстотин и четири квадратни метра), находящ се в кв. 20 

(двадесет) по плана на с. Видраре, 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 №3203 - II/ 

01.11.2018 г. 

45/527 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 124 целият с 

урегулирана площ от 527 кв. м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в 

кв. 9 по плана за регулация на с. Джурово, община Правец, област Софийска. 

 

В раздел VI. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, 

се добавя 

№ по 

ред 
Описание на имота 

7. Учредяване право на ползване върху общински нежилищен имот, представляващ Помещения №19, 

№20 и №21 със самостоятелен вход - две помещения и санитарен възел, с обща полезна площ от 

20,00 (двадесет) кв.м., находящи се на I (първи) етаж - южната част на триетажна масивна сграда 

(бивша поликлиника), построена в УПИ I – Обществено обслужващи дейности, с площ от 720 кв.м., 

находящ се в кв. 27, по плана за регулация на гр. Правец, актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1496 – II/16.02.2016 г. 

8. Учредяване право на строеж върху Урегулиран поземлен имот (УПИ) – II – За обществено 

обслужване и техническа инфраструктура, с площ от 2879 кв. м., находящ се в кв. 173, по плана за 

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

собственост №1126 – I/13.11.2018 г.  
 

265 Изменя свое Решение №250 от 29.12.2017 год., с което е приета ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2018 година, в 

часта на раздел IV – ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, като заличава като продажба т. 34 

от същия раздел, а именно: 

 

34 АЧОС № 2225 - 

II/21.07.2017 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 6511, с площ от 547 кв. м., находящ се в 

кв. 169 по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска,  
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266 1. Дава съгласие за отдаване под наем 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 (столица), р-н Лозенец, ул. „Кожух планина‖, № 2, 

вх. А, ет. 2, ап. 7, представляван от Венелина Георгиева Чубриева-Чинова без търг или конкурс, за срок до 

16.11.2021 г., помещение №17 с обща полезна площ от 20,00 (двадесет) кв.м.находящо се на II (втори) етаж в 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника), построена в УПИ I – Обществено обслужващи дейности, кв. 

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

собственост № 1496 – II/16.02.2016 г., вписан в служабата по вписвания  - гр. Ботевград  към Агенция по 

вписвания с вх. рег. № 299/16.02.2016 г. под № 197, том I, парт. 29235, 3896 при следните условия: 

1:1. Помещението да се използва за лекарски кабинет – манипулационна. 

1:2. Приема месечна наемна цена за помещението по т. 1 в размер на 22.00 лв. /двадесет и два/ лева без 

ДДС (26.40 лв. с включен ДДС), съгласно приложение №1 от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

2. Наемната цена по точка 1. на настоящото решение да се актуализира при промяна на тарифа за 

определяне на месечни наемни цени на Общински имоти в Община Правец, приложение №1 от Наредба № 5 

на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

3. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия за сключване на 

договор за наем на им 
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267 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим 

нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ площ от 10 (десет) кв.м. от покрива и 

терасата на Административна сграда - Кметство, със застроена площ 259.68 кв. м., построена в УПИ I – 

Читалище и кметство, кв. 13, по плана за регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска., актуван 

с Акт за публична общинска собственост № 483 – І/23.08.2016 год., вписан в Службата по вписванията  - гр. 

Ботевград към Агенциата по вписванията с вх. рег. № 2596 от 30.08.2016 г., под № 83, том X, парт. 37946 

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Начална тръжна месечна наемна цена – 100.00 лв. (сто) лева без ДДС. 

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

2.3. 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 определения депозит, в размер на 10% от годишната 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. 
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268 1. Дава съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване поземлен имот №000980 по 

КВС на землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 2.880 дка, начин на трайто ползване – посевна площ, 

категория VI (шеста), местността „При Борис Недков‖ находящ се в землището на с. Осиковска Лакавица, 

ЕКАТТЕ 54211, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №2077 – 

II/20.03.2017 год. вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. рег. 

№1041 от 31.03.2017 г., под №169, том IV, парт. 46765, с начална тръжна годишна наемна цена общо за имота  

69.12 лв. (шестдесет и девет лева и дванадесет стотинки) без ДДС (необлагаема), съгласно Тарифа - 

Приложение № 2 от Наредба №5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество  

2. Определя следните условия за провеждане на търга: 

2.1. Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани 

по Търговския закон, които: 

2.1.1. Са закупили тръжна документация и внесли в срок определения депозит, в размер на 10% от 

началната тръжна годишна наемна цена за съответния имот. 

2.1.2.Нямат парични задължения, включително неизплатени суми по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ или неизплатени 

суми за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). 

2.2. Срок на отдаване – 10 (десет) стопански години с първа стопанска 2018 - 2019 година. 

2.3. Предназначение на имотите – за производство на селскостопанска продукция като се запази начина на 

трайно ползване. 

2.4. Годишната наемна цена за имотите по т. 1 се заплаща ежегодно в срок до 01 октомври за предстоящата 

стопанска година, като плащането за първата стопанска година се извършва до сключването на договора за 

наем. 

