
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№1 

Гр.Ботевград,14.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -   КМЕТ НА 

ОБЩИНА – БОТЕВГРАД НА  Докладна  записка относно проект на 

бюджет на Община Ботевград за 2015 година и Индикативен годишен 

разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2015 година /вх. 

№356/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и 

ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2015г., чл.34, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане и отчитане на бюджета на община Ботевград  и   проведено  

поименно  гласуване с 19  гласа „за”, 5   гласа „против”,  4 гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

1. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно чл.144 от ЗПФ -Приложение № 1а. 

 

2. Приема бюджета на община Ботевград за 2015г., съгласно приложение 

№ 1б в т.ч.: 

 

1.Приходна част            19 402 310   лв 

    в.т.ч.: 

1.1.Приходи от централния бюджет            11 716 969 лв 

-Обща субсидия за делегирани .от държавата дейности                 8996929 

-Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности       1673615                      

-За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища     160740 

-Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейност            885685   

в т.ч. за изграждане и ремонт на общински пътища                          634220 

за други инвестиционни разходи                                                         251465     
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1.2.Приходи с местен характер в размер на                             7 889 424   

 в.т.ч.  

 - имуществени данъци                                                                     1326000                                                               

 - приходи от доходи от собственост                                               1162500             

 - общински такси                                                                              2605424 

 - глоби и административни наказания                                              152000              

 - други неданъчни приходи                                                                -50000          

 - приходи от продажба на имущество                                            2690000 

 - помощи и дарения                                                                                3500 

 

1.3. Финансиране                                                                          /-/204 083    
в т.ч. преходен остатък  от кап.р-ди и от училища                          218441 

 

2. Разходна част                                                                          19 402 310 

 

2.1.Заплати и осигурителни вноски                                               8555148                                                                                                                                                             

2.2.Издръжка                                                                                    4444397 

2.3.Социални разходи                                                                       855239  

2.4.Придобиване на нефинансови активи                                     4411363 

2.5.Субсидии                                                                                      568842                                                                                     

в т.ч. читалищни дейности                                                                298420 

2.6.Резерв за непредвидени и неотложни разходи, съгл.чл.35      567321 

 

3. Приема заедно и неразделна част от бюджета подробен поименен 

списък, отразяващ всички обекти финансирани и утвърдени в Бюджета на 

община Ботевград за 2015г. /разчет за капиталовите разходи, включващи 

всички източници на финансиране, в т.ч. за разпределението на целевата 

субсидия за капиталови разходи, приета с чл.50 от ЗДБРБ за 2015г., по 

обекти на строителство и основен ремонт за придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи за проектни работи, включително за 

съфинансиране на проекти/, съгласно Приложение № 1в.     

4. В изпълнение на указания на МФ се формира 5 на сто резерв възлизащ 

общо на 143160лв., в т.ч. от целевата субсидия за капиталови разходи на 

общината в размер на 46 615лв., сума в размер на 8 460лв. от 

снегопочистване и 88 085лв.от изравнителната субсидия за местни 

дейности. 

5.Утвърждава разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от 

приходи по параграф 40-00 „Постъпления от продажба на общински 

нефинансови активи”, съгласно Приложение № 9. 
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6. Утвърждава справка за очаквания размер на разходите за 2015г./в 

годишен размер/ на общините-бенефициенти по Програмата за развитие на 

селските райони, администрирана от Разплащателната агенция към ДФ 

„Земеделие”, съгласно Приложение № 10. 

7. Приема разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на 

проекти по програми на ЕС през 2015г. по договори за БФП, съгласно 

Приложение № 8. 

8. Приема максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като 

наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните 4 години; ограничението не се прилага за задължения за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. 

9. Приема максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години; 

ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за 

сметка на помощи и дарения. 

10. Утвърждава справка за разпределението на средствата от преходния 

остатък от 2014г. по функции и дейности по бюджета за 2015г., съгласно 

Приложение № 3. 

11. Приема максимален размер на общинския дълг за 2015г. в размер на 

3 000 000лв., съгласно Приложение № 14. 

12. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през бюджетната 2015г., съгласно обяснителна записка. 

13. Приема план-график за обслужване на просрочените задължения от 

2014г., съгласно Приложение № 1. 

14. Приема справка за размера /ставката/ на данъка върху недвижимите 

имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество на община 

Ботевград за 2015г., съгласно Приложение № 2. 

15. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгл. чл. 9, 

ал.1 от       Закона за общинския дълг, съгласно Приложение № 4. 

16. Утвърждава числеността на общинската администрация, съгласно 

Приложение № 5    

17. Утвърждава справка за разпределение субсидията на читалищата за 

2015г., съгласно Приложение № 7. 

18. Утвърждава размер на помощи до 60 лева  при погребения на 

граждани.        

19. Утвърждава „Други разходи” в размер на 20 500 лева, съгласно 

Приложение № 14. 
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20. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи,        съгласно Приложение № 11. 

21. Утвърждава списък на 96 човека пътуващ педагогически персонал в 

делегираните от държавата дейности  с право на заплащане на 85% от 

средства за транспортни  разходи.  

22. Утвърждава обезщетения и помощи за подпомагане на граждани в 

размер на 764 500 лева, съгласно Приложение № 13. 

23. Приема програма за празници и чествания в община Ботевград за 

2015г., съгласно        Приложение № 6. 

24. По предложение на ПКРДМСТ Общинският съвет -утвърждава 

средства в размер на 250 000 лева за  издръжка на Баскетболен 

клуб”Балкан”-Ботевград  от    предвидения резерв за непредвидени и 

неотложни разходи . 

25. Утвърждава финансови средства в размер до 100 000 лева за ремонтни 

дейности и закупуване на апаратура в „МБАЛ-Ботевград”ЕООД от 

предвидените  средства  за  текуща издръжка. 

26. Утвърждава финансови средства в размер на 64 665 лева за издръжка 

на учебен-спортно  тренировъчен комплекс”Васил Левски” и учебен 

спортно тренировъчен комплекс”Балкан”-ледена пързалка за заплати на 

обслужващия персонал. Средствата са от намаление на  собствените 

средства за подпомагане таксите  на децата в детските градини и ясли. 

27. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и 

разпределени средства  по общинския бюджет по пълна бюджетна 

класификация и по тримесечия. 

28. Приема следните лимити за разходи: 

28.1.Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови             

възнаграждения  

28.2. Размер на един храноден в детски ясли до 2,20 лева 

28.3. Размер на един храноден в  детските градини до 2,45 лева 

29. Допълнителни възнаграждения на заетите лица във функция 

„Образование” се изплащат само след съгласуване и разрешение от 

първостепенния разпоредител с бюджетни кредити. 

30. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване 

на         субсидията на организации с нестопанска цел. 

31. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да разходва 

финансови средства от параграф 27-07 за разплащане на извършени 

разходи за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 

почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. територии за 

обществено ползване, междублокови пространства,детски 

площадки,гробищни паркове; обезпаразитяване и дезинфекция на обекти 

от зелената система; почистване на нерегламентирани сметища от битов и  
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строителен характер и осигуряване на място за депониране на строителни 

отпадъци; ремонтни дейности  и възстановяване на изградената пътна и  

улична инфраструктура, по която сметоизвозващите машини 

транспортират отпадъците, както и изграждане на площадки за поставяне 

на съдовете за битови отпадъци. 

32. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да одобрява 

разпределението на средствата на делегираните от държавата дейности на 

училищата и изготвената впоследствие формула. 

33. На основание чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане и отчитане на бюджета на община Ботевград предоставя 

следните правомощия на кмета при спазване на общия размер на  бюджета: 

33.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи на      една бюджетна дейност.  

33.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, 

звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на 

бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите 

приоритети до неговото преустановяване.      

33.3.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 

дейност     или от една дейност в друга в границите на една бюджетна 

група, без да     изменя общия и размер в частта за местни дейности.  

33.4.Да разработва и възлага подготовката на общинските програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 

структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори по 

Национални програми и от други източници за реализиране на годишните 

цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.  

