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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програма отразява намеренията на Община Правец за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 г. Тя съдържа: 

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

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

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

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

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

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

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

които общината желае да получи в замяна; 

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

способите за тяхното придобиване; 

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

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

отчуждаване на частни имоти; 

7. други данни, определени от общинския съвет. 

 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 

 

№ 

по 

ред 

 

Вид дейност 

Прогнозен 

резултат в 

лв. 

 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  

 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Отдаване под наем на помещения 63000.00 

2. Отдаване под наем на терени и земеделски земи от ОПФ 115000.00 

3. Отдаване под наем на жилища 2500.00 

 Всичко от управление на имоти-общинска собственост 180 500.00 

 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

1. Продажба на имоти – общинска собственост 180000.00 

2. Учредени вещни права 3000.00 

 Всичко от разпореждане с имоти – общинска собственост 183000.00 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ 

 363500.00 

 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  

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

имоти, заснемане на имоти и др.) 

5 000.00 

2. За оценки от независим оценител и обявления 7000.00 

 
ВСИЧКО РАЗХОДИ 12 000.00 
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III.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ. 

 

III (1) – Помещения и части от сгради. 
 

№ 

по 

ред 

АОС № / 

дата 

Описание на имота 

1.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 3, частна общинска 

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

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

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

2.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 4, частна общинска 

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

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

„Тодор Живков” № 2; 

3.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 5, частна общинска 

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

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

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

„Тодор Живков” № 2; 

4.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 6, частна общинска 

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

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

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

5.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

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

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

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

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

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

6.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

Помещение, представляващо ОФИС № 10, частна общинска 

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

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

пл. „Тодор Живков” № 2; 

7.  АЧОС №121-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 50, частна общинска собственост, с площ 

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

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

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

8.  АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 51, частна общинска собственост, с площ 

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

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

Живков” № 2; 

9.  АЧОС №122-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 52, частна общинска собственост, с площ 

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

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

КОО, кв. 17, гр. Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 
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10.  АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 54, частна общинска собственост, с площ 

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

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

Живков” № 2; 

11.  АЧОС №123-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 55, частна общинска собственост, с площ 

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

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

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

12.  АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 56, частна общинска собственост, с площ 

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

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

Живков” № 2; 

13.  АЧОС №124-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 57, частна общинска собственост, с площ 

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

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

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

№ 2; 

14.  АЧОС №125-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща ОФИС № 58, частна общинска собственост, с площ 

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

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

Правец, пл.„Тодор Живков” №2; 

15.  АЧОС №622-II/ 

31.01.2012 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща помещение за административна и стопанска дейност, 

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

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

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

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

Софийска, пл.„Тодор Живков” №2; 

16.  АЧОС №0123-II/ 

15.05.2000 г. 

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

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

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

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

„Тодор Живков” №2; 

17.  АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

Обособена част от Административно-стопанска сграда, 

представляваща помещение на партерен етаж със самостоятелен вход, 

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

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

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

Правец, пл. „Тодор Живков” №2; 

18.  АЧОС №126-II/ 

04.12.2008 г. 

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

Административно-стопанска сграда, построена в урегулиран 

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

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

„Тодор Живков” №2; 
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19.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

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

20.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

21.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

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

22.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

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

23.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

на гр. Правец; 

24.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с полезна площ от 17.50 

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

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

кв.17, гр. Правец, община Правец; 

25.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

Част от двуетажна сграда Автогара – частна общинска собственост, 

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

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

помещения, коридор и отделен санитарен възел, построена в УПИ 

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

26.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

по плана на гр. Правец; 

27.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

по плана на гр. Правец; 

28.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

по плана на гр. Правец; 

29.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

по плана на гр. Правец; 

30.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

по плана на гр. Правец; 

31.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

обща полезна площ от 30.00 (тридесет) кв.м., състоящо се от две 
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помещения и санитарен възел, находящо се на II (втори) етаж от 

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

по плана на гр. Правец; 

32.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

по плана на гр. Правец; 

33.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

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

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

по плана на гр. Правец; 

34.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, предназначена за 

инсталиране на кафе-автомат; 

35.  АЧОС №0112/ 

02.08.1999 г. 

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

фоайето на двуетажна сграда – Автогара, построена в УПИ VIII–

Автогара, кв.17, гр. Правец, община Правец, за инсталиране на 

вендинг автомат за храни и напитки; 

36.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №26 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

37.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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

помещение №13 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

38.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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

сервизно помещение № 23 – частна общинска собственост, с обща 

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

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

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

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

действащия план за регулация на гр. Правец; 

39.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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

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

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

40.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

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

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

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

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

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две 

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

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

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

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

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

действащия план за регулация на гр. Правец; 

42.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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

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

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

43.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Обособен обект със самостоятелен вход, състоящ се от две 

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

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

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

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

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

действащия план за регулация на гр. Правец; 

44.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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

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

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

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

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

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

45.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №22 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

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

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

46.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №18 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

47.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №19 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

48.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №17 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец;  
49.  АЧОС №1496-II/ Помещения №15 със сервизно помещение №13 – частна общинска 
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16.02.2016 г. собственост, с обща полезна площ от 21.00 (двадесет и един) кв.м., 

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

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

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

действащия план за регулация на гр. Правец; 

50.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №20 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

51.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №21 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

52.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №11 и №12 – частна общинска собственост, 

представляващи два кабинета и преходно помещение (лаборатория), с 

обща полезна площ от 47.00 (четиридесет и седем) кв.м., находящи се 

на II (втори) етаж в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с 

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

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

регулация на гр. Правец; 

53.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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

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

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

54.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

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

фоайето в триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

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

напитки. 

55.  АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №16 – частна общинска собственост, с обща полезна 

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

триетажна масивна сграда (бивша поликлиника) с РЗП 1227.00 

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

Обществено обслужващи дейности, кв. 27 по действащия план за 

регулация на гр. Правец; 

56.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със 

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

ученически бюфет, находяща се в масивна сграда –Училище, 

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

регулация на гр. Правец; 

57.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от сграда - Общежитие – публична общинска собственост, , 

представляваща ученически бюфет, със светла площ от 19.00 

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

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

101 по действащия план за регулация на гр. Правец; 
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58.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

Част от едноетажно тяло – публична общинска собственост, със 

светла площ от 646.73 (шестстотин четиридесет и шест цяло и 

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

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

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

59.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

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

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

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

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

напитки; 

60.  АПОС №720-I/ 

12.06.2018 г. 

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

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

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

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

автома за храни и напитки; 

61.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

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

находяща се в западната страна на пешеходна зона, представляваща 

част от Урегулиран поземлен имот ХV – За площад и обществено 

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

област Софийска, за инсталиране на кафе-автомат. 

62.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 1 (едно) - частна общинска 

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

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

Правец; 

63.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 2 (две) - частна общинска 

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

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

Правец; 

64.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 3 (три) - частна общинска 

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

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

Правец; 

65.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Преместваем търговски обект № 4 (четири) - частна общинска 

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

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

Правец; 

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

разполагане на преместваеми обекти и съоръжения за търговия в гр. 

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

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

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

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

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

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

преместваем Търговски обект (ветеринарен пункт). 

68.  АПОС №510-I/ 

07.10.2016 г. 

Терен - публична общинска собственост с площ от 6.00 (шест) кв.м., 

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

(пешеходна зона), гр. Правец, в района на Автогара - Правец, за 

поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи изделия, 

пакетирани хранителни стоки, вестници и списания. 
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69.  АЧОС №1277-II/ 

27.10.2014 г. 