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

провеждането на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имота по т.1, да утвърди тръжната 

документация и при успешно проведен търг да сключи договор със спечелилия участник, при спазване 

изискванията на ЗСПЗЗ, по реда и условията на Глава пета от Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
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269 1. Дава съгласие за промяна начина на трайно ползване (НТП) на имот публична общинска собственост, 

представляващ Поземленимот №016013 по КВС на землището на гр. Правец, община Правец, находящ се в 

местността „Колибище― с площ от 4.150 дка, с НТП-„пасище с храсти‖, актуван с Акт за публична общинска 

собственост №1124 – I/06.11.2018 год., да бъде променено от НТП – „пасище с храсти‖ в имот с НТП – 

„дере‖. 

2. Възлага на кмета на община Правец да предприеме необходимите действия по извършване на 

промяната начина на трайно ползване на имота по т.1. 
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270 1. Дава съгласие да се предоставят за ползване под наем имотите, посочени в Искане с вх. №08.00-

346/23.11.2018 г. от Областна дирекция „Земеделие― – Софийска област до Общински съвет на Община 

Правец– полски пътища - публична общинска собственост, които попадат в масивите за ползване, създадени 

по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 година. 

2. Определя годишна наемна цена за отдаване под наем на имотите - полски пътища, попадащи в 

масиви за ползване, създадени по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018-2019 година по землища в 

община Правец, както следва: 

- Землище на с. Калугерово           – 20.00 лв./дка 

- Землище на с. Своде                     – 22.00 лв./дка 

3. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповеди и да предприеме необходимите 

законосъобразни действия за сключване на договори за наем, след заплащане на годишната наемна цена, с 

ползвателите на земеделски земи, подали заявления по реда на чл. 75б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, за срок от 1 (една) 

стопанска година -2018-2019 година. 
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271 Предоставя за възстановяване на наследниците на Йото Миков Миков, следните имоти в землището на 

с. Своде, ЕКАТТЕ 65872, община Правец:  

 

1. Поземлен имот №004456 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 2.740 дка (два декара 

седемстотин и четиридесет кв. м.), местността „Влаховица‖ с начин на трайно ползване „овощна градина‖, 

категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф01225/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№004372 по КВС, целият с площ от 2.741 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3228 – 

II/09.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4445 от 14.11.2018, под №112, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №002043 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 4.945 дка (четири декара 

деветстотин четиридесет и пет кв. м.), местността „Пишурата‖ с начин на трайно ползване „пасище, мера‖, 

категория VIII (осма), съгласно скица-проект №Ф01226/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№000514 по КВС, целият с площ от 4.945 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №490 – I/ 

12.09.2016 год. вписан с вх. рег. №2731 от 19.09.2016, под №184, том X, парт. 38705 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №004457 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 4.080 дка (четири декара и 

осемдесет кв. м.), местността „Кръста‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, категория VIII (осма), 

съгласно скица-проект №Ф01227/ 15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №004432 по КВС, целият 

с площ от 4.080 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №2959 – II/27.07.2018 год. вписан с вх. рег. 

№3182 от 13.08.2018, под №108, том XIII, парт. 58683 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №002044 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 1.742 дка (един декар 

седемстотин четиридесет и двa кв. м.), местността „Млаката‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, 

категория VIII (осма), съгласно скица-проект №Ф01228/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№000533 по КВС, целият с площ от 4.536 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1924 – II/ 

19.09.2016 год. вписан с вх. рег. №3033 от 14.10.2016, под №2, том XII, парт. 39636 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

5. Поземлен имот №002045 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 7.595 дка (седем декара 

петстотин деветдесет и пет кв. м.), местността „Чуката‖ с начин на трайно ползване „овощна градина‖, 

категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф01229/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№001848 по КВС, целият с площ от 9.077 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3227 – II/ 

09.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4444 от 14.11.2018, под №111, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

6. Поземлен имот №002046 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 1.074 дка (един декар и 

седемдесет и четири кв. м.), местността „Садината‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, 

категория VIII (осма), съгласно скица-проект №Ф01230/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№000523 по КВС, целият с площ от 3.833 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1923 – II/ 

19.09.2016 год. вписан с вх. рег. №3032 от 14.10.2016, под №1, том XII, парт. 39635 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

7. Поземлен имот №002049 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 0.117 дка (нула декара и сто и 

седемнадесет кв. м.), местността „Садината‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, категория VIII 

(осма), съгласно скица-проект №Ф01231/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000533 по КВС, 

целият с площ от 4.536 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №1924 – II/ 19.09.2016 год. вписан 

с вх. рег. №3033 от 14.10.2016, под №2, том XII, парт. 39636 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

8. Поземлен имот №002047 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 2.996 дка (два декара 

деветстотин деветдесет и шест кв. м.), местността „Чуката‖ с начин на трайно ползване „овощна градина‖, 

категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф01232/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№001600 по КВС, целият с площ от 7.505 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3226 – II/ 

09.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4443 от 14.11.2018, под №110, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

9. Поземлен имот №002050 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 0.205 дка (нула декара двеста 

и пет кв. м.), местността „Чуката‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, категория IX (девета), 

съгласно скица-проект №Ф01233/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №001490 по КВС, целият с 

площ от 0.205 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3222 – II/ 06.11.2018 год. вписан с вх. рег. 