33.5.Да кандидатства за предоставяне на средства от централния бюджет и 

други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми 

и проекти. 

34. Приема за сведение протокол за проведено обществено обсъждане на 

Проекто-бюджет на община Ботевград за 2015г.      

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№2 

Гр.Ботевград,20.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -   КМЕТ НА 

ОБЩИНА – БОТЕВГРАД НА   Докладна записка относно съгласие за 

поемане на общински дълг чрез договор за общински заем от банкова 

финансова институция за изпълнение на ДБФП № DIR - 51011116-

С040/24.08.2012г. по проект „ГПСОВ Ботевград-съпътстваща и 

довеждаща инфраструктура към нея”/вх.№8/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

на   основание чл.21, ал.1 ,т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.3,т.2 и чл.13 

от Закона за общинския дълг  и   проведено  поименно  гласуване със  

17  гласа „за”, 9   гласа „против”,  0 гласа „въздържал се”  ,  при общ 

брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 1. Община Ботевград да сключи договор за кредит с банкова 

финансова институция, или безлихвен държавен  заем , по силата на който 

да поеме дългосрочен общински дълг с цел изпълнение на проект: 

„ГПСОВ Ботевград – съпътстваща и довеждаща инфраструктура към 

нея“, одобрен за финансиране с ДБФП № DIR – 51011116-

С040/14.08.2012г., от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по 

процедура с реф. № BG161PO005/10/1.11/02/16 – „Подобряване и развитие 

на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в англомерации над 

10 000 е.ж.” на Министерството на околната среда и водите, Приоритетна 

ос 1, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от 

Кохезионния фонд на ЕО, при следните основни параметри:  

 1.1 Максимален размер на дълга – до 3 500 000 (три милиона и 

петстотин хиляди); 

 1.2. Валута на дълга – български лева; 

 1.3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински 

заем;  
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         1.4. Условия за погасяване:  

 -Срок на погасяване – до 48 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с гратисен период за погасяване на главницата до 

края на срока за усвояване- от 10 до 12 месеца, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без комисионни, такси и 

неустойки за предсрочно погасяване.  

 -Източници за погасяване на главницата – собствени средства на 

Община Ботевград по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинския дълг; 

 1.5. Максимален годишен лихвен процент – фиксиран, до 5%; 

 1.6. Начин на погасяване:  

 - на равни месечни вноски на главницата след изтичане на гратисния 

период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, 

без комисионни, такси и неустойки; 

 - на лихвата - всеки месец върху усвоената сума; 

 - без такса ангажимент; 

 - без такса за усвояване; 

 -Други такси и комисионни – до 2% за целия срок на кредита; 

 - наказателни лихви за просрочие на главницата и неустойка за 

просрочие на лихви- до 1% от договорения лихвен процент; 

 1.7. Начин на обезпечение на кредита: 

 - Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по 

член 6 от Закона за общинския дълг, 

 - Учредяване на залог върху вземанията на Община Ботевград, с 

изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 

DIR – 51011116-С040/14.08.2012г., сключен с Управляващия орган на 

Оперативна програма „Околна среда” и 

 - Учредяване на договорна ипотека върху недвижими имоти-частна 

общинска собственост подробно описани в Приложение №1, неразделна 

част от настоящото решение. 

 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да 

подпише договор за кредит с банкова финансова институция   при 

условията на Глава Пета, Раздел I от Закона за общинския дълг и 

договорите за залог, или безлихвен държавен  заем ,както и да извърши 

всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение 

на решението по т. 1. 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№3 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на 

Общински съвет – БОТЕВГРАД на  Отчет за дейността на Общинския 

съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2014 година. /вх.№21/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание чл.21, ал.1 ,т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ във връзка с чл.27,ал.6 

от ЗМСМА и проведено  гласуване с    19 гласа „за”, 0   гласа „против”,  6 

гласа „въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

 

1. Приема отчета за дейността на Общинския съвет – Ботевград и неговите  

комисии за второто полугодие на 2014 година. 

 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№4 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на Годишен доклад 

за дейността на звеното за „Вътрешен одит” при Община Ботевград за 2014 

година. /вх.№14/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.20,във връзка с 

дейностите по чл.17,ал.1,т.1 и чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ във връзка с чл.28,ал.2 

от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и проведено  поименно  

гласуване със 17    гласа „за”, 0  гласа „против”,  2 гласа „въздържал се”  ,  

при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

 

1. Одобрява Годишен доклад за дейността  на звеното за „Вътрешен 

одит” при Община Ботевград за 2014 година. 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№5 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на Годишен план 

за дейността на звеното за „Вътрешен одит” при Община Ботевград за 2015 

година. /вх.№15/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21,ал.1,т.6 във 

връзка с дейностите по чл.17,ал.1,т.1  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ във връзка с чл.27,ал.2 

от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и проведено  поименно  

гласуване със 17    гласа „за”,1    гласа „против”,  1 гласа „въздържал се”  ,  

при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

 

1.Одобрява Годишен план  за 2015 година  на звеното за „Вътрешен 

одит” при Община Ботевград . 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№6 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Ботевград. /вх.№13/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21,ал.2  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/  в 

изпълнение  на §43 от ЗИД на Закона за добавената стойност  и проведено    

гласуване с   19  гласа „за”, 0   гласа „против”,  0 гласа „въздържал се”  ,  

при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Изменя и допълва  Наредбата за определяне на местните данъци на 

територията на община Ботевград, приета с Решение № 6/31.01.2008г. на 

Общински съвет – Ботевград /  изм. и доп./ ,както следва: 

 

1.1. В глава първа Общи положения се създава нов чл.6а със следното 

съдържание: 

 

„чл.6а (1) Община Ботевград предоставя ежедневна информация по електронен 

път на Министерството на финансите за: 

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и 

отчетните им стойности; 

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения; 



            2. 

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на 

местните данъци и такси.  

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени 

със заповед на министъра на финансите.” 

 

1.2. В чл.11, ал.1 думите „ от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „ 

до 30 юни и до 31 октомври”. 

 

1.3. В чл.11, ал.2 думите „ от 1 март „  се заличават. 

 

1.4. В глава втора Местни данъци, раздел ІІІ Данък при придобиване на 

имущества по дарение и по възмезден начин се създава  нов чл.37а със 

следното съдържание: 

 

„Чл. 37а (1)  Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната 

община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права 

върху недвижими имоти. 

(2) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят ежедневно 

по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на 

пътните превозни средства за регистрираните, отчислените и спрените от 

движение пътни превозни средства, включително и информация за екологичната 

им категория. 

(3) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването. „ 

 

1.5. В глава втора Местни данъци, раздел ІV Данък върху превозните средства 

се правят следните изменения и допълнения: 

 

1.5.1. В чл.40, ал.1  и ал. 2  се отменят. 

1.5.2.  В чл.40 се създават нови алинеи 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 и 14 със следното 

съдържание: 

 

„ (3)  Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация 

въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от 

Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото 

лице. „ 

 

 

 

 

 

 



             3. 

(4)    Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на 

общината:  

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на 

местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра 

на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните 

работи, или 

2. ежемесечно - на електронен носител. 

(5)   Алинея 3 не се прилага, когато:  

1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат 

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната; 

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на 

данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от Закона за местните данъци и такси, 

когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство. 

(6)  Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 3, 

декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. 

За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, 

двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. 

При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в 

срока по чл. 32. 

(7)  Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно 

седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по 

регистрация на превозното средство. 

(8)  Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване 

от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 6 

или с подаване на нова данъчна декларация. 

(9) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. 

При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото 

лице представя документ от компетентен орган. 

(10) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите 

съсобственици. 

(11)   Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно 

средство, за такава се приема годината на първата му регистрация. 
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(12)   Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 35, 

ал.2, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на 

декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък 

върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху 

добавената стойност. 

(13)  Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 41, ал. 

7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни 

средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на 

състава от превозни средства, определена от производителя. 