Терен (открита площ), намиращ се в УПИ І- За КЖС и озеленяване в 

кв. 176 – гр. Правец, частна общинска собственост, с площ от 6 (шест) 

кв.м. за поставяне на търговски обект за продажба на тютюневи 

изделия, пакетирани хранителни стоки, вестници и списания. 

70.  АЧОС №1016-II/ 

19.09.2013 г 

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

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

Софийска. 

71.  АЧОС №1273-II/ 

13.10.2014 г. 

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

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

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

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

72.  АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

Помещение №1 – публична общинска собственост, с площ 15.9 

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

масивна едноетажна сграда – обреден дом, цялата със застроена площ 

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

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

73.  АПОС №313-I/ 

11.08.2015 г. 

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

представляващо част от масивна едноетажна сграда – обреден дом, 

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

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 

74.  АЧОС №1087-II/ 

05.02.2014 г. 

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

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

конструкция, находяща се в Урегулиран поземлен имот VIII – За 

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

75.  АЧОС №1251-II/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

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

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

представляващо лекарски кабинет; 

76.  АЧОС №1251-II/ 

18.07.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

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

административна сграда - кметство с. Разлив, община Правец, 

представляващо стоматологичен кабинет. 

77.  АПОС №276/ 

10.02.2005 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

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

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

Правец, предназначено за поща; 

78.  АПОС №235-I/ 

08.04.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда на кметство с. Калугерово, община Правец, 

предназначено за поща; 

79.  АЧОС №1125-II / 

07.03.2014 г. 

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

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

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

на два етажа, масивна конструкция, построена в урегулиран поземлен 

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

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

80.  АПОС №1193-I / 

08.11.2019 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 14.00 

(четиринадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

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

предназначено за поща; 
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81.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

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

кметство, с. Осиковска Лакавица, община Правец, представляващо 

лекарски кабинет,  

82.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015 г. 

Помещение – публична общинска собственост, с площ от 67.38 

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

представляващо част от триетажна масивна сграда - Административна 

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

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

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

действащия план регулация на с. Осиковска Лакавица, община 

Правец, област Софийска; 

83.  АПОС №244-I/ 

17.02.2015  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 14.00 

(четиринадесет) кв. м, представляващо обособена част от 

Административна сграда - кметство, с.Осиковска Лакавица, община 

Правец, предназначено за поща; 

84.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013 г. 

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

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

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

85.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013 г. 

Помещение - частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

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

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

община Правец, представляващо зъболекарски кабинет; 

86.  АПОС №180-I/ 

15.02.2013  г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ от 12.00 

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

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

Община Правец, (за лекарски кабинет). 

87.  АЧОС №2395-II/ 

12.02.2018 г. 

Помещение с отделен вход със застроена площ от 127.00 (сто 

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

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

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

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

Осиковица, община Правец, област Софийска. 

88.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

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

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

(за лекарски кабинет); 

89.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

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

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

(за лекарски кабинет); 

90.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

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

Административната сграда – кметството, с. Джурово, Община 

Правец, (за лекарски кабинет); 

91.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

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

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

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

кабинет); 

92.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ от 12.00 

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

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

(за стоматологичен кабинет); 
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93.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

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

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

Правец;  

94.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

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

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

находящ се на първия етаж в триетажна масивна Административна 

сграда – кметство, с. Джурово, община Правец; 

95.  АПОС №37-I/ 

01.09.2010  г. 

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

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

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

96.  АПОС №260/ 

22.09.2003  г. 

Част от едноетажна сграда „Автостанция” със светла площ от 30.00 

(тридесет) кв.м., (фризьорски салон), с. Джурово, община Правец, 

област Софийска; 

97.  АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

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

община Правец, представляващи лекарски кабинет, чакалня, 

манипулационна, стая за детска консултация, две сервизни 

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

пет цяло и четиридесет стотни) кв.м; 

98.  АЧОС №1245-II/ 

20.06.2014 г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

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

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

кабинет; 

99.  АЧОС №1061-

II/10.01.2014  г. 

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

представляващи част от Административна сграда, цялата със 

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

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

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

с. Видраре, община Правец, област Софийска 

100.  АЧОС №310-II/ 

25.11.2010 г. 

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

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

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

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

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

на с. Видраре, община Правец, област Софийска. 

101.  АПОС №38-I/ 

24.09.2010  г. 

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

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

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

поща; 

102.  АПОС №483-I/ 

23.08.2016 г. 

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

Административна сграда - Кметство, със застроена площ 259.68 кв. 

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

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

103.  АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с обща полезна площ от 

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

кметство с. Равнище, община Правец, представляващо лекарски 

кабинет; 

104.  АПОС №21-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение и чакалня – частна общинска собственост с обща площ 

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

Административна сграда - кметство с. Равнище, община Правец, 

предназначено за поща. 
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105.  АПОС №22-I/ 

17.06.2008  г. 

Помещение – частна общинска собственост, с площ 12.00 

(дванадесет) кв.м, представляващо обособена част от 

Административна сграда на кметство с. Манаселска река, община 

Правец, предназначено за поща; 

106.  АЧОС №1089-II/ 

07.02.2014 г. 

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

общинска собственост, представляваща част от Урегулиран поземлен 

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

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

Правец, област Софийска, за поставяне на търговски обект за 

търговска дейност. 

107.  АЧОС №1899-II/ 

04.08.2016 г. 

Помещение - частна общинска собственост, с площ от 20.00 (двадесет) кв. 

м., представляващо бивша репетеционна, находящо се на I (първи) етаж от 

двуетажна масивна сграда (читалище), построена в УПИ ХІІ – Читалище, 

съвет, поща, магазин и градина, кв. 22, с. Джурово, община Правец, 

предназначено, за фризьорски салон. 

108.  АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

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

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

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

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

с. Видраре, община Правец. 

109.  АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

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

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

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

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

с. Видраре, община Правец. 

110.  АЧОС №3712-II/ 

17.06.2020 г. 

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

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

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

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

Видраре, община Правец. 

111. АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещения №11 и №10 – частна общинска собственост, 

представляващи кабинет и преходно помещение (лаборатория), с 

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

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

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

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

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

112. АЧОС №1496-II/ 

16.02.2016 г. 

Помещение №12 – частна общинска собственост, представляващо 

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

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

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

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

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

113 АЧОС №1038- II/ 

28.11.2013 г. 

Едноетажна масивна обществена сграда със застроена площ (ЗП) от 

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

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

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

регулация на гр. Правец; 
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III (2) – Отдаване под наем на земеделски земи. 

 

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Землище Местност 

НТП 

Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв. м 

АОС 

№/дата 

1 58044.1.391 с. Правешка 

Лакавица 

МОГИЛАТА Овощна 

градина 

6 25.822 25822 АЧОС 

№3730-II/ 

01.07.2020 

2 58044.1.627 с. Правешка 

Лакавица 

СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Овощна 

градина 

6 3.210 3210 АЧОС 

№3731-II/ 

01.07.2020 

3 58044.1.629 с. Правешка 

Лакавица 

СКОРУШКА 

ПОЛЯНА 

Овощна 

градина 

6 13.744 13744 АЧОС 

№3732-II/ 

01.07.2020 

4 58044.1.138 с. Правешка 

Лакавица 

ГАБРИЛСКОТО Овощна 

градина 

6 12.251 12250 АЧОС 

№3733-II/ 

01.07.2020 

5 58044.1.1578 с. Правешка 

Лакавица 

ПРИСАДА Овощна 

градина 

6 3.755 3755 АЧОС 

№3734-II/ 

01.07.2020 

Землище на с. Осиковица, ЕКАТТЕ 54170 
   

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 54170.43.15 Дончовото – при 

цигани 

Нива 6 10.881 10881  3963-II/12.02.2021 г. 