№4442 от 14.11.2018, под №109, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

10. Поземлен имот №002048 по КВС в землището на с. Своде, с площ от 2.415 дка (два декара 

четиристотин и петнадесет кв. м.), местността „Млаката‖ с начин на трайно ползване „изоставени тр. нас.‖, 

категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф01234/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№000264 по КВС, целият с площ от 3.324 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3221 – II/ 

06.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4441 от 14.11.2018, под №108, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Т. Й.Миков, наследник на Йото 

Миков Миков и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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272 Предоставя за възстановяване на наследниците на Вунка Вутева Йотова, следните имоти в землището 

на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020, община Правец:  

1. Поземлен имот №060115 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 1.554 дка (един декар 

петстотин петдесет и четири кв. м.), местността „Лъката‖ с начин на трайно ползване „нива‖, категория V 

(пета), съгласно скица-проект №Ф02190/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №060015 по КВС, 

целият с площ от 3.899 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №957 – I/03.08.2018 год., вписан 

с вх. рег. №3310 от 20.08.2018, под №16, том XIV, парт. 58801 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №060135 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0.688 дка (нула декара 

шестстотин осемдесет и осем кв. м.), местността „Лъката‖ с начин на трайно ползване „посевна площ‖, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02191/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№060014 по КВС, целият с площ от 1.354 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3229 – 
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II/09.11.2018 год., вписан с вх. рег. №4446 от 14.11.2018, под №113, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №060136 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0.426 дка (нула декара 

четиристотин двадесет и шест кв. м.), местността „Лъката‖ с начин на трайно ползване „използвана ливада‖, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф02192/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№060018 по КВС, целият с площ от 3.640 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3020 – 

II/03.08.2018 год., вписан с вх. рег. №3287 от 17.08.2018, под №196, том XIII, парт. 58776 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ. 

4. Поземлен имот №060137 по КВС в землището на с. Видраре, с площ от 0.328 дка (нула декара 

триста двадесет и осем кв. м.), местността „Лъката‖ с начин на трайно ползване „пасище, мера‖, категория V 

(пета), съгласно скица-проект №Ф02193/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №060021 по КВС, 

целият с площ от 5.285 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №958 – I/03.08.2018 год., вписан 

с вх. рег. №3311 от 20.08.2018, под №17, том XIV, парт.58803 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на П. Б. Нешков, наследник на 

Вунка Вутева Йотова и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

 

273 Предоставя за възстановяване на наследниците на Никола Манчев Цолов, следните имоти в 

землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец:  

1. Поземлен имот №015081 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0.838 дка (нула декара и 

осемстотин тридесет и осем кв. м.), местността „При дома‖ с начин на трайно ползване „пасище с храсти‖, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф03651/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№015005 по КВС, целият с площ от 0.837 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №1125 – I/ 

09.11.2018 год., вписан с вх. рег. №4440 от 14.11.2018, под №107, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Ц. Ц. Манчева, наследник на 

Никола Манчев Цолов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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274 Предоставя за възстановяване на наследниците на Никола Манчев Цолов, следните имоти в 

землището на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец:  

1. Поземлен имот №016082 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 0.363 дка (нула декара и 

триста шестдесет и три кв. м.), местността „При дома‖ с начин на трайно ползване „нива‖, категория V (пета), 

съгласно скица-проект №Ф03633/03.09.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №016014 по КВС, целият с 

площ от 0.873 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3210 – II/ 05.11.2018 год., вписан с вх. рег. 

№4428 от 14.11.2018, под №95, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Ц. Ц. Манчева, наследник на 

Никола Манчев Цолов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 

 

 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

275 Предоставя за възстановяване на наследниците на Бочо Миков Николов, следните имоти в землището 

на с. Манаселска река, ЕКАТТЕ 46961, община Правец:  

1. Поземлен имот №009123 по КВС в землището на с. Манаселска река, с площ от 0.579 дка (нула 

декара петстотин седемдесет и девет кв. м.), местността „Киселицата‖ с начин на трайно ползване „овощна 

градина‖, категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф00897/07.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен 

имот №009080 по КВС, целият с площ от 3.851 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3189 – 

II/26.10.2018 год., вписан с вх. рег. №4313 от 06.11.2018, под №6, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №009122 по КВС в землището на с. Манаселска река, с площ от 1.173 дка (един 

декар сто седемдесет и три кв. м.), местността „Орехите‖ с начин на трайно ползване „овощна градина‖, 

категория V (пета), съгласно скица-проект №Ф00896/07.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№009080 по КВС, целият с площ от 3.851 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3189 – 