(14) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за 

определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на 

общинската администрация и се съобщава на лицето.” 

 

1.5.3. В чл.46, ал.1 думите „ от 1 март” се заличават, а думите „ 30 октомври „ се 

заменят с „ 31 октомври „ 

 

1.5.4. В чл.47 думите „ чл.54, ал.2 „ се заменят с думите  „ чл.54, ал.5” 
 
2. Решението по т.1 влиза в сила от 1 януари 2015 година. 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№7 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно удължаване срока на 

ликвидация на „Родина-75 И” ЕООД в ликвидация. /вх.№22/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   

основание чл.21,ал.1,т.9  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация/ЗМСМА/  и чл.266,ал.2 от Търговския закон   и проведено  

поименно   гласуване с 19   гласа „за”, 0  гласа „против”,  0 гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

1. Удължава срока за ликвидация на „Родина-75И”ЕООД в /л/ с 

6/шест/ месеца,считано от 23.01.2015 година. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи анекс към 

договора за възлагане на ликвидация на „Родина -75И”ЕООД в /л/ 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№8 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2015 

година. /вх.№24/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21,ал.1,т.8  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

администрация   и на осн. Чл.8,ал.10 от ЗОС и проведено  поименно   

гласуване с 19   гласа „за”, 0   гласа „против”,  0 гласа „въздържал се”  ,  при 

общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 
 

        1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и 

актуализиране Раздел ІІІ.Б. ”Имоти които община Ботевград има 

готовност да продаде ..…”на  Програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2015г. 

, със следният общински недвижим имот: 

        Поземлен имот №280.79 с площ от 752кв.м.,  находящ се  в 

кадастрален район 280, местност Конопище, землището на с.Новачене, 

община Ботевград, Софийска област за който е съставен АОС-частна 

№2062 /15.01.2015г.на община Ботевград 

            2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури по  

ЗОС. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№9 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно одобряване на актуални 

пазарни цени за продажба на общински недвижими имоти, включени в 

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в 

Община Ботевград през 2015г. /вх.№36/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание 

чл.21,ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,чл.35,ал.1 във връзка с чл.41,ал.2 от ЗОС   и проведено  

поименно   гласуване с  19  гласа „за”, 0  гласа „против”,  0 гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

      1.Одобрява актуални начални тръжни пазарни цени за продажба  

по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публични търгове с тайно 

наддаване на общински недвижими имоти, актувани с актове за 

частна общинска собственост на община Ботевград и включени  под 

съответния № по ред в Програма за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2015г.,както 

следва: 

 

 

 

 



 

№ 

по 

ред  

Описание на имота,  

начална тръжна пазарна цена,  

акт за частна общинска собственост №/г. 

 

1. 

Поземлен имот №000455 /нула, нула, нула, четири, пет, пет/, местност 

"Чорбаджийска круша", землище с.Новачене,   с площ от 15.051дка/петнадесет дка, 

петдесет и една хилядни/,  начин на трайно ползване:ливада, категория при 

неполивни условия:четвърта, актуван с АОС-частна №2025/03.06.2014г., при 

начална тръжна  пазарна цена 37 628.00лева, сделката освободена от ДДС.    
2  УПИ ІІІ-862 – за обществено - обслужваща дейност и жилищно строителство с 

урегулирана площ от 2210кв.м., празен, незастроен с уредени регулационни сметки, 

находящ се в кв.27 по плана на с.Новачене, при начална тръжна цена в размер на 

11050.00лв. , без ДДС, актуван с АОС-частна № 1117/2008г. 

3. УПИ ХVІ- за общ.обслужваща и производствена дейност с ур.площ от 3550кв.м., с 

уредени регулационни сметки, празен, незастроен, находящ се в кв.41 по плана на 

с.Новачене при начална тръжна цена в размер на 17750.00,без ДДС, актуван с АОС-

частна № 1134/2009г. 

4 УПИ ХV- общ. с ур.площ от 1065кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, 

незастроен, находящ се в кв.41 по плана на с.Новачене, при начална тръжна цена в 

размер на  5325.00лв, без ДДС, актуван с АОС-частна №1133/2009г. 

5 УПИ ІV-802 с ур.площ от 608 кв.м., с уредени рег.сметки,  находящи се в кв.80 по 

плана на с.Новачене при начална тръжна цена в размер на 2452.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна № 420/2002г. 

6 УПИ VІІІ-802 с ур.площ от 665 кв.м., с уредени рег.сметки,  находящи се в кв.80 по 

плана на с.Новачене при начална тръжна цена в размер на 2680.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна № 424/2002г.  

7 Поземлен имот /ПИ/ №280.021, представляващ празен, незастроен терен с площ от 

1297.75 кв.м. в кадастрален район 280 по плана на местността„Конопище” в 

землището на с.Новачене, община –Ботевград, при начална тръжна цена в размер 

на 3000.00,сделката освободена от ДДС , актуван с АОС-частна №1398/2013г. 

8 Поземлен имот /ПИ/ №280.008, представляващ празен, незастроен терен с площ от 

1452.45 кв.м. в кадастрален район 280 по плана на местността„Конопище” в 

землището на с.Новачене, община –Ботевград, при начална тръжна цена в размер 

на 3000.00,сделката освободена от ДДС , актуван с АОС-частна №1399/2013г. 

9 Поземлен имот №005062 с площ от 9.359дка, начин на трайно ползване нива, 

категория при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Стопански 

двор”, землището на с.Трудовец, община Ботевград, при начална тръжна цена в 

размер на 9400.00лв.,сделката освободена от ДДС, актуван с АОС-частна 

№1419/2013г. 

10 УПИ ІІ с ур.площ от 1000 кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен 

терен находящ се в кв.53 по плана на с.Скравена, Община-Ботевград, при начална 

тръжна цена в размер на 15000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1096/2008г. 

11 УПИ ІІІ с ур.площ от 1000 кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен 

терен находящ се в кв.53 по плана на с.Скравена, Община-Ботевград, при начална 

тръжна цена в размер на 15000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1097/2008г. 

12 УПИ ІV с ур.площ от 1000 кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен 

терен находящ се в кв.53 по плана на с.Скравена, Община-Ботевград, при начална 

тръжна цена в размер на 15000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1098/2008г. 

13 УПИ ІХ-173 в кв.32  по плана на с.Гурково,Община-Ботевград,  с урегулирана площ 



от 915 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със ЗП-

65кв.м., построена 1956г, при начална тръжна цена в размер на 18000.00лв.,без ДДС, 

актуван с АОС-частна №1266/2010г. 

14 Поземлен имот № 050264 с площ от 4500кв.м., заедно със застроените в него: 

едноетажна масивна сграда – столова със ЗП-162кв.м. и 5 броя бунгала всяко едно 

със ЗП-19кв.м., находящи се в землището на с.Рашково, Община-Ботевград, при 

начална тръжна цена в размер на 59 000.00лв.,сделката освободена от ДДС, актуван 

с АОС-частна №631/2004г. 

15 УПИ VІІІ-общ. с урегулирана площ от 1240 кв.м., с уредени регулационни сметки, 

находящ се в кв.35 по плана на с.Рашково, при начална тръжна цена в размер на 

23560.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1131/2009г. 

16 Поземлен имот №019156 с площ от 13.797дка, начин на трайно ползване: ливада, 

категория на земята седма, находящ се м.Дръстила, землището на с.Краево, актуван с 

АОС-частна № 2051 от 20.10.2014г., при начална тръжна цена в размер на  7000.00 лева, 

сделката освободена от ДДС 

17 Поземлен имот №019180 с площ от 7.506дка, начин на трайно ползване: ливада, 

категория на земята седма, находящ се м.Дръстила, землището на с.Краево, актуван с 

АОС-частна № 2052 от 20.10.2014г., при начална тръжна цена в размер на 4000.00 лева, 

сделката освободена от ДДС. 