2 54170.43.16 Дончовото – при 

цигани 

Нива 6 15.034 15034  3964-II/12.02.2021 г. 

3 54170.43.17 Дончовото – при 

цигани 

Нива 6 10.545 10545  3965-II/12.02.2021 г. 

4 54170.101.25 Павлово тръне Нива 6 11.052 11052  3966-II/12.02.2021 г. 

5 54170.101.26 Павлово тръне Нива 6 12.036 12036  3967-II/12.02.2021 г. 

6 54170.127.24 Малка косма Нива 6 10.993 10993  3968-II/12.02.2021 г. 

7 54170.139.23 Кадевица – 3 Нива 6 23.293 23293  3969-II/12.02.2021 г. 

8 54170.151.50 Главурица – 3 Нива 6 13.324 13324  3970-II/12.02.2021 г. 

9 54170.152.30 Куниното Нива 6 20.93 20930  3971-II/12.02.2021 г. 

10 54170.160.27 Тръпката Нива 6 14.975 14975  3972-II/12.02.2021 г. 

11 54170.179.60 Кадевица - 1 Нива 6 16.971 16971  3973-II/12.02.2021 г. 

          160.03             
        

Землище на с. Джурово, ЕКАТТЕ 20897 
   

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 20897.18.53 Арманя Нива 5 1.099 1099  3940-II/10.02.2021 г. 

2 20897.18.57 Мечи трън Нива 5 1.531 1531  3941-II/10.02.2021 г. 

3 20897.25.80 Оборището Нива 5 1.266 1266  3942-II/10.02.2021 г. 

4 20897.40.63 Гроба Нива 5 3.006 3006  3982-II/17.02.2021  г. 

5 20897.42.70 Каманяка Нива 5 1.834 1834  3943-II/10.02.2021 г. 

6 20897.44.66 Червена могила Нива 5 0.518 518  3944-II/10.02.2021 г. 

7 20897.45.20 Калината Нива 5 0.999 999  3945-II/10.02.2021 г. 

8 20897.45.56 Калината Нива 5 0.702 702  3946-II/10.02.2021 г. 

9 20897.60.3 Горните ливади Нива 5 2.472 2472  3976-II/15.02.2021 г. 

10 20897.60.31 Горните ливади Нива 5 1.1 1100  3977-II/10.02.2021 г. 

11 20897.49.160 ЧИФЛИКА нива 5 1.076 1076  3947-II/10.02.2021 г. 

12 20897.62.48 МЕЧИ ТРЪН нива 5 0.901 901  3978-II/15.02.2021 г. 



15 

 

13 20897.62.52 МЕЧИ ТРЪН нива 5 2.322 2322  3979-II/15.02.2021 г. 

14 20897.51.1 АЛДЬОВИЦА Нива 7 4.762 4762  3948-II/10.02.2021 г. 

15 20897.51.7 АЛДЬОВИЦА Нива 7 2.298 2298  3975-II/15.02.2021 г. 

16 20897.64.1 МЕЧИ ТРЪН Нива 5 1.883 1883  3980-II/15.02.2021 г. 

17 20897.64.5 МЕЧИ ТРЪН Нива 5 2.603 2603  3981-II/15.02.2021 г. 

          30.372             
        
        

Землище на с. Видраре, ЕКАТТЕ 11020 
   

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 11020.2.2 СЕЛИЩЕ Нива 6 3.104 3104  3928-II/10.02.2021 г. 

2 11020.3.4 СЕЛИЩЕ Нива 6 9.752 9752  3930-II/10.02.2021 г. 

3 11020.39.13 МОЧУРА Нива 10 4.608 4608  3931-II/10.02.2021 г. 

4 11020.39.14 МОЧУРА Нива 10 12.45 12450  3932-II/10.02.2021 г. 

5 11020.39.18 МОЧУРА Нива 10 10.224 10224  3933-II/10.02.2021 г. 

6 11020.27.28 КАМЪНЯКА нива 5 1.999 1999  3929-II/10.02.2021 г. 

7 11020.66.5 АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Друг вид 

нива 

8 1.122 1122  3938-II/10.02.2021 г. 

8 11020.66.45 АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Друг вид 

нива 

8 4.015 4015  3934-II/10.02.2021 г. 

9 11020.66.47 АРМЯНСКА 

ПОЛЯНА 

Друг вид 

нива 

8 0.752 752  3939-II/10.02.2021 г. 

          48.026     

        
        

Землище на с. Калугерово, ЕКАТТЕ 35585 
   

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 35585.7.1 Мала глава неизползвана 

нива 

6 3.000 3000  3951-II/12.02.2021 г. 

2 35585.7.10 Мала глава неизползвана 

нива 

6 2.191 2191  3950-II/12.02.2021 г. 

3 35585.7.11 Мала глава неизползвана 

нива 

6 3.765 3765  3949-II/12.02.2021 г. 

4 35585.9.14 РЪТЛАКА неизползвана 

нива 

6 1.128 1128  3952-II/12.02.2021 г. 

5 35585.13.13 ОРНИЧЕ неизползвана 

нива 

6 0.954 954  3954-II/12.02.2021 г. 

6 35585.13.26 ОРНИЧЕ неизползвана 

нива 

6 1.500 1500  3955-II/12.02.2021 г. 

7 35585.13.37 ОРНИЧЕ неизползвана 

нива 

6 16.698 16698  3956-II/12.02.2021 г. 

8 35585.13.115 ОРНИЧЕ неизползвана 

нива 

6 3.755 3755  3953-II/ 12.02.2021 г. 

9 35585.5.19 КИРИК нива 8 0.500 500  3957-II/12.02.2021 г. 

10 35585.57.7 КИРИК нива 5 3.533 3533  3962-II/12.02.2021 г. 

11 35585.57.12 КИРИК Др. вид нива 5 1.996 1996  3958-II/12.02.2021 г. 

12 35585.57.13 КИРИК Др. вид нива 5 0.203 203  3959-II/12.02.2021 г. 

13 35585.57.17 КИРИК Др. вид нива 5 1.477 1477  3960-II/12.02.2021 г. 

14 35585.57.24 КИРИК Др. вид нива 5 1.193 1193  3961-II/12.02.2021 г. 

          41.893     

Землище на с. Равнище, ЕКАТТЕ 61189 
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№ 

по 

ред 

Имот № по 

КВС 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Землище АЧОС №/дата 

1 018022 Калугерски 

ливади 

Нива 8 0.806 Равнище 227–II/ 20.08.2010 г 

2 026006 Семков трап Нива 5 3.810 Равнище  783–II/ 20.07.2012 г. 

3 027001 Генова могила Нива 5 1.505 Равнище 784–II/ 20.07.2012 г. 

4 027006 Генова могила Нива 5 4.290 Равнище 785–II/ 20.07.2012 г. 

5 027016 Генова могила Нива 5 1.500 Равнище 786–II/ 20.07.2012 г. 

6 028007 Семков трап Нива 5 2.003 Равнище 719–II/ 21.06.2012 г. 