II/26.10.2018 год., вписан с вх. рег. №4313 от 06.11.2018, под №6, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на М. Б. Миков, наследник на 

Бочо Миков Николов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК 
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276  Предоставя за възстановяване на наследниците на Пена Николова Григорова, следните имоти в 

землището на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211, община Правец:  

1. Поземлен имот №028060 по КВС в землището на с. Осиковска Лакавица, с площ от 3.000 дка (три 

декара), местността „Дрена‖ с начин на трайно ползване „пасище, мера‖, категория V (пета), съгласно скица-

проект №К01118/05.07.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №000486 по КВС, целият с площ от 3.603 

дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №659 – I/12.03.2018 год. вписан с вх. рег. №1156 от 

12.04.2018, под №76, том V, парт. 56687 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на Р. Н. Лазарова, наследник на 

Пена Николова Григорова и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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277 Приема Наредба №25 за управление на отпадъците на територията на община Правец, която е 

неразделна част от настоящото решение. 

Приложение: Наредба №25 за управление на отпадъците на територията на община Правец 
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278 1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на СВО за обект: „Жилищна сграда‖ 

находяща се в УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска, 

като трасето премине през имот, собственост на община Правец- част от улица с о.т. 2076 до о.т. 2075, по 

план за регулация на гр. Правец до достигане на регулационната линия на УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по 

плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска и се изпълни, посредством хоризонтален сондаж, без 

да се нарушава настилката. 

2. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СВО за обект: „Жилищна сграда‖, 

находяща се в УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска, 

изпълнен, чрез хоризонтален сондаж с дължина 8,50 м. и ширина 0,80 м. в размер на 238,00 лв.( двеста 

тридесет и осем лева), определена от комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно 

приложения протокол от 14.11.2018 г.  

3. 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 водопроводно отклонение за обект: „Жилищна сграда, 

находяща се в УПИ I-15.73,кв. 207, м. Орниче, по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска, през 

поземлен имот, общинска собственост 
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279 1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на СВО за обект: „Съществуваща 

жилищна сграда,  находяща се в УПИ VII-424,кв. 15, по плана на гр. Правец, община Правец, Област 

Софийска.‖ като трасето премине в свободен изкоп през имоти, собственост на община Правец- част от улица 

с о.т. 347 до о.т. 313, по план за регулация на  гр. Правец до достигане на регулационната линия  на УПИ VII-

424, кв. 15, гр. Правец. 

2. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СВО за обект: „Съществуваща жилищна 

сграда,  находяща се в УПИ VII-424,кв. 15, по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска‖,  в 

изкоп с дължина 3,50 м. и ширина 0,80 м. в размер на 86,80 лв. ( осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки), 

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

26.10.2018 г.  

3. 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 водопроводно отклонение за  обект: „Съществуваща 

жилищна сграда,  находяща се в УПИ VII-424,кв. 15, по плана на гр. Правец, община Правец, Област 

Софийска‖, през поземлен имот, общинска собственост. 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

280 1. Дава съгласие да се учреди възмездно право на прокарване на СВО и СКО за обект: 

„Еднофамилна жилищна сграда с гараж и навес‖ в УПИ V-6291,6296, кв. 110,  по плана на гр. Правец, община 

Правец, Област Софийска‖, като трасето премине  в общ изкоп през имот, собственост на община Правец - 

част от улица с о.т. 775 до о.т. 737, по план за регулация на гр. Правец до достигане на регулационната линия 

на УПИ V-6291,6296, кв. 110, по плана на гр. Правец, община Правец, Област Софийска.  

2. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на СВО и СКО за обект:                           

„Еднофамилна жилищна сграда с гараж и навес‖ в УПИ V-6291,6296, кв. 110,  по плана на        гр. Правец, 

община Правец, Област Софийска‖, който да се изпълни в общ изкоп с дължина        9,05 м. и ширина 1,12 м. 

в размер на 324,48 лв. (триста двадесет и четири лева и четиридесет и осем стотинки), определена от комисия, 

назначена със Заповед на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 14.11.2018 г.  

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: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж и навес‖ в УПИ V-6291,6296, кв. 110,  по плана 

на гр. Правец, община Правец, Област Софийска‖, през поземлен имот, общинска собственост 
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281 1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване на нова на въздушна електропроводна 

линия за обект: „Външно електрозахранване с продължение на въздушна мрежа НН 1 kV за „Жилищна сграда‖ 

в УПИ XII-925,6544 кв. 175, по плана на гр. Правец‖, община Правец, област Софийска‖, с монтаж на 3 броя 

нови стоманобетонови стълба- 1 носещ и 2 крайни, като трасето премине през поземлен имоти, собственост на 

община Правец, - част от ул. „Пета‖ с о.т. 901-о.т. 895-о.т.887-о.т.890- о.т.897, по плана на гр. Правец – с 

дължина на трасето 96 м. 