18 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.717 с площ от 4395кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ ХLІ/четиридесет и първи/-за обществено обслужване, заедно със застроената в 

него  седеметажна масивна  сграда със сутерен/бивш стационар/ с идентификатор 

05815.303.121.1 със ЗП-878.00кв.м. и РЗП-6505,71кв.м., находящи се  в кв.202 по РП 

на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 2 500 000лв., актуван с АОС-

частна №1339/12г. 

19 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.702 с площ от 1362кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ І – за жилищно строителство в кв.174/в ж.к.”Васил Левски”/  по РП на 

гр.Ботевград , при начална тръжна цена в размер на 54480.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1321/13г. 

20 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.703 с площ от 1363кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ ІІ – за жилищно строителство  в кв.174/в ж.к.”Васил Левски”/  по РП на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 54520.00лв., без ДДС , актуван с 

 АОС-частна №1322/13г. 

21 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.701 с площ от 1210кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ ІІІ – за жилищно строителство в кв.174/в ж.к.”Васил Левски”/  по РП на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 48400.00лв., без ДДС , актуван с 

АОС-частна №1323/12г. 

22 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.700 с площ от 1112кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ ІV – за жилищно строителство в кв.174/в ж.к.”Васил Левски”/  по РП на 

гр.Ботевград1 при начална тръжна цена в размер на 44480.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1324/12г. 

23 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.698 с площ от 1010кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ V – за жилищно строителство в кв.174/в ж.к.”Васил Левски”/  по РП на 



гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 40400.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1325/12г. 

24 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.699 с площ от 991кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ УПИ VІ – за 

жилищно строителство в кв.174/в ж.к.”Васил Левски”/  по РП на гр.Ботевград, при 

начална тръжна цена в размер на 39640.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1326/12г. 

25 Поземлен имот с идентификатор 05815.305.580 с площ от 3150кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ І-3516-за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на 

гр.Ботевград , заедно със застроената в него  четириетажна масивна сграда с 

идентификатор 05815.305.580.1 със ЗП-828кв.м., със сутерен с площ от 274кв.м. 

/учебен корпус в бивше редовно поделение, при начална тръжна цена в размер на 

1017 000.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна №1483/13г. 

26 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.689 с площ от 980кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ УПИ VІ – за 

жилищно строителство в кв.175/в ж.к.”Васил Левски”/  по РП на гр.Ботевград, при 

начална тръжна цена в размер на 49 000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1327/12г. 

27 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.688 с площ от 934кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ УПИ VІІІ – за 

жилищно строителство в кв.175/в ж.к.”Васил Левски”/  по РП на гр.Ботевград, при 

начална тръжна цена в размер на 46700.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1328/12г. 

28 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.734 с площ от 1489кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ ХІV- за производствена, складова и обществено обслужващи дейности, празен, 

незастроен , находящ се в кв.177/ж.к.”Васил Левски”-до ел.подстанцията/ по РП на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 62540.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1329/2012г. 

29 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.733 с площ от 1593кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ ХV- за производствена, складова и обществено обслужващи дейности, празен, 

незастроен , находящ се в кв.177 /ж.к.”Васил Левски”-до ел.подстанцията/ по плана 

на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 66906.00лв., без ДДС , 

актуван с АОС-частна №1330/2012г. 

30 Поземлен имот с идентификатор 05815.305.556 с площ от 1451кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ ХІХ-3516 – за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.236/ бивше 

редовно поделение/ по РП на гр.Ботевград, празен, незастроен, при начална тръжна 

цена в размер на 45850.00лв., без ДДС , актуван с АОС-частна №1336/2012г. 

31 Поземлен имот с идентификатор 05815.305.557 с площ от 868.00кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ ХІV-3516 – за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.236/ бивше 

редовно поделение/ по РП на гр.Ботевград, заедно със застроeната в него едноетажна 

масивна сграда-Склад със ЗП-444 кв.м. с идентификатор 05815.305.557.1, при 

начална тръжна цена в размер на 78140.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1343/2012г. 

32  Поземлен имот с идентификатор 05815.305.560 с площ от 2368кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 



УПИ ХVІІ-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.236/ 

бивше редовно поделение/  по РП на гр.Ботевград, заедно със застроената в него  

едноетажна монолитна сграда: Склад със ЗП- 463,5 кв.м с идентификатор 

05815.305.560.1 , при начална тръжна цена в размер на 94430.00лв., без ДДС , 

актуван с АОС-частна №1461/12г. 

33  Поземлен имот с идентификатор 05815.305.521 с площ от 997кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, заедно със 

застроената в него едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.521.1  със ЗП-

402кв.м. , представляващ УПИ VІІІ-3516-за производствена и складова дейност в 

квартал 235/бивше редовно поделение/по РП на гр.Ботевград, при начална тръжна 

цена в размер на 98600.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна №1345/12г. 

34 Поземлен имот с идентификатор 05815.305.522 с площ от 1164кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , заедно  със 

застроената в него едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.522.1   със ЗП-

401кв.м., представляващ УПИ ІХ-3516 –за производствена и складова  дейност в 

квартал 235 по РП на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 

105600.00,без ДДС, актуван с АОС-частна №1346/12г. 

35 Поземлен имот с идентификатор 05815.305.523 с площ от 1142кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , заедно  със 

застроената в него едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.523.1 със ЗП-

398кв.м. ,представляващ УПИ Х-3516-за производствена и складова дейност в 

квартал 235/бивше редовно поделение/   по плана на гр.Ботевград, при начална 

тръжна цена в размер на 104640.00,без ДДС, актуван с АОС-частна №1347/12г. 

36 Поземлен имот с идентификатор 05815.305.524 с площ от 954кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , заедно  със застроената в него 

едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.524.1 със ЗП-407кв.м.представляващ 

УПИ ХІ-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше редовно 

поделение/   по плана на гр.Ботевград , при начална тръжна цена в размер на 

96900.00,без ДДС , актуван с АОС-частна №1348/12г. 

37 Поземлен имот с идентификатор 05815.301.165  по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Ботевград, с площ от 6988 кв.м., по предходен план имот пл.№2570, 

влизащ с тази площ в УПИ ІV-за ДСП”Родина”, кв.195 по регулационния план на 

гр.Ботевград,  заедно със застроеният него сграден фонд, машини и съоръжения по 

опис/дълготрайни материални активи, извадени от  „Родина-75И”ЕООД/ по плана 

на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 1495225.00лева, без ДДС , 

актуван с АОС-частна №1967/13г. 

38 Поземлен имот с идентификатор 05815.302.852 с площ от 350кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ УПИ VІ-за 

обществено-обслужващи дейности  с урегулирана площ от  350кв.м. в кв.1а по плана 

на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 14000.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна №1986 /2014г. 

39 Поземлен имот с идентификатор 05815.302.851 с площ от 477кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ УПИ VІІ-за 

обществено-обслужващи дейности  с урегулирана площ от  477кв.м. в кв.1а по плана 

на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 19080.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна № 1987/2014г. 

40 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.707 с площ от 1280кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХІІ – за жилищно строителство в кв.168/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 



гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 51200.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1420/13г. 

41 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.708 с площ от 999кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  УПИ ХІV – за 

жилищно строителство в кв.168/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на гр.Ботевград, 

при начална тръжна цена в размер на 39960.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1421/13г. 

42 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.709 с площ от 907кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  УПИ ХV – за 

жилищно строителство в кв.168/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на гр.Ботевград, 

при начална тръжна цена в размер на 36280.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1422/13г. 

43 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.711 с площ от 1103кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХVІ – за жилищно строителство в кв.168/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 44120.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1423/13г. 

44 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.710 с площ от 1102кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХVІІ – за жилищно строителство в кв.168/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 44080.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1424/13г. 

45 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.713 с площ от 890кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  УПИ ХІХ – за 

жилищно строителство в кв.168/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на гр.Ботевград, 

при начална тръжна цена в размер на 35600.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1425/13г. 

46 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.712 с площ от 987кв.м.  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  УПИ ХVІІІ – за 

жилищно строителство в кв.168/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на гр.Ботевград, 

при начална тръжна цена в размер на 39480.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1426/13г. 