7 030020 ДОНДЪРСКОТО Нива 8 1.599 Равнище 1791–II/ 13.06.2016 г  

8 031019 ЧЕРНИКИТЕ Нива 8 0.870 Равнище 1793–II/ 13.06.2016 г  

9 032022 КЪЛБУК Нива 8 1.220 Равнище 1794–II/ 13.06.2016 г 

10 038005 Напустена ливада Нива 3 0.829 Равнище 788–II/ 20.07.2012 г. 

11 038015 Напустена ливада Нива 3 1.294 Равнище 789–II/ 20.07.2012 г. 

12 042004 АСАНОВО 

ТРЪНЕ 

Нива 5 0.947 Равнище 1795–II/ 13.06.2016 г 

13 043002 Асаново тръне Нива 5 2.015 Равнище 223-II/ 20.08.2010 

14 045012 СВЕТА ПЕТКА Нива 6 1.489 Равнище 1796–II/ 13.06.2016 г 

15 046001 ГОЛИЦАТА Нива 6 2.285 Равнище 1797–II/ 13.06.2016 г 

16 047002 РАСТЕВИЦА Нива 6 1.321 Равнище 1798–II/ 13.06.2016 г 

17 049010 Растевица Нива 5 1.197 Равнище 790–II/20.07.2012 г. 

18 050044 Дълга Нива 5 2.518 Равнище 202-II/ 20.08.2010 

19 050050 Дълга Нива 5 4.600 Равнище 210-II/ 20.08.2010 

20 050060 Дълга Нива 5 6.929 Равнище 203-II/ 20.08.2010 

21 050071 Дълга Нива 5 1.607 Равнище 211-II/ 20.08.2010 

22 050073 Дълга Нива 5 1.498 Равнище 204-II/ 20.08.2010 

23 051002 Зад гергевец Нива 8 2.352 Равнище 672-II/ 08.06.2012 

24 051034 Зад гергевец Нива 8 1.097 Равнище 673-II/ 11.06.2012 

25 051042 Зад гергевец Нива 8 4.413 Равнище 674-II/ 11.06.2012 

26 053008 Крушака Нива 4 3.155 Равнище 200-II/ 20.08.2010 

27 053106 Крушака Нива 4 0.953 Равнище 208-II/ 20.08.2010 

28 055034 ГРЕДАТА Нива 8 5.005 Равнище 1804–II/ 13.06.2016 г 

29 059046 Бекярова ливада Нива 4 1.395 Равнище 219-II/ 20.08.2010 

30 059048 Гроба Нива 4 1.267 Равнище 220-II/ 20.08.2010 

31 060060 Долна муртова 

ливада 

Нива 4 0.981 Равнище 676-II/ 11.06.2012 

32 062002 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.998 Равнище 677-II/ 11.06.2012 

33 062008 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.436 Равнище 678-II/ 11.06.2012 

34 062019 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.021 Равнище 679-II/ 11.06.2012 

35 062022 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.481 Равнище 680-II/ 11.06.2012 

36 062039 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.499 Равнище 681-II/ 11.06.2012 

37 062041 Горна муртова 

ливада 

Нива 4 1.840 Равнище 1799–II/ 13.06.2016 г 

38 064003 Лисиците Нива 6 2.501 Равнище 791–II/ 20.07.2012 г. 

39 064005 Лисиците Нива 6 1.902 Равнище 792–II/ 20.07.2012 г. 

40 065003 Усойната Нива 6 5.887 Равнище 793–II/ 20.07.2012г. 

41 065007 Усойната Нива 6 2.935 Равнище 794–II/ 20.07.2012г. 

42 065012 Усойната Нива 6 10.920 Равнище 795–II/ 20.07.2012г. 

43 066002 Банчова бахча Нива 6 3.764 Равнище 212–II/ 20.08.2010 г 

44 066026 Банчова бахча Нива 6 4.790 Равнище 213–II/ 20.08.2010 г 

45 066030 Банчова бахча Нива 6 2.002 Равнище 214–II/ 20.08.2010 г 
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46 066031 Банчова бахча Нива 6 4.438 Равнище 215–II/ 20.08.2010 г 

47 066042 Банчова бахча Нива 6 7.169 Равнище 217–II/ 20.08.2010 г 

48 068006 Тетевенска пътека Нива 8 5.998 Равнище 683-II/ 11.06.2012 

49 068013 Тетевенска пътека Нива 8 5.716 Равнище 684-II/ 11.06.2012 

50 072003 Банчова бахча Нива 6 2.483 Равнище 687–II/20.07.2012г. 

51 072006 Соленска могила Нива 6 4.346 Равнище 688–II/ 20.07.2012г. 

52 072011 Соленска могила Нива 6 1.351 Равнище 689–II/ 20.08.2010г. 

53 072023 СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Нива 6 0.361 Равнище 1800–II/ 13.06.2016 г 

54 072025 СОЛЕНСКА 

МОГИЛА 

Нива 6 8.766 Равнище 1801–II/ 13.06.2016 г 

55 073002 Соленска могила Нива 6 12.498 Равнище 796–II/ 20.07.2012г. 

56 073004 Соленска могила Нива 6 2.500 Равнище 797–II/ 20.07.2012г. 

57 073008 Соленска могила Нива 6 3.177 Равнище 798–II/ 20.07.2012г. 

58 080039 СТУБЕЛЯ Нива 4 0.499 Равнище 1802–II/ 13.06.2016 г 

          170.028     

 
Землище на с. Осиковска Лакавица, ЕКАТТЕ 54211 

   

№ 

по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност НТП Кат. Площ, 

дка 

Площ, 

кв.м 

АЧОС №/дата 

1 54211.44.31 Суреков рът Овощна 

градина 

6 10.975 10975 4042-II/27.04.2021 г. 

2 54211.44.235 При Борис 

Недков 

Др. вид 

трайно 

насаждение 

6 4.142 4142  4043-II/27.04.2021 г. 

 

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

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

28.01.2021 год. на Общински съвет на община Правец 

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА. 

 

№ по 

ред 

АОС № 

дата 
Описание на имота 

1.  АЧОС №3281-II/ 

07.12.2018 год. 

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

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

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

2.  АЧОС №3280-II/ 

07.12.2018 год. 

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

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

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

3.  АЧОС №3279-II/ 

07.12.2018 год. 

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

незастроен с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.121 

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

Софийска,  

4.  АЧОС №1036-II/ 

18.11.2013 год. 

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

построената в него едноетажна масивна сграда – бивше училище, 

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

„Беляновец”, Община Правец. 

5.  АЧОС №45-II/ 

24.10.2006 год. 

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

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.10 по плана на с. 
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Манаселска река, Община Правец,  

6.  АЧОС №41-II/ 

24.10.2006 год. 

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

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

Осиковица, Община Правец,  

7.  АЧОС №42-II/ 

24.10.2006 год. 

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

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

Осиковица, Община Правец,  

8.  АЧОС №43-II/ 

24.10.2006 год. 

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

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

Осиковица, Община Правец. 

9.  АЧОС №1073-II/ 

24.01.2014 г. 

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

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

ползване: друга селскостопанска територия, десета категория. 

10.  АЧОС №1074-II/ 

24.01.2014 г. 

Поземлен имот № 012047 по КВС за землището на с. Равнище, 

община Правец, област Софийска, местността „Кълбук” с площ от 

38,455 дка, начин на трайно ползване: друга селскостопанска 

територия, девета категория. 