2. Приема пазарната стойност на правото на прокарване на нова въздушна електропроводна линия за 

обект: „Външно електрозахранване с продължение на въздушна мрежа НН 1 kV за „Жилищна сграда‖ в УПИ 

XII-925,6544 кв. 175, по плана на гр. Правец‖, община Правец, област Софийска‖, – 96 м. и сервитутна ивица 
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2.10 м. в размер на 6048,00 лв. (шест хиляди четиридесет и осем лева), определена от комисия, назначена със 

Заповед №З-418/23.05.2018 г. на Кмета на община Правец съгласно приложения протокол от 26.10.2018 г.  

3. 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: „Външно 

електрозахранване с продължение на въздушна мрежа НН 1 kV за „Жилищна сграда‖ в УПИ XII-925,6544 кв. 

175, по плана на гр. Правец‖, община Правец, област Софийска‖, през имоти публична общинска собственост 

част от ул. „Пета‖ с о.т. 901-о.т. 895-о.т.887-о.т.890- о.т.897, по плана на гр. Правец. 

282 Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробeн устройствен план /ПУП/ - План 

за застрояване /ПЗ/ и Работен устройствен план /РУП/ на УПИ ІІІ-За обществено обслужване и трафопост, кв. 

132 по план за регулация на гр. Правец, като се запазват сградите на основното застрояване и се предвижда 

нова сграда на основното застрояване, при следните показатели: 

- Устройствена зона Жк; 

- Височина на застрояването - макс. 10м; 

- Плътност на застрояването -  макс. 60% 

- Кинт.- 1,2; 

- Озеленяване – мин. 40% 

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

решение процедури. 
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283 Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробeн устройствен план /ПУП/ -  План 

за улична регулация /ПУР/,  като от част от терен за озеленяване се отвори  улица с ширина от 4.00м, между 

о.т. 74 – о.т.74а -  о.т. 122в – о.т. 122б – о.т. 122а -о.т. 122, по план за регулация на с. Видраре, община Правец.    

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

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

Правец за 2018 г. на ветераните в размер на 150 лева на всеки по списък, посочен в отделно приложение; 

Възлага на Кмета на общината да организира изпълнението на т.1 от това решение. 
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285 Решение за Дневен ред - 20.12.2018 г.  

286 І. Одобрява План-сметката за необходимите разходи по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане 

на битовите отпадъци и поддържане на чистотата за Община Правец през 2019 година (Приложение). 

ІІ. Определя размера на следните такси за 2019 година: 

1. ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. 

Такси върху данъчната оценка: 

1.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

1.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,5 ‰; 

1.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5‰;  

2. ЗА ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ 

НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. 

Такси върху данъчната оценка: 

2.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

2.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 1  ‰; 

2.3. за чистота на териториите за обществено ползване –  1,5 ‰;  

3. ЗА НЕЗАСТРОЕНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА 

НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: 

Такса върху данъчната оценка: 

3.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

4. ЗА ЗАСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ, ИЗВЪН 

РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗА КОИТО НЕ Е ОРГАНИЗИРАНО 

ОБСЛУЖВАНЕ: 

Такса върху данъчната оценка: 

4.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

5. ЗА ЖИЛИЩНИ И ВИЛНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА 

ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: 

Такси върху данъчната оценка: 

5.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 
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5.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,5 ‰; 

5.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

6. ЗА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ НА ЕДНОЛИЧНИ 

ТЪРГОВЦИ В РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ  НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: 

Такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка съгласно 

Приложение №2 от ЗМДТ: 

6.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

6.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 1 ‰; 

6.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

7. ЗА ЖИЛИЩНИ И НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ФИРМИ 

НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИОННИТЕ ГРАНИЦИ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, ЗА 

КОИТО НЕ Е ОРГАНИЗИРАНО ОБСЛУЖВАНЕ: 

Такса върху по-високата между отчетната стойност на активите и данъчната оценка съгласно 

Приложение №2 от ЗМДТ: 

7.1. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

8. За отдадените под наем имоти общинска собственост, да се събира от наемателите такса битови 

отпадъци в годишен размер определен в  ‰  както следва: 

- за жилищни имоти такси върху данъчната оценка: 

8.1. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

8.2. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо – 0,5 ‰; 

8.3. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰;  

- за нежилищните имоти такси върху по-високата между отчетната стойност на активите и 

данъчната оценка съгласно Приложение №2 от ЗМДТ: 

8.4. за сметосъбиране и сметоизвозване – 2 ‰; 

8.5. за обезвреждане на битовите отпадъци в депо - 1 ‰; 

8.6. за чистота на териториите за обществено ползване – 1,5 ‰; 

9. Освобождава от такса битови отпадъци за услугите , предоставени на молитвени домове, храмове и 

манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната 

заедно с поземлените имоти върху които са построени. 

10. Освобождава от такса битови отпадъци имоти общинска собственост на територията на Община 

Правец предназначени за: административна сграда Общинска администрация Правец, кметства, детски 

градини,  читалища,  Исторически музей, Гробищен парк гр. Правец, Автогара гр. Правец, имот с масивна 

сграда - Помпена станция гр. Правец, имот с масивна сграда в с. Разлив – местност „Черковище‖, ОУ „Никола 

Й. Вапцаров‖ с. Осиковска Лакавица, ДДМУИ „Свети Панталеймон‖ с. Видраре, Старо класно училище с. 