47 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.715 с площ от 1697кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХХ – за жилищно строителство в кв.168/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 67880.00лв., без ДДС , актуван с 

АОС-частна №1424/13г. 

48 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.714 с площ от 1853кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХХІ – за жилищно строителство с урегулирана площ от 1855 кв.м., с уредени 

регулационни сметки в кв.168/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на гр.Ботевград, при 

начална тръжна цена в размер на 74120.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1428/13г. 

49 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.783 с площ от 1858кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ І – за жилищно строителство в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 74320.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1429/13г. 

50 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.785 с площ от 1306кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  



УПИ ІІ – за жилищно строителство в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 52240.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1430/13г. 

51 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.788 с площ от 1193кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ІІІ – за жилищно строителство в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 47720.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1431/13г. 

52 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.789 с площ от 1071кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ІV – за жилищно строителство в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 42840.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1432/13г. 

53 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.792 с площ от 1191кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ V – за жилищно в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на гр.Ботевград, при 

начална тръжна цена в размер на 47640.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1433/2013г. 

54 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.791 с площ от 1110кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ VІ – за жилищно строителство в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 44400.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1434/13г. 

55 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.790 с площ от 1344кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ VІІ – за жилищно строителство в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 53760.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1435/13г. 

56 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.787 с площ от 1671кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ VІІІ – за жилищно строителство в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 66840.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1436/13г. 

57 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.786 с площ от 1755кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ІХ – за жилищно строителство в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 70200.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1437/13г. 

58 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.784 с площ от 2474кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ Х – за жилищно строителство в кв.178/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 98960.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1438/13г. 

59 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.780 с площ от 3795кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХІІ – за жилищно в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на гр.Ботевград, 

при начална тръжна цена в размер на 151800.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1439/13г. 

60 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.779 с площ от 1890кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  



УПИ ХІІІ – за жилищно строителство в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 75600.00лв., без ДДС , актуван с 

АОС-частна №1440/13г. 

61 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.776 с площ от 1962кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХІV – за жилищно строителство в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 78480.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1441/13г. 

62 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.773 с площ от 1520кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХVІ – за жилищно строителство  в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 60800.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1442/13г. 

63 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.774 с площ от 1501кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХVІІ – за жилищно строителство в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 60040.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1443/13г. 

64 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.775 с площ от 1819кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХХХ – за жилищно строителство в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 72760.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1444/13г. 

65 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.777 с площ от 2031кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХХХІ – за жилищно строителство в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

г.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 81240.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1445/13г. 

66 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.778 с площ от 1887кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХХХІІ – за жилищно строителство в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана на 

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 75480.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1446/13г. 

67 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.781 с площ от 1653кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХХХІІІ – за жилищно строителство в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана 

на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 66120.00лв., без ДДС актуван 

с АОС-частна №1447/13г. 

68 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.782 с площ от 1779кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ  

УПИ ХХХІV – за жилищно строителство в кв.170/в ж.к.”Васил Левски”/  по плана 

на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 71160.00лв., без ДДС , 

актуван с АОС-частна №1448/2013г. 

69 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.743 с площ 672.00кв.м. по кадастралната 

карта и КР на гр.Ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, 

с номер по предходен план УПИ І –за жилищно строителство и търговска дейност, в 

кв.177, гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 33600.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна №1460/13г.   

70 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.811 по КК и КР на гр.Ботевград, НТП: 

незастроен имот за жилищни нужди, площ 7478кв.м., по предходен план кв.207, 



парцел ІІ, с адрес: гр.Ботевград, ул.Захари Стоянов, при начална тръжна цена в 

размер на 299120.00,без ДДС, актуван с АОС-частна № 1454/2013г. 

71 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.810 по КК и КР на гр.Ботевград, 

НТП:незастроен имот за жилищни нужди, площ 8053кв.м., по предходен план 

кв.207, парцел І, с адрес: гр.Ботевград, ул.Захари Стоянов, при начална тръжна 

цена в размер на 322120.00,без ДДС, актуван с АОС-частна №1453/2013г. 

72 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.809 по КК и КР на гр.Ботевград, 

НТП:незастроен имот за жилищни нужди, площ 4841кв.м., по предходен план 

кв.206, парцел І, с адрес: гр.Ботевград, ул.Захари Стоянов, при начална тръжна 

цена в размер на 193640.00,без ДДС, актуван с АОС-частна №1455/2013г.  

73 Поземлен имот с идентификатор  05815.301.247 с площ 154кв.м. по кадастралната 

карта и КР на гр.Ботевград, с номер  по предходен план 1094,кв.77, част от парцел 

VІІ, заедно със застроената в него сграда с идентификатор 05815.301.247.1 с площ 

123кв.м. , бр.етажи 1; с адрес гр.Ботевград, ул.”Гурко”№31, при начална тръжна 

цена в размер на 49400.00,без ДДС, актуван с АОС-частна № 1457/2013г. 

74 Поземлен имот с идентификатор  05815.48.74 с площ 84.00кв.м. по кадастралната 

карта и КР на гр.Ботевград, с трайно предназначение на територията земеделска, с 

НТП:нива, номер по предходен план 048074, в местността Широко ливаде, 

землището на гр.Ботевград, актуван с АОС-частна №1988/13.03.2014г.,  при начална 

тръжна  пазарна цена 84.00лева, сделката освободена от ДДС.     

75 Поземлен имот с идентификатор 05815.40.203/нула, пет, осем, едно, пет, точка, 

четиридесет, точка, двеста и три/ по КККР на гр.Ботевград, с площ от 15200.00/ 

петнадесет хиляди и двеста/ кв.м., с трайно предназначение на територията: 

земеделска; начин на трайно ползване: ливада, с номер по предходен план 000139, 

стар идентификатор 05815.40.102, категория:девета, находящ се в м.Темоша, 

землището на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 60800.00лева, 

,сделката освободена от ДДС , актуван с АОС-частна №1682/13г. 

76 Поземлен имот с идентификатор 05815.303.233 с площ 3884.00кв.м. по 

кадастралната карта и КР на гр.Ботевград, с трайно предназначение на 

територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, складов 

обект, с адрес гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”, с номер по предходен план 3050 

в кв.199, при начална тръжна цена в размер на  155 360.00лв., актуван с АОС-частна 

№1485/13г. 

77 Поземлен имот с идентификатор 05815.303.232 с площ 5000.00кв.м. по 

кадастралната карта и КР на гр.Ботевград, с трайно предназначение на 

територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, складов 

обект, с адрес гр.Ботевград, с номер по предходен план 3050 в кв.199, при начална 

тръжна цена в размер на 200000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1486/13г. 

78 Поземлен имот с идентификатор 05815.303.231 с площ 6000.00кв.м. по 

кадастралната карта и КР на гр.Ботевград, с трайно предназначение на 

територията урбанизирана, с НТП:незастроен имот за производствен, складов 

обект, с адрес гр.Ботевград, с номер по предходен план 3050 в кв.199, при начална 

тръжна цена в размер на 240000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1487/13г.   

79 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.23.1по КККР на 

гр.Ботевград,  с предназначение :друг вид самостоятелен обект, брой нива:1, 

застроена площ: 1014.55 кв.м., състоящ се от салон, тоалетни , две гримьорни, 

коридор, фоайе, стълби, с идеални части: 17.795% от сградата и  от правото на 



строеж, с адрес гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.0/нула/, а по действащия РП, 

находящ се в УПИ І , кв.65 /Младежки дом-гр.Ботевград/, при начална тръжна цена 

в размер на 478056.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №2013/14г. 

80 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.23.4 по КККР на 

гр.Ботевград,  с предназначение :друг вид самостоятелен обект, брой нива:1, 

застроена площ: 1452.74кв.м., състоящ се 6 броя помещения, фоайе, санитарен 

възел, стълби, с идеални части: 25.738% от об.ч. на сградата и  от правото на 

строеж,  гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.0/нула/, а по действащия РП в УПИ І 

, кв.65/Младежки дом-гр.Ботевград/, при начална тръжна цена в размер на 684 

530.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №2014/14г.   