11.  АЧОС №1273-

II/13.10.2014 год. 

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

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

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

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

област Софийска,  

12.  АЧОС №271-II/ 

01.10.2004 год. 

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

Бурньовица, с. Своде, община Правец, представляващ бивш 

училищен имот. 

13.  АЧОС №1425-II/ 

31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIII – За жилищно строителство, с 

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

с. Джурово, община Правец, област Софийска,  

14.  АЧОС №1426-

II/31.08.2015 год. 

Урегулиран поземлен имот XIV – За жилищно строителство, с 

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

с. Джурово, община Правец, област Софийска,  

15.  АЧОС №1551-II/ 

28.03.2016 год. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI - общински, с площ от 895 

кв.м., находящ се в кв. 23 по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска,  

16.  АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

Акт 

№1/17.09.2016 г. 

за поправка на 

АЧОС №1654-II/ 

17.09.2016 год. 

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

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

17.  АЧОС № 2073-II/ 

14.03.2017 год. 

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

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

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

18.  АЧОС №2243- II/ 

08.09.2017 год. 

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

1081 кв.м., находящ се в кв. 13 по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

19.  АЧОС №2244- II/ 

20.09.2017 год. 

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

находящо се в полуподземен етаж на жилищен блок № 2, 

построен в Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV- За КЖС, кв.18, 

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

20.  АЧОС №2328-II/ 

11.12.2017. 

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

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

община Правец, област Софийска. 

21.  АЧОС №2396-II/ 

12.02.2018 г. 

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

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

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

масивна сграда, цялата със застроена площ от 568 (петстотин 

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

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

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

22.  АЧОС №3295- II/ 

07.01.2019 г. 

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

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

Правец, община Правец, област Софийска, 

23.  АЧОС №3480-II/ 

09.09.2019 г. 

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

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

(триста двадесет и шест квадратни метра), по плана на 

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

24.  АЧОС №3481-II/ 

09.09.2019 г. 

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

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

м. (четиристотин седемдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни 

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

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

25.  АЧОС №3489-II/ 

15.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.238 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две три осем) с площ от 519 кв. м. (две 

хиляди деветстотин и петдесет квадратни метра), по плана на 

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

26.  АЧОС №3490-II/ 

15.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.307 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка три нула седем) с площ от 750 кв. м. 

(седемстотин и петдесет квадратни метра), по плана на 

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

27.  АЧОС №3496-II/ 

29.10.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.230 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две три нула) с площ от 196,30 кв. м. 

(сто деветдесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра), 

по плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на махала 

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

28.  АЧОС №3437-II/ 

01.07.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.295 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка две девет пет), с площ от 1146 кв. м. 

(хиляда сто четиридесет и шест квадратни метра), по плана на 

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

29.  АЧОС №3436-II/ 

01.07.2019 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.110.294 (пет осем нула три нула 

точка едно едно нула точка две девет четири), с площ от 1952 кв. 

м. (хиляда деветстотин петдесет и два квадратни метра), по плана 

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

Правец, община Правец, област Софийска. 
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30.  АЧОС №3502-II/ 

29.11.2019 г. 

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

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

(седемдесет квадратни метра), по плана на новообразуваните 

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

област Софийска. 

31.  АЧОС №3506-

II/ 10.12.2019 

г. 

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

имот с планоснимачен номер двадесет и шест), целият с площ 

от 420 (четиристотин и двадесет) кв.м., находящ се в кв. 3 (три) 

по плана за регулация на с. Осиковска Лакавица, община 

Правец, област Софийска. 

32.  АЧОС №3584-

II/ 07.02.2020 

г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 113 (втори отреден за 

имот с планоснимачен номер сто и тринадесет), целият с площ 

от 498 (четиристотин деветдесет и осем) кв.м., находящ се в кв. 

16 (шестнадесети) по плана за регулация на с. Джурово, 

община Правец, област Софийска. 

33.  АЧОС №3498-II/ 

18.11.2019 г. 

Апартамент №44 (четиридесет и четири), в блок 301 (триста и 

едно), вход Г, етаж I (първи), 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 №2 (две) със светла площ от 

4,63 кв. м. (четири цяло и шестдесет и три стотни кв. м.), таванско 

помещение №2 (две) със светла площ от 10,92 кв.м. (десет цяло и 

деветдесет и две стотни кв.м.), както и 1.23 % (едно цяло и 

двадесет и три стотни процента) от общите части на сградата, 

както и идеални части от правото на строеж върху мястото, в 

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

жилищно строителство (КЖС) и озеленяване, находящ се в кв. 78 

(седемдесет и осем), по действащия Подробен устройствен план 

(ПУП) – Плана за регулация (ПР) на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

34.  АЧОС №3680-II/ 

04.06.2020 г. 

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

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

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

на с. Осиковска Лакавица, община Правец, област Софийска. 

35.  АЧОС №3710-II/ 

15.06.2020 г. 

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

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

обособен общински обект, целият със застроена площ от 266.79 

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

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

регулационния план на с. Видраре, община Правец, област 

Софийска. 

36.  АЧОС №3738-II/ 

13.07.2020 г. 

Поземлен имот с идентификатор 35585.53.186 (три пет пет осем 

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

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

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

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

община Правец, област Софийска. 

37.  АЧОС №3739-II/ 

13.07.2020 г. 

Поземлен имот с идентификатор 65872.4.714 (шест пет осем 

седем две точка четири точла седем едно четири) с площ от 381 

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

с начин на трайно ползване – друг вид семеделска земя, категория 
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– 5 (пета), заедно с построената в него кошара с навес със 

застроена площ от 194 (сто деветдесет и четири) кв. м., находящи 

се в землището на с. Своде, община Правец, област Софийска. 

38.  АЧОС №3760-II/ 

11.08.2020 г. 

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

имот с планоснимачен номер деветнадесети), целият с 

урегулирана площ от 1025 (хиляда двадесет и пет) кв.м., находящ 

се в кв. 2 (два) по плана за регулация на с. Калугерово, община 

Правец, област Софийска. 

39.  АЧОС №3833-II/ 

08.10.2020 г. 

Поземлен имот №54170.215.19 (пет четири едно седем нула точка 

две едно пет точка едно девет) с площ от 159 кв. м. (сто петдесет 

и девет квадратни метра), находящ се в строителния полигон на 

махала „Владовци“ по плана на новообразуваните имоти (ПНИ), 

одобрен със Заповед №ОА– 20/2004 год., с. Осиковица, община 

Правец, област Софийска. 

40.  АЧОС №3845-II/ 

09.10.2020 г. 

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

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

строеж, 94 (деветдесет и четири) кв.м., придаваеми от 

озеленяване по плана за регулация от 1987 год. и 108 (сто и осем) 

кв.м., придаваеми от улична мрежа, участваща в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) X – 1596 (десети отреден за имот с 

планоснимачен номер хиляда петстотин деветдесет и шест), 

целият с урегулирана площ от 807 (осемстотин и седем) кв.м. с 

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

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

област Софийска. 

41.  АЧОС №3861-II/ 

26.10.2020 г. 

Поземлен имот (ПИ) с кадастрален номер №7078 (седем хиляди 

седемдесет и осем) с площ от 464 кв.м. (четиристотин шестдесет 

и четири квадратни метра), който имот участва в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VIII (осми), находящ се в кв. 66 (шестдесет 

и шест) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

42.  АЧОС №1203-II/ 

11.04.2014 г. 