Видраре, имот с паянтова сграда -„Ханът на Вутьо Попиванов‖ в с. Видраре. 

11. 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‖. 

287 1 . П р и е м а  ПРОГРАМАТА НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРЕЗ 2019 год., съгласно приложението, неразделна част към 

настоящото решение. 
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288 1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на ЕТ „ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ Д-Р ВИОЛЕТА БАНЧЕВА‖, ЕИК 201868852, със седалище 

и адрес на управление: гр. Ботевград, община Ботевград, област Софийска, ул. „Ваньо Македонски‖, № 1, вх. 

А, ет. 2, ап. 12, представляван от Виоета Велкова Банчева, две помещения, находаящи се на II (втори) етаж, от 

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) – Правец със застроена площ (ЗП) 470.00 (четиристотин и 

седемдесет) кв.м., посторена в УПИ I – Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец, област Софийска., актувана с Акт за частна общинска собственост № 1496 – 

II/16.02.2016 г., актувана с Акт за частна общинска собственост № 1496 – II/16.02.2016 г., вписан в служабата 

по вписвания - гр. Ботевград  към Агенция по вписвания с вх. рег. № 299/16.02.2016 г. под № 197, том I, парт. 

29235, 3896 както следва: 

1.1. Помещение №20 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 18.00 (осемнадесет) 

кв.м., при месечна наемна цена в размер на 19.80 лв. (деветнадесет лева и осемдесет стотинки) без ДДС или 

23.76 лв. (двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) с включен ДДС, съгласно приложение №1 от 

Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

1.2. Помещение № 21 – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 18.00 (осемнадесет) 

кв.м., при месечна наемна цена в размер на 19.80 лв. (деветнадесет лева и осемдесет стотинки) без ДДС или 

23.76 лв. (двадесет и три лева и седемдесет и шест стотинки) с включен ДДС, съгласно приложение №1 от 

Наредба № 5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
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2. Помещенията  по т. 1 да се използват за очен кабинет и манипулационна. 

3. Наемната цена по точка 1.1 и 1.2 на настоящото решение да се актуализира при промяна на тарифа 

за определяне на месечни наемни цени на Общински имоти в Община Правец, приложение №1 от Наредба № 

5 на ОбС – Правец за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

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

договор за наем на имота по т. 1 от настоящото решение за срок от 3 (три) години. 

289 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Апартамент №5 (пети), в блок 108 (сто и осем), вход А, етаж II (втори), 

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 припадащите се избено помещение № 5 (пет) със светла площ 

10.53 кв. м. (десет цяло и петдесет и три стотни кв. м.) и 4.05 % (четири цяло и пет 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 №3224 - 

II/07.11.2018 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

4452 от 14.11.2018 год., под № 119 том XVIII. 

2. Определя начална тръжна цена 31 130.00 лв. (тридесет и една хиляди сто и тридесет 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. 
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290 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, Поземлен имот (ПИ) №285 (двеста осемдесет пет), целият с неурегулирана площ от 414 

кв.м. (четиристотин и четиринадесет квадратни метра), находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3126 - II/14.09.2018 год., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3672 от 20.09.2018 

год., под № 117 том XV. 

2. Определя начална тръжна цена 2 900.00 лв. (две хиляди и деветстотин 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. 
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291 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, Поземлен имот (ПИ) №284 (двеста осемдесет и четири), целият с неурегулирана площ 

от 119 кв.м. (сто и деветнадесет квадратни метра), находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3125 - II/14.09.2018 год., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3671 от 20.09.2018 

год., под № 116, том XV. 

2. Определя начална тръжна цена 833.00 лв. (осемстотин тридесет и три 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. 
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292 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, Поземлен имот (ПИ) №283 (двеста осемдесет и четири), целият с неурегулирана площ 

от 604 кв.м. (шестстотин и четири квадратни метра), находящ се в кв. 20 (двадесет) по плана на с. Видраре, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост №3124 - II/14.09.2018 год., 

вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3670 от 20.09.2018 

год., под № 115, том XV. 

2. Определя начална тръжна цена 4 230.00 лв. (четири хиляди двеста и тридесет 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. 
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293 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) XX - 6521 (двадесети отреден за 

имот планоснимачен номер шест хиляди петстотин двадесет и едно) целият с площ от 234 (двеста тридесет и 

четири) кв.м, находящ се в кв. 9 (девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2231 - II/21.07.2017 год., вписан в 

Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 2372 от 27.07.2017 год., под 

№ 148, том IX, парт. 50632. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 7722,00 лв. (седем хиляди седемстотин двадесет и два 

лева) без ДДС, 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. 
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294 1. Дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с тайно наддаване общински недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) V - 6511 (пети отреден за имот с 

планоснимачен номер шест хиляди петстотин и единадесет) целият с площ от 547 (петстотин четиридесет и 

седем) кв.м, находящ се в кв. 169 (сто шестдесет и девет) по действащия план за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №2224 - 

II/21.07.2017 год., вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 

2365 от 27.07.2017 год., под № 141, том IX, парт. 50628. 