81 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.23.5 по КККР на 

гр.Ботевград,  с предназначение :за културна и обществена дейност, брой нива:1, 

застроена площ: 1370.75 кв.м., състоящ се от фоайе, санитарен възел, стълби, тераса, 

канцелария с тераса с идеални части: 24.286% от об.ч. на сградата и  от правото на 

строеж , гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.0/нула/, а по действащия РП, 

находящ се в УПИ І , кв.65 /Младежки дом-гр.Ботевград/., при начална тръжна цена 

в размер на 645 900.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №2015/14г.   

82 Триетажна масивна административна сграда/ Бивша сграда на “Родина-75И”/ с част от 

партер и сутерен, построена през 1965г.,  със ЗП-504кв.м. и РЗП-1697.55 кв.м. и със 

съответните 81.295% ид.ч. от об.ч. на сградата и толкова от правото на строеж в УПИ 

І/първи/ на кв.49 по плана на гр.Ботевград, заедно с 3бр. метални гаражи с обща площ от 

45 кв.м., оценени като материал, при начална тръжна цена в размер на 1 189 

400.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1164/2009г.   

 

           2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№10 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно продажба на общински 

недвижими имоти, по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС. /вх.№19/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание чл.21,ал.1,т.8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание чл.35,ал.1от ЗОС   

и проведено  поименно   гласуване с  18   гласа „за”, 0   гласа „против”,  0 

гласа „въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

        1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава съгласие 

да се извърши разпоредителна сделка-продажба по реда на чл.35, ал.1 от 

ЗОС,  чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти-частна 

общинска собственост , включени в  Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД 

през 2015г.,  представляващ:   

 Поземлен имот №320001 с площ от 0.832дка, начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята шеста, находящ се 

м.Клисурата, землището на с.Врачеш., актуван с АОС-частна № 

2050 от 20.10.2014г., при начална тръжна цена в размер на 500.00 

лева, сделката освободена от ДДС.  

       2.Възлага на кмета  на община-Ботевград да изпълни произтичащите 

от горното решение процедури по ЗОС. 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                 

                                                                                                      ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№11 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД Докладна записка относно отдаване под наем на обособен 

обект от недвижим имот-публична общинска собственост: Училищна лавка 

в сградата на училище „Св. Св. Кирил и Методий”. /вх.№16/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание чл.21,ал.1,т.8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,чл.14.,ал.2,ал.7 и ал.8 от  ЗОС    

и Тарифа за определяне на минимален  месечен наем на 1 кв.м. полезна 

площ при отдаване под наем на общински имоти къмв Наредба за реда за 

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и 

проведено  поименно   гласуване с  19  гласа „за”,0   гласа „против”,  0 гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие за отдаване под наем за 

срок от  5/пет/ години, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на 

обособен обект от недвижим имот – публична общинска собственост, за 

който е изготвен АОС-публична и представляващ: 

         Училищна лавка-помещение с полезна площ от 45.00кв.м., 

представляваща обособена част на партерен етаж от сградата на  Училище 

„Св.св.Кирил и Методий”, находящо се в УПИ I,  кв.178 по плана на гр. 

Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 135.00/сто 

тридесет и пет/ лева, без ДДС, платима само през учебния период. 

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на ЗОС.  
   

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№12 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под наем на 

недвижими имоти-публична общинска собственост за разполагане на 

преместваеми търговски обекти. /вх.№17//и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание 

чл.21,ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,чл.14.,ал.2,ал.7 и ал.8 от  ЗОС    и Тарифа за определяне на 

минимален  месечен наем на 1 кв.м. полезна площ при отдаване под наем на 

общински имоти към Наредба за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество и проведено  поименно   гласуване с    

19 гласа „за”, 0    гласа „против”,  0 гласа „въздържал се”  ,  при общ брой 

общински съветници 29, 

Р Е Ш  И  : 

 1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие за отдаване под наем за 

срок от  5/пет/ години, чрез публично оповестени търгове с тайно 

наддаване на следните недвижими имоти –публична общинска 

собственост: 

           I. 17/седемнадесет/ броя Терени с номера от №1 до № 17 

включително, с размери 3.40м. на 3.60м., за разполагане на преместваеми 

търговски обекти-павилиони за продажба на промишлени стоки  по ул. 

„Акад. Стоян Романски” прилежаща на  кв.67 и кв. 65 по плана на гр. 

Ботевград, съгласно схема и архитектурен проект, одобрени  от главния 

архитект на Община-Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 98.00/деветдесет и осем/ лева. 

           II. Терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в УПИ I, кв.61 по плана 

на с. Литаково / в близост до сградата на кметството/, одобрен по Закона за 

устройство на територията за разполагане на преместваем търговски обект, 

при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33.00/тридесет и три/ 

лева. 

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на ЗОС.  

           

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№13 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отдаване под наем на 2/два/ 

броя терени за разполагане на автоматични машини за кафе и топли 

напитки в Многофункционална спортна зала „АРЕНА Ботевград” – 

публична общинска собственост. /вх.№23//и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание 

чл.21,ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,чл.14.,ал.2,ал.7 и ал.8 от  ЗОС    и Тарифа за определяне на 

минимален  месечен наем на 1 кв.м. полезна площ при отдаване под наем на 

общински имоти към Наредба за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество и проведено  поименно   гласуване с    

19 гласа „за”, 0   гласа „против”,  0 гласа „въздържал се”  ,  при общ брой 

общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

          1.1. Терен  №1, с площ от 2.00кв.м., находящ се в многофункционална 

спортна зала „АРЕНА Ботевград” с идентификатор 05815.305.493.1  по КК 

и КР   гр.Ботевград, отляво на служебния вход/съгласно схема 

приложение/, за поставяне на автоматична машина за кафе и топли 

напитки,  при начална тръжна месечна наемна цена  30.00 лв., без ДДС.  

         1.2. Терен  №2, с площ от 2.00кв.м., находящ се в многофункционална 

спортна зала „АРЕНА Ботевград”  с идентификатор 05815.305.493.1  по КК 

и КР   гр.Ботевград, отдясно на  вход D/съгласно схема приложение/, за 

поставяне на  автоматична машина за кафе и топли напитки,  при начална 

тръжна месечна наемна цена  30.00 лв., без ДДС.  

 

         2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№14 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработване на 

План – схема към ПУП на гр. Ботевград за електрификация на кв.184, 

кв.185, кв.186, кв.187, кв.188, кв.189, кв.190 и одобряване на задание по 

чл.125, ал.7 от ЗУТ. /вх.№35/и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.20  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/ във вр. С 

дейностите по чл.17,ал.1,т.2 и на основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и 

чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.108,ал.2 от ЗУТ и чл.125,ал.1 

от ЗУТи проведено    гласуване с   19 гласа „за”, 0    гласа „против”,  0 гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 1. Разрешава изработването на План-схема към Подробния 

устройствен план на гр.Ботевград за електрификация на 

кв.184,кв.185,кв.186,кв.187,кв.188,кв.189,кв.190 и одобрява на задание по 

чл.125,ал.1 от ЗУТ. 