Апартамент №11 (единадесет) в блок 403 (четиристотин и три), 

вход А, етаж IV (четвърти) със застроена площ от 67,35 кв.м. 

(шестдесет и седем цяло тридесет и пет стотни квадратни метра), 

състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с 

припадащите се избено помещение №11 (единадесет) със светла 

площ 10,41 кв.м. (десет цяло четиридесет и една стотни квадратни 

метра), таванско помещение №11 (единадесет) с площ 8,64 кв.м. 

(осем цяло шестдесет и четири стотни) и 4,07 % (четири цяло и 

седем стотни процента) 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. 

127 (сто двадесет и седем), по действащия ПУП – ПР на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

43.  АЧОС №3923-II/ 

13.01.2021 г. 

Апартамент №11 (единадесети), в блок 108А (сто и осем А), вход 

А, етаж IV (четвърти), със застроена площ от 61.38 кв. м. 

(шестдесет и едно цяло тридесет и осем стотни кв.м.), състоящ се 

от две стаи, кухня и сервизно помещение, заедно с припадащото 

се избено помещение №11 (единадесет) със светла площ 11.29 кв. 

м. (единадесет цяло и двадесет и девет стотни кв. м.) и 3,56 % 

(три цяло и петдесет и шест стотни процента) от общите части на 

сградата, както и идеални части от правото на строеж върху 
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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. 

44.  АЧОС №4015-II/ 

08.04.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – общ. (трети – общ.), 

целият с урегулирана площ от 540 (петстотин и четиридесет) 

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

на с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

45.  АЧОС №4024-II/ 

16.04.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 1887 (втори отреден за 

имот с планоснимачен номер хиляда осемстотин осемдесет и 

седем), целият с урегулирана площ от 658 (шестстотин петдесет 

и осем) кв.м., находящ се в кв. 89 (осемдесет и девет) по плана за 

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

46.  АЧОС №4025-II/ 

23.04.2021 г. 

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

целият с урегулирана площ от 814 (осемстотин и четиринадесет) 

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

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

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

Видраре, община Правец, област Софийска. 

47.  АЧОС №4044-II/ 

14.05.2021 г. 

Поземлен имот № 168 (сто шестдесет и осем), по неодобрен 

проект за изменение на действащия кадастрален план на с. 

Разлив, мах. Куевска, с площ от 570 (петстотин и седемдесет) кв. 

м., с характер – урбанизирана територия, идентичен с ПИ 

61807.111.4 по плана на новообразуваните имоти на мах. 

„Куевска“, с. Разлив, община Правец, област Софийска. 

48.  АЧОС №4073-II/ 

10.06.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) III – 1499 (трети отреден за 

имот с планоснимачен номер хиляда четиристотин деветдесет и 

девет), целият с урегулирана площ от 959 (деветстотин петдесет 

и девет) кв.м., находящ се в кв. 97 (деветдесет и седем) по плана 

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

49.  АЧОС №3984-II/ 

25.02.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.253 с площ от 153 кв. м. по 

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

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

226, гр. Правец, община Правец, Софийска област. 

50.  АЧОС №4152-II/ 

02.07.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.261 (пет осем нула три нула 

точка едно едно две точка две шест едно) с неурегулирана площ 

от 127 (сто двадесет и седем) кв. м. по Плана на новообразуваните 

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

се в кв. 212 (двеста и дванадесет) по действащия Подробен 

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

51.  АЧОС №4153-II/ 

02.07.2021 г. 

Поземлен имот (ПИ) №58030.112.262 (пет осем нула три нула 

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

582 (петстотин осемдесет и два) кв. м. по Плана на 

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

Правец, находящ се в кв. 230 (двеста и тридесет) по действащия 

Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация 

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

52.  АЧОС №4154-II/ 

02.07.2021 г. 

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

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

от 493 (четиристотин деветдесет и три) кв. м. по Плана на 

новообразуваните имоти на мах. „Скърнава“, гр. Правец, община 
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Правец, находящ се в кв. 212 (двеста и дванадесет) по действащия 

Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация 

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

53.  АЧОС №4155-II/ 

02.07.2021 г. 

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

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

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

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

Правец, находящ се в кв. 218 (двеста и осемнадесет) по 

действащия Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична 

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

54.  АЧОС №4160-II/ 

13.07.2021 г. 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XVI – 6661 (шестнадесети 

отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин 

шестдесет и един), целият с урегулирана площ от 826 (осемстотин 

двадесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 61 (шестдесет и едно) по 

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

Софийска. 

55.  АЧОС №4161-II/ 

13.07.2021 г. 

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

отреден за имот с планоснимачен номер седем хиляди двеста 

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

сто петдесет и три), целият с урегулирана площ от 518 (петстотин 

и осемнадесет) кв.м., находящ се в кв. 211 (двеста и единадесет) 

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

Софийска.  

56.  АЧОС №4162-II/ 

13.07.2021 г. 

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

отреден за имот с планоснимачен номер шест хиляди шестстотин 

шестдесет и пет, шест хиляди шестстотин и шест), целият с 

урегулирана площ от 604 (шестстотин и четири) кв.м., находящ се 

в кв. 211 (двеста и единадесет) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

57.  АЧОС №4163-II/ 

14.07.2021 г. 

Поземлен имот с идентификатор 54170.164.29 (пет четири едно 

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

9998 кв. м (девет хиляди деветстотин деветдесет и осем кв. м.) в 

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

категория – 6 (шеста), план за земеразделяне, находящ се в 

землището на с. Осиковица, община Правец, област Софийска. 

Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 

164029. 
 

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ МЕЖДУ ОБЩИНА ПРАВЕЦ И 

ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧРЕЗ ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИТЕ 

ЧАСТИ /НЕУРЕДЕНИ СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ ЗА ПРИДАВАЕМИ ЧАСТИ ОТ 

УЛИЦА ИЛИ ДРУГИ ОБЩИНСКИ ИМОТИ/. 

 
№ 

по 

ред 

АОС № 

дата 

 

Описание на имота 

1.  АЧОС №1385-II/ 

20.05.2015 

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

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

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

община Правец, област Софийска. 
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2.  АЧОС №1357-II/ 

24.03.2015 

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

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

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

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

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

3.  АЧОС №2235-II/ 

28.07.2017 

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

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

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

4.  АЧОС №2249-II/ 

27.09.2017 г. 

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

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

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

община Правец, област Софийска. 

5.  АЧОС №2250-II/ 

27.09.2017 г. 

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

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

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

Правец, община Правец, област Софийска. 

6.  АЧОС №2251-II/ 

27.09.2017 г. 

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

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

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

Правец, област Софийска. 

7.  АЧОС №2252-II/ 

27.09.2017 г. 

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

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

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

8.  АЧОС №2323 – II/ 

27.11.2017 г. 

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

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

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

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

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

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

9.  АЧОС №2326 – II/ 

27.11.2017 г. 

78/498 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 

637,1369 целият с урегулирана площ от 498 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 80 по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска.  

10.  АЧОС №2458-II/ 

13.04.2018 г. 

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

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

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

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

област Софийска. 

11.  АЧОС №3433-II/ 

07.06.2019 г. 

23/700 (двадесет и три към седемстотин) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XI – 42 (единадесети отреден за 

имот планоснимачен номер четиридесет и две), целият с 

урегулирана площ от 700 (седемстотин) кв.м. с неуредени сметки, 

находящ се в кв. 6 (шест) по плана за регулация на с. Разлив, 

община Правец, област Софийска. 