2. Определя начална тръжна цена в размер на 19145,00 лв. (деветнадесет хиляди сто четиридесет и пет 

лева), без ДДС, 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. 
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295 1. Дава съгласие община Правец да продаде на М. Ц. Илчев с постоянен адрес: *** и И. Ц. Илчев с 

постоянен адрес: ***, 372/2601 (триста седемдесет и две към две хиляди шестстотин и едно) идеални части, от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 723, (трети отреден за планоснимачен номер седемстотин двадесет и 

три) целият с площот 2601 (две хиляди шестстотин и един) кв. м., находящ се в кв. 35 (тридесет и пет) по 

плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област Софийска, представляващи 372 кв.м., актуван с Акт 

за частна общинска собственост (АЧОС) №1977 – II/17.10.2016 година, вписан в Служба по вписванията – гр. 

Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. № 3168 от 26.10.2016 год., под № 103, том XII, парт. 40122. 

2. Определя цена в размер на 5 580.00 лв. (пет хиляди 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. 
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296 1. Дава съгласие община Правец да продаде на Ц.И. Цанов, наследник на Ганка Иванова Цанова и 

съсобственик с постоянен адрес: ***, и М. Ц. Н.-Димова, наследник на Ганка Иванова Цанова, недвижим имот 

– частна общинска собственост, представляващ 45/527 (четиридесет и пет към петстотин двадесет и седем) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV – 124 (четиринадесети отреден за имот 

планоснимачен номер сто двадесет и четири) целият с урегулирана площ от 527 (петстотин двадесет и седем) 

кв.м. с неуредени регулационни сметки, находящ се в кв. 9 (девет) по плана за регулация на с. Джурово, 

община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собственост (АЧОС) №3203 – 

II/01.11.2018 година, вписан в Служба по вписванията – гр. Ботевград към Агенция по вписванията с вх. Рег. 

№ 4303 от 06.11.2018 год., под № 193, том XVII. 

2. Определя цена в размер 360.00 лв. (триста 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. 

И 

З  

П 

Ъ 

Л 

Н 

Е 

Н 

О 

297 1. Дава съгласие за промяна предназначението на Административни помещения, представляващи 

ОФИСИ № 42 (четиридесет и втори), 43 (четиридесет и трети), и 44 А/2 (четиридесет и четвърти „А― голямо 

наклонена черта две), находящи се навтори етаж на административна сграда, построена в УПИ XXII (двадесет 

и втори) — Комплексно обществено обслужване, кв. 17 (седемнадесети) по регулационния план на гр. Правец, 

с разгъната застроена площ от 58.75 (петдесет и осем цяло и седемдесет и пет стотни) кв. м., заедно с 3.64% 

(три цяло и шестдесет и четири процента) идеални части от общите части на сградата, актуван с Акт №3127-

II/17.09.2018 г. за частна общинска собственост, да бъде променено предназначението от административни 

помещения в самостоятелен обект – жилище. 

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. 
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298  1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ‖ ЕООД, 

за срок до изтичане на срока на концесионния договор, който е 15(петнадесет) години, върху терен с площ от 

648 (шестстотин четиридесет и осем) кв.м., представляващ част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) – II – За 

обществено обслужване и техническа инфраструктура, целият с площ от 2879 кв. м., находящ се в кв. 173, по 

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

собственост №1126 – I/13.11.2018 г., за изграждане на съоръжения към язовир „Правец‖, както следва: 

За преливник площ от 203 кв. м. 

За утаителен басейн площ от 245 кв. м.  

За експлоатационна рампа с площ от 100 кв. м. 

За експлоатационен път с площ от 100 кв. м. 

2. Приема цената на правото на строеж върху терен с площ от 648 (шестстотин четиридесет и осем) 

кв.м., представляващ част от Урегулиран поземлен имот (УПИ) – II – За обществено обслужване и техническа 

инфраструктура, целият с площ от 2879 кв. м., находящ се в кв. 173, по плана за регулация на гр. Правец, 

община Правец, област Софийска, за изграждане на съоръжения към язовир „Правец‖, в размер на 6921.00 лв. 

(шест хиляди деветстотин двадесет и един лева) без ДДС, в съответсвие с пазарната оценка, изготвена от 

независим оценител. 

3. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповед и сключи договор с „ТЕРА ТУР СЕРВИЗ‖ 

ЕООД, ЕИК 040902318, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Постоянство‖ №67А, за 

учредяване безвъзмездно право на строеж, съгласно т. 1 от настоящото решение. 
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299 1. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Областна дирекция по безопасност на храните 

(ОДБХ) – София област, върху общински нежилищен имот, представляващ Помещения №19, №20 и №21 със 

самостоятелен вход - две помещения и санитарен възел, с обща полезна площ от 20,00 (двадесет) кв.м., 

находящи се на I (първи) етаж - южната част на триетажна масивна сграда (бивша поликлиника), построена в 

УПИ I – Обществено обслужващи дейности, с площ от 720 кв.м., находящ се в кв. 27, по плана за регулация на 

гр. Правец, актуван с Акт за частна общинска собственост №1496 – II/16.02.2016 г., вписан с вх. рег. №299 от 

16.02.2016 г., под №197, том I, парт. 29235, 3896, за срок от 10 (десет) години. 

2. Възлага на кмета на община Правец да издаде заповед и сключи договор за учредено безвъмездно 

право на ползване с Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – София област, с адрес: гр. София, 

р-н Красно село, бул. „Христо Ботев‖ №17. 
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300 1. Отменя свое Решение № 267 от 30.11.2018 г. 

2. Дава съгласие за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот – публична общинска 

собственост, представляващ площ от 10 (десет) кв.м. от покрива и терасата на Административна сграда - 

Кметство, със застроена площ 259.68 кв. м., построена в УПИ I – Читалище и кметство, кв. 13, по плана за 

регулация на с. Видраре, община Правец, област Софийска, актуван с акт за публична общинска собственост 

№ 483 – І/23.08.2016 год., вписан в Службата по вписванията - гр. Ботевград към Агенциата по вписванията с 

вх. рег. № 2596 от 30.08.2016 г., № 83, том X, парт. 37946 за разполагане и експлоатация на електронно-

съобщителни съоръжения и оборудване. 

3. Определя следните условия за сключване на договор: 

3.1. Месечна наемна ценав размер на 100.00 лв. (сто) лева без ДДС. 

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

4. Възлага на кмета на Община Правец да предприеме необходимите действия по сключване на договор 

за наем с „Българска телекомуникационна компания‖ЕАД, с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, община Столична, р-н „Младост‖, бул. „Цариградско шосе‖, № 115и, с представител 

Атанас Илиев Добрев за имота по т. 2, при условията по т. 3 от настоящото решение. 
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301 Предоставя за възстановяване на наследниците на Георги Маринов Гергов, следните имоти в землището 

на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170, община Правец:  

1. Поземлен имот №004080 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 3.512 дка (три декара 

петстотин и дванадесет кв. м.), местността „При дома‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, категория VI 

(шеста), съгласно скица-проект №Ф02370/10.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №004016 по КВС, 

целият с площ от 14.280 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3230 – II/22.11.2018 год. вписан 

с вх. рег. №4537 от 26.11.2018, под №172, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №004081 по КВС в землището на с. Осиковица, с площ от 3.487 дка (три декара 

четиристотин осемдесет и седем кв. м.), местността „При дома‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, 

категория VI (шеста), съгласно скица-проект №Ф02411/09.11.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№004016 по КВС, целият с площ от 14.280 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3230 – 

II/22.11.2018 год. вписан с вх. рег. №4537 от 26.11.2018, под №172, том XVIII – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на С. И. Даков, наследник на 

Георги Маринов Гергов и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК. 
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302 Предоставя за възстановяване на наследниците на Иван Петков Станев, следните имоти в землището на 

гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец:  

1. Поземлен имот №053096 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 2.654 дка (два декара 

шестстотин петдесет и четири кв. м.), местността „Стояновското‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, 

категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф03648/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№053095 по КВС, целият с площ от 20.878 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3282 – II 

/07.12.2018 год., вписан с вх. рег. №4682 от 11.12.2018, под №84, том XIX – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

2. Поземлен имот №053097 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 5.355 дка (пет декара триста 

петдесет и пет кв. м.), местността „Арта‖ с начин на трайно ползване „ливада‖, категория IX (девета), съгласно 
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Калинка Асенова 

мл. специалист „ГР и ООбС” 

 

скица-проект №Ф03649/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот №053095 по КВС, целият с площ от 

20.878 дка, актуван с Акт за частна общинска собственост №3282 – II /07.12.2018 год., вписан с вх. рег. №4682 

от 11.12.2018, под №84, том XIX – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

3. Поземлен имот №053098 по КВС в землището на гр. Правец, с площ от 3.719 дка (три декара 

седемстотин и деветнадесет кв. м.), местността „Стояновското‖ с начин на трайно ползване „пасище, мера‖, 

категория IX (девета), съгласно скица-проект №Ф03650/15.10.2018 год., попадащ изцяло в поземлен имот 

№053055 по КВС, целият с площ от 11.889 дка, актуван с Акт за публична общинска собственост №1130 – I/ 

07.12.2018 год., вписан с вх. рег. №4683 от 11.12.2018, под №85, том XIX – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. 

Възлага на кмета на община Правец да съобщи настоящото решение на П. П.Иванов, наследник на Иван 

Петков Станев и на Общинска служба по Земеделие – Правец, по реда на АПК 

303 1. Утвърждава Културния календар на Община Правец за 2019 година (Приложение). И 
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