         2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№15 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно Промяна предназначението на 

част от имот №000493, м. Чеканица, землището на с.Врачеш. /вх.№33/ 

/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА  

във вр. с дейностите по чл.20 и чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА във вр. с чл.21,ал.3 

и изпълнение разпоредбите на чл.29 от ЗОЗЗ и проведено    гласуване с     19 

гласа „за”, 0    гласа „против”,  0 гласа „въздържал се”  ,  при общ брой 

общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 1. Разрешава изработването на Подробен устройствен план/ПУП/ за 

промяна предназначението на част от имот№000493, местност 

„Чеканица”,землище на  с.Врачеш,Община Ботевград,представляващ 

полски път-общинска собственост в обхват между точки 1,2,3,4 и 5 с площ 

156 кв.м.,съгласно приложената скица-проект.Промяна предназначението 

на частта от полски път и неговото изграждане с трайна настилка ще бъде 

за сметка  на Борислав  Стилиянов Петров и Иван Маринов 

Иванов,собственици на имот №301015,местност Чеканица,землище на 

с.Врачеш,Община Ботевград 

         2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от  решението законови  процедури. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№16 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно изменение на ПУП-ПР и ПЗ 

на терен, находящ се в източна посока на УПИ I – Градина в кв.1, прилежащ 

на улица между о.т.1 и о.т.298 по плана на с.Врачеш. /вх.№34/ и становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   

основание  на основание чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА  във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА и проведено    гласуване с  19  гласа „за”,0   гласа 

„против”,  0 гласа „въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

 1.Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план/ПУП/-

План за регулация/ПР  и План за застрояване /ПЗ/ като от терен , находящ 

се в източна посока на УПИ І-Градина в кв.1 прилежащ на улица между 

о.т.1 и о.т.298 по плана на с.Врачеш се образува нов урегулиран поземлен 

имот/УПИ/ ІІ-За общественообслужваща дейност в кв.1 и за него се 

предвиди ниско,разположено свободно застрояване в съответствие с 

отреждането на имота,съгласно представената скица-предложение. 

      2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от  решението законови  процедури. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№17 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД НА  Докладна записка относно даване съгласие за 

учредяване право на преминаване и право на прокарване през земеделска 

земя по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ. /вх.№7/ и становища на Постоянните комисии 

по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание  на 

основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА  във вр. с чл.19,ал.1 от 

ЗСПЗЗ,вр.чл.34,ал.4 от ЗОС и проведено поименно    гласуване с  18  гласа 

„за”,0   гласа „против”,  1 гласа „въздържал се”  ,  при общ брой общински 

съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие за учредяване на възмездно срочно право на 

преминаване и възмездно срочно право на прокарване през поземлен имот 

№ 036023, с НТП „Недървопр. горски площи”, седма категория, с площ от 

8,382 дка, представляващ земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, 

находящ се в местността „Ботурака” в землището на с. Краево, общ. 

Ботевград, в полза на “СОБЕК” ООД, със седалище и адрес на управление: 

гр. София 1324, община Столична, жк. „Люлин” бл. 159, ет. 9, ап. 39, 

представлявано от управителя Кольо Стоилов Стоилов, необходимо за 

прокарване на съоръжение за временно отбиване на строителни води за 

изграждане на водохващане от р. Рударка /р. Канщица/ с площ до 200 кв.м., 

с цел захранване на обект: „Малка водно-електрическа централа (МВЕЦ) 

„Рударка”, деривационен тип и присъединяване към ел. мрежа 20 Кv” в 

поземлен имот № 038030, находящ се в местността „Йончова ливада”, в 

землището на с. Краево, общ. Ботевград, собственост на възложителя на 

строежа - “СОБЕК” ООД. 

 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да организира 

извършването произтичащите от горното процедури съгласно 

разпоредбите на Закона за устройство на територията. 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№18 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД  НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имот по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – м.Кошарата, с.Новачене. /вх.№26/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА  и 

чл.45ж,ал.2 вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ,във връзка с §27,ал.2,т.1 от Преходните  и 

заключителни разпореди към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62 от 2010 г./ и 

проведено поименно    гласуване с  19  гласа „за”, 0   гласа „против”,  0гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

1.Предоставя на наследниците на Тодор Георгиев Йотов-Тончев 

следния недвижим имот:  

- земеделски имот с № 651005, с начин на трайно ползване „Пасище, 

мера”, с площ от 1,093 дка., девета категория, находящ се в местността 

„Кошарата”, в землището на с. Новачене, общ. Ботевград, попадащ в имот с 

№ 651002, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в 

землището на с. Новачене, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно 

скица – проект № Ф01353/06.11.2014г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Георги Тодоров Георгиев, като наследник на Тодор Георгиев 

Йотов-Тончев и на Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда 

на АПК. 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№19 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД НА   Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имот по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – м.Тикьовица, с.Литаково. /вх.№27/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА  и 

чл.45ж,ал.2 вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ,във връзка с §27,ал.2,т.1 от Преходните  и 

заключителни разпореди към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62 от 2010 г./ и 

проведено поименно    гласуване с  19  гласа „за”, 0   гласа „против”,  0гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

1.Предоставя на наследниците на Василка Игнатова Райчинова 

следните недвижими имоти:  

- земеделски имот с № 036011, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 2,821 дка., четвърта категория, находящ се в местността 

„Тикьовица”, в землището на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в имот 

с № 036002, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в 

землището на с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно 

скица – проект № Ф02230/11.12.2014г.; 

- земеделски имот с № 036012, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 3,330 дка., четвърта категория, находящ се в местността 

„Тикьовица”, в землището на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в имот 

с № 036002, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в 

землището на с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно 

скица – проект № Ф02231/11.12.2014г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Радка Петкова Балинска, като наследник на Василка Игнатова 

Райчинова и на Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда на 

АПК. 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№20 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД   НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имот по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – м.Орниче, с.Литаково. /вх.№28/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА  и 

чл.45ж,ал.2 вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ,във връзка с §27,ал.2,т.1 от Преходните  и 

заключителни разпореди към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62 от 2010 г./ и 

проведено поименно    гласуване с  19  гласа „за”, 0   гласа „против”,  0гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

1.Предоставя на наследниците на Станьо Нецов Станьовски 

следния недвижим имот:  

- имот с № 001699, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

1,030 дка., седма категория, находящ се в местността „Орниче”, в 

землището на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 001386, 

представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. 

Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф02228/04.12.2014г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Петко Христов Петков, като наследник на Станьо Нецов 

Станьовски и на Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда на 

АПК. 

 
 
 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№21 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – м.Мукански градеж, с.Скравена. /вх.№29/ 

 и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА  и 

чл.45ж,ал.2 вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ,във връзка с §27,ал.2,т.1 от Преходните  и 

заключителни разпореди към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62 от 2010 г./ и 

проведено поименно    гласуване с  19  гласа „за”, 0   гласа „против”,  0гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

І.Предоставя на наследниците на Георги Найденов Стоянов 

следния недвижим имот:  

-земеделски имот с № 213030, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 1,769 дка., шеста категория, находящ се в местността „Мукански 

градеж”, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в 

землището на с. Скравена, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно 

скица – проект № Ф02997/17.12.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Николай Георгиев Стоянов, като наследник на Георги 

Найденов Стоянов и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по 

реда на АПК. 

 
 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№22 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД  НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имот по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – м.Градежа, с.Скравена. /вх.№30/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА  и 

чл.45ж,ал.2 вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ,във връзка с §27,ал.2,т.1 от Преходните  и 

заключителни разпореди към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62 от 2010 г./ и 

проведено поименно    гласуване с  19  гласа „за”, 0   гласа „против”,  0гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

І.Предоставя на наследниците на Иван Ценов Тинов следния 

недвижим имот:  

- земеделски имот с № 216019, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 1,774 ка., шеста категория, находящ се в местността „Градежа”, 

представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. 

Скравена, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф02990/04.12.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Цецка Иванова Василева, като наследник на  Иван Ценов 

Тинов и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на АПК. 
 
 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№23 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД   НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

имот по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – м.Чешковица, с.Врачеш. /вх.№31/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА  и 

чл.45ж,ал.2 вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ,във връзка с §27,ал.2,т.1 от Преходните  и 

заключителни разпореди към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62 от 2010 г./ и 

проведено поименно    гласуване с  19  гласа „за”, 0   гласа „против”,  0гласа 

„въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

І.Предоставя на Георги Александров Марчовски следния 

недвижим имот: 

  

- земеделски имот с № 358003, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 2,522 дка., пета категория, в местността „Чешковица”, 

представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. 

Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф01075/19.12.2014г. 

 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение Донка Георгиева Недкова, като наследник на Георги Александров 

Марчовски и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОтЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№24 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА КРАСИМИР АНДРЕЕВ –  ЗАМ.Кмет  на 

Община  – БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски имот по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – м.Мукански градеж, с.Скравена. 