12.  АЧОС №3735-II/ 

07.07.2020 г. 

32/240 (тридесет и две към двеста и четиридесет) идеални части, от 

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

обслужване, търговия, обществено хранене и битови услуги, целият 

с площ от 240 (двеста и четиридесет) кв.м., находящ се в кв. 208 

(двеста и осем), гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
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13.  АЧОС №3778-II/ 

18.08.2020 г. 

70/986 (седемдесет към деветстотин осемдесет и шест) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) IV – 917 (четвърти 

отреден за имот планоснимачен номер деветстотин и седемнадесет), 

целият с урегулирана площ от 986 кв.м. (деветстотин осемдесет и 

шест квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 70 

(седемдесет) кв.м., придаваеми от улица, находящ се в кв. 65 

(шестдесет и пет) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

14.  АЧОС №3818-II/ 

17.09.2020 г. 

111/801 (сто и единадесет към осемстотин и един) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII – 1683 (осми отреден за имот 

планоснимачен номер хиляда шестстотин осемдесет и три), целият с 

урегулирана площ от 801 кв.м. (осемстотин и един квадратни метра) 

с неуредени сметки, представляващи 111 (сто и единадесет) кв.м., 

находящ се в кв. 67 (шестдесет и седем) по плана за регулация на гр. 

Правец, община Правец, област Софийска. 

15.  АЧОС №3889-II/ 

25.11.2020 г. 

15/1063 (петнадесет към хиляда шестдесет и три) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 181 (втори отреден за имот 

планоснимачен номер сто осемдесет и едно), целият с урегулирана 

площ от 1063 кв.м. (хиляда шестдесет и три квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 15 (петнадесет) кв.м., находящ 

се в кв. 27 (двадесет и седем) по плана за регулация на с. Равнище, 

община Правец, област Софийска. 

16.  АЧОС №3924-II/ 

14.02.2021 г. 

17/577 (седемнадесет към петстотин седемдесет и седем) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 634 (втори отреден 

за имот планоснимачен номер шестстотин тридесет и четири), 

целият с урегулирана площ от 577 кв.м. (петстотин седемдесет и 

седем квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 17 

(седемнадесет) кв.м., находящ се в кв. 80 (осемдесет) по плана за 

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

17.  АЧОС №3926-II/ 

21.01.2021 г. 

550/1913 (петстотин и петдесет към хиляда деветстотин и 

тринадесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) 

XVIII – 971 (осемнадесети отреден за имот планоснимачен номер 

деветстотин седемдесет и едно), целият с урегулирана площ от 1913 

кв.м. (хиляда деветстотин и тринадесет квадратни метра) с 

неуредени сметки, представляващи 550 (петстотин и петдесет) кв.м., 

от които: 180 (сто и осемдесет) кв.м. придаваеми от улица; 370 

(триста и седемдесет) кв.м. придаваеми от ПИ №1840, находящ се в 

кв. 2 (две) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, 

област Софийска. 

18.  АЧОС №3927-II/ 

25.01.2021 г. 

156/432 (сто петдесет и шест към четиристотин тридесет и две) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII – 6501 - за 

жил. с-во (тринадесети отреден за имот планоснимачен номер шест 

хиляди петстотин и едно), целият с урегулирана площ от 432 кв.м. 

(четиристотин тридесет и два квадратни метра) с неуредени сметки, 

представляващи 156 (сто петдесет и шест) кв.м., находящ се в кв. 9 

(девет) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

19.  АЧОС №3983-II/ 

23.02.2021 г. 

76/496 идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 

637,1369 целият с урегулирана площ от 496 кв.м. с неуредени 

регулационни сметки, находящ се в кв. 80 по плана за регулация на 

гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
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20.  АЧОС №3861-II/ 

26.10.2020 г. 

Поземлен имот (ПИ) с кадастрален номер №7078 (седем хиляди 

седемдесет и осем) с площ от 464 кв.м. (четиристотин шестдесет и 

четири квадратни метра), който имот участва в Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) VIII (осми), находящ се в кв. 66 (шестдесет и 

шест) по плана за регулация на гр. Правец, община Правец, област 

Софийска. 

21.  АЧОС №4002-II/ 

26.03.2021 г. 

58/1217 (петдесет и осем към хиляда двеста и седемнадесет) 

идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) V – 808 (пети 

отреден за имот планоснимачен номер осемстотин и осем), целият с 

урегулирана площ от 1217 кв.м. (хиляда двеста и седемнадесет 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 58 (петдесет 

и осем) кв.м., находящ се в кв. 45 (четиридесет и пет) по плана за 

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

22.  АЧОС №4021-II/ 

12.04.2021 г. 

13/1202 (тринадесет към хиляда двеста и две) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 74,75 (шести отреден за 

имот планоснимачен номер седемдесет и четири запетая седемдесет 

и пет), целият с урегулирана площ от 1202 кв.м. (хиляда двеста и 

два квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 13 

(тринадесет) кв.м., находящ се в кв. 17 (седемнадесет) по плана за 

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

23.  АЧОС №4022-II/ 

14.04.2021 г. 

16/603 (шестнадесет към шестстотин и три) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI – 33 (шести отреден за имот 

планоснимачен номер тридесет и три), целият с урегулирана площ 

от 603 кв.м. (шестстотин и три квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 16 (шестнадесет) кв.м., придаваеми от 

улица, находящ се в кв. 6 (шест) по плана за регулация на с. 

Видраре, община Правец, област Софийска. 

24.  АЧОС №4023-II/ 

14.04.2021 г. 

16/696 (шестнадесет към шестстотин деветдесет и шест) идеални 

части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX – 6658 

(деветнадесети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди 

шестстотин петдесет и осем), целият с урегулирана площ от 696 

кв.м. (шестстотин деветдесет и шест квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 16 (шестнадесет) кв.м., находящ се в кв. 97 

(деветдесет и седем) по плана за регулация на гр. Правец, община 

Правец, област Софийска. 

25.  АЧОС №4074-II/ 

10.06.2021 г. 

45/805 (четиридесет и пет към осемстотин и пет) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 77 (втори отреден за имот 

планоснимачен номер седемдесет и седем), целият с урегулирана 

площ от 805 кв.м. (осемстотин и пет квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 45 (четиридесет и пет) кв.м., от които 30 

(тридесет) кв.м. придаваеми от улица с о. т. 44 до о. т. 52 и 15 

(петнадесет) кв.м придаваеми от улица с о. т. 44 до о. т. 45, находящ 

се в кв. 16 (шестнадесет) по плана за регулация на с. Осиковица, 

община Правец, област Софийска. 

26.  АЧОС №4151-II/ 

01.07.2021 г. 

345/5770 (триста четиридесет и пет към пет хиляди седемстотин и 

седемдесет) идеални части от Урегулиран поземлен имот (УПИ) X – 

6403 (десети отреден за имот планоснимачен номер шест хиляди 

четиристотин и три), целият с урегулирана площ от 5770 кв.м. (пет 

хиляди седемстотин и седемдесет квадратни метра) с неуредени 

сметки, представляващи 345 (триста четиридесет и пет) кв.м., от 

които 39 (тридесет и девет) кв.м., придаваеми от улица и 315 

(триста и петнадесет) кв.м., придаваеми от Поземлен имот (ПИ) №8 

(осми), находящ се в кв. 150 (сто и петдесет) по плана за регулация 

на гр. Правец, община Правец, област Софийска. 
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27.  АЧОС №4137-II/ 

14.06.2021 г. 

37/701 (тридесет и седем към седемстотин и едно) идеални части от 

Урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXVII – 881 (тридесет и седми 

отреден за имот планоснимачен номер осемстотин осемдесет и 

едно), целият с урегулирана площ от 701 кв.м. (седемстотин и едно 

квадратни метра) с неуредени сметки, представляващи 37 (тридесет 

и седем) кв.м., находящ се в кв. 59 (петдесет и девет) по плана за 

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

 

 

VI.  ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ 

ПРАВА. 

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

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ОТЧУЖДАВАНЕ. 

 

VІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО ОБЩИНА 

ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАКУПИ. 

 

ІХ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ БЕЗВЪЗМЕЗДНО. 

 

Х. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, С КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОСЪЩЕСТВЯВА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ЧРЕЗ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С 

ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА. 

 

ХІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ОТДАВА НА КОНЦЕСИЯ:  

 

ХІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДОСТАВИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ: 

 

ХІІІ –ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ПОКУПКА, ЧРЕЗ ЗАМЯНА С РАВНОСТОЕН 

ОБЩИНСКИ ИМОТ ИЛИ СОБСТВЕНИЦИТЕ УЧРЕДЯТ НА ОБЩИНАТА 

ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА: 

№ 

по 

ред 

Описание на имота 

1 Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на ползване върху УПИ ХХVІ- За спортен 

комплекс, целият с площ от 11701 кв. м, находящ се в кв. 9 по плана за регулация на гр. 

Правец, от „Университетски недвижими имоти – Правец“ АД в полза на община Правец 

2. Масивна сграда, представляваща Спортна зала със ЗП 1925 кв.м., Пристройка за спортно 

оборудване със ЗП 138 кв.м. и Търговски обект – кафе аперитив със ЗП 75 кв.м, построени 

в УПИ ХХVІ- За спортен комплекс, целият с площ от 11701 кв. м, находящ се в кв. 9 по 

плана за регулация на гр. Правец, собственост на „Университетски недвижими имоти – 

Правец“ АД. 
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XIV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПРАВЕЦ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДОСТАВИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО УПРАВЛЕНИЕ. 

 

XV. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИ - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, КОИТО 

ОБЩИНА ПРАВЕЦ ОБЯВЯВА КАТО ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО 

ЗНАЧЕНИЕ. 

 

XVI: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕХВЪРЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО В СОБСТВЕНОСТ НА ДЪРЖАВАТА:  

 

XVII: ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПО РЕДА НА 

§ 27, ал.2 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ:  

Землище на гр. Правец, ЕКАТТЕ 58030, община Правец, област Софийска 

№ по 

ред 

Имот № по 

КККР 

Местност Начин на 

трайно 

ползване 

Категор

ия 

Площ, 

кв. м. 

АОС №/дата 

1.  58030.56.67 ЦЕРЕТО Нива VII 500 АЧОС №3858-II/ 

23.10. 2020 

2.  58030.57.52 ГРЪКОВА 

МОГИЛА 

Нива VII 419 АЧОС №3863-II/ 

04.11. 2020 

3.  58030.61.1 СВ. ИЛИЯ Нива VII 166 АЧОС №3864-II/ 

04.11. 2020 

4.  58030.61.66 СВ. ИЛИЯ Нива VII 1250 АЧОС №3865-II/ 

04.11. 2020 

5.  58030.61.67 СВ. ИЛИЯ Нива VII 566 АЧОС №3866-II/ 

04.11. 2020 

6.  58030.64.97 ГЕРГОВЕЦ Нива VI 167 АЧОС №3868-II/ 

04.11. 2020 

7.  58030.69.70 ДОЛНО ПОЛЕНЕ Нива IX 1210 АЧОС №3869-II/ 

04.11. 2020 

8.  58030.70.49 ПОЛЕНЕ Нива VI 509 АЧОС №3870-II/ 

04.11. 2020 

9.  58030.71.84 ПОЛЕНЕ Овощна 

градина 

VII 1223 АЧОС №3871-II/ 

04.11. 2020 

10.  58030.71.87 ПОЛЕНЕ Овощна 

градина 

VII 830 АЧОС №3872-II/ 

04.11. 2020 

11.  58030.72.12 ПОЛЕНЕ Нива VI 1220 АЧОС №3873-II/ 

10.11. 2020 

12.  58030.72.40 ПОЛЕНЕ Нива VI 254 АЧОС №3874-II/ 

10.11. 2020 

13.  58030.72.41 ПОЛЕНЕ Нива VI 736 АЧОС №3875-II/ 

10.11. 2020 

14.  58030.72.42 ПОЛЕНЕ Нива VII 1235 АЧОС №3876-II/ 

10.11. 2020 

15.  58030.76.4 ГОЛЯМ ОРЕХ Нива VII 912 АЧОС №3880-II/ 

10.11. 2020 

16.  58030.77.13 ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 663 АЧОС №3881-II/ 

10.11. 2020 
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17.  58030.77.20 ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 392 АЧОС №3882-II/ 

10.11. 2020 

18.  58030.77.22 ЛЮБЕНОВО 

ОРНИЧЕ 

Нива VII 750 АЧОС №3883-II/ 

10.11. 2020 

19.  58030.80.35 НАНИН ДОЛ Овощна 

градина 

VI 1586 АЧОС №3891-II/ 

25.11. 2020 

20.  58030.85.61 ВЛАДИН РЪТ Нива V 588 АЧОС №3894-II/ 

25.11. 2020 

21.  58030.87.39 ЕЛАША Нива VI 1477 АЧОС №3897-II/ 

25.11. 2020 

22.  58030.87.109 ЕЛАША Нива VI 330 АЧОС №3895-II/ 

25.11. 2020 

23.  58030.94.31 ТОШИНСКИ РЪТ Нива VI 814 АЧОС №3900-II/ 

25.11. 2020 

24.  58030.94.40 ТОШИНСКИ РЪТ Нива VI 2905 АЧОС №3901-II/ 

25.11. 2020 

25.  58030.94.56 ТОШИНСКИ РЪТ Нива VI 429 АЧОС №3903-II/ 

25.11. 2020 

26.  58030.781.1 ТАТАРИСКА 

ПОЛЯНА 

Нива VII 1411 АЧОС №3885-II/ 

10.11. 2020 

27.  58030.781.2 ТАТАРИСКА 

ПОЛЯНА 

Нива VII 10352 АЧОС №3886-II/ 

10.11. 2020 

28.  58030.781.4 ТАТАРИСКА 

ПОЛЯНА 

Нива VII 4708 АЧОС №3888-II/ 

10.11. 2020 

29.  58030.781.5 ТАТАРИСКА 

ПОЛЯНА 

Нива VII 941 АЧОС №3890-II/ 

25.11. 2020 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Правец през 2021 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона 

за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинска 

собственост за периода 2019-2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да 

се допълва и актуализира през годината. 

Настоящата програма е приета с Решение № 234 от 29.12.2020 г., допълнена с 

Решение №2 от 28.01.2021 г., Решение №21 от 25.02.2021 г., Решение №42 от 18.03.2021 г., 

Решение №59 от 27.04.2021 г., Решение №83 от 27.05.2021 г., Решение №99 от 28.06.2021 г. 

и Решение №119 от 23.07.2021 г. на Общински съвет на община Правец. 