/вх.№25/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание  на основание 

чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА  и чл.45ж,ал.2 вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ,във връзка с 

§27,ал.2,т.1 от Преходните  и заключителни разпореди към ЗИД на 

ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62 от 2010 г./ и проведено поименно    гласуване с  19  

гласа „за”, 0   гласа „против”,  0гласа „въздържал се”  ,  при общ брой 

общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 
 

І.Предоставя на наследниците на Васил Миков Късметски 

следния недвижим имот:  

- земеделски имот с № 213031, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 1,010 дка., седма категория, находящ се в местността „Мукански 

градеж”, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в 

землището на с. Скравена, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно 

скица – проект № Ф02996/17.12.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Иван Василев Късметски, като наследник на  Васил Миков 

Късметски и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№25 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА –  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  – БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно 

промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

/вх.№10/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание   чл.21,ал.3 от ЗМСМА   

и чл.6,ал.3 от Правилника за организация и дейност на ОбС,неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и проведено    

гласуване с  17  гласа „за”, 0   гласа „против”,  2 гласа „въздържал се”  ,  при 

общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Прави  изменение и допълнение на  Правилника  за  организацията  и 

дейността на Общинския съвет,неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация ,както следва: 

1.1. В Глава І.Създава  нов Чл.14.А.със  следния текст: 

Чл.14.А.„За изпълнение разпорежданията на Председателя на  

Общинския съвет в залата присъстват двама квестори  осигурени  от 

общинската  администрация  чрез сключени договори с председателя 

на Общинския съвет.” 

 

1.2. В Глава VІІ.  създава нов чл.82.А. със следния текст: 

        Чл.82.А. „Отстраняването от залата до края на заседанието на 

общински съветници и граждани нарушаващи реда   и неизпълняващи 

разпорежданията на Председателя на Общинския съвет се извършва от 

квесторите определени в чл.14.А., по разпореждане на председателстващия  

дадено на основание чл.88  във връзка с чл.82,ал 6 Правилника  за  

организацията  и дейността на Общинския съвет,неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

 

  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№26 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  

– БОТЕВГРАД  Докладна записка относно приемане на Наредба за 

условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за 

поемане на дългосрочен общински дълг от община Ботевград. /вх.№40/ 

 и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА  ВЪВ 

ВРЪЗКА С ЧЛ.15,АЛ.3 ОТ ЗОД, при условията на чл.75 от АПК до чл.80 от 

АПК и  чл.26,ал.2 от ЗНА и проведено     гласуване с  19  гласа „за”, 0   

гласа „против”,  0гласа „въздържал се”  ,  при общ брой общински 

съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 
 
 
 
 

1. Приема Наредба за условията и реда за провеждане на обществено 
обсъждане на проекти за поемане на дългосрочен общински дълг по чл.4 
от Закона за общинския дълг, съгласно Приложение № 1.  

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

            

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№27 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно извършване на компенсирани 

промени на основание чл.124, ал.3 от закона за публичните финанси във 

връзка с промяна бюджета на община Ботевград за 2015г., в т.ч. 

инвестиционната програма. /вх.№41/ и становища на Постоянните комисии 

по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание  на 

основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.124,ал.3 от ЗПФ и 

проведено поименно    гласуване с  19  гласа „за”, 0   гласа „против”,  

0гласа „въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 
 

    1. Дава съгласие на основание чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси и в изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2015г. да се 

извършат необходимите компенсирани промени за обектите за капиталови 

разходи /четвъртокласна пътна мрежа/ като същите се отразят в 

актуализацията на бюджета за развитие на община Ботевград за първо 

полугодие на 2015г., респективно инвестиционната програма, както 

следва: 

       Било: 

1. Ремонт на участък от път в с.Новачене -зона по §4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ-60 943лв.; 

        Става: 

1. Участък от път ІV-16113 Новачене-Липница-Типченица-

Дърманци по ул.”Иван Рилски” в с.Новачене-20 004лв.; 

            2. Участък от път І-3 Граница с общ.Правец-гр.Ботевград от О.Т.163 

до О.Т.165 б-ЗПП-40 939лв. 

 
          

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                        ПРЕПИС 

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№28 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разпределение на общинските 

жилища по видове. /вх.№39// и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание  на основание 

чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и  чл.3,ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда 

за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински 

жилища и проведено поименно    гласуване с  19  гласа „за”, 0   гласа 

„против”,  0гласа „въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

 

1. Определя общ брой общински жилища 203/Двеста и три/ и 

разпределението им,както следва: 

1.1. Жилища за отдаване под наем- 16/Шестнадесет/ броя; 

1.2. Жилища за продажба-185/Сто осемдесет и пет/броя; 

1.3. Резервни жилища – 2 стаи. 

1.4. Ведомствени жилища- 1 /един/ брой 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№29 

Гр.Ботевград,29.01.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет  на Община  – 

БОТЕВГРАД    на Докладна записка относно даване съгласие за 

бракуване и предаване на вторични суровини на движима вещ. /вх.№44/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА и   

проведено поименно    гласуване с  19  гласа „за”, 0   гласа „против”,  

0гласа „въздържал се”  ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да бъде бракувана и предадена на вторични суровини 

следната негодна за експлоатация движима вещ: Верижен влекач 

АТС-712, инв.№008-Б-0528, Шаси №312-А-072, Двигател №311-А-

421, собственост на община Ботевград. 

2. Получените средства по т.1 да се внесат по сметката на община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

№30 

Гр.Ботевград,16.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ХРИСТО ЯКИМОВ – общински съветник- 

на  докладна записка от група съветници относно информация касаеща 

текущо  функционално и финансово състояние на „ВиК-

Бебреш”ЕООД/вх.№49/;РАДОСЛАВ НАКОВ-управител на „ВиК-

Бебреш”ЕООД и предложение на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет  на 

Община  – БОТЕВГРАД     по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на   основание  на основание чл.21,ал.1,т.23 и т.6  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и   проведено   

гласуване  с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „ по т.1 

и проведено поименно    гласуване  с 21 гласа „за”, 0 гласа „против” , 2 

гласа „въздържали се”по т.2    ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Приема информация касаеща текущо  функционално и финансово 

състояние на „ВиК-Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград. 

2. Дава съгласие да бъдат отпуснати  от собствени приходи на 

общината финансови средства в размер  на 204 459 /Двеста и четири 

хиляди четиристотин петдесет и девет/ лева за изплащане  

задълженията на „В и К-Бебреш”ЕООД, гр. Ботевград към 

доставчици.  

Изплащането да се извърши  директно от община-Ботевград към 

доставчиците след представяне  на съответните счетоводни  

документи от управителя на  „ВиК-Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

№31 

Гр.Ботевград,20.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград на   докладна записка  относно съгласие за поемане на 

краткосрочен дълг чрез получаване на временен безлихвен заем от 

държавния бюджет по реда на чл.99 от Закона за държавния 

бюджет/вх.№76/ и становище на Постоянната комисия   по бюджет и 

финанси по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание 

чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 3 т. 6 и чл. 13, чл.16 

и чл.17, ал.1 и ал.2 от Закона за общинският дълг /ЗОД/ и проведено 

поименно    гласуване  с  16     гласа „за”, 2 гласа „против” , 2    гласа 

„въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 
 

    Р Е Ш  И  : 
 

 

1. Дaва съгласие Община Ботевград да поеме краткосрочен 

общински дълг чрез  получаване на временен безлихвен заем от 

държавния бюджет с цел финансиране на разходи за изпълнението на 

проект: „ГПСОВ Ботевград – съпътстваща и довеждаща 

инфраструктура към нея“, финансиран от Оперативна програма 

„Околна среда 2007-2013”, по процедура с реф. № 

BG161PO005/10/1.11/02/16 – „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в англомерации над 10 000 

е.ж.” на Министерството на околната среда и водите, Приоритетна ос 1, 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от 

Кохезионния фонд на ЕО, при следните основни параметри на дълга: 

 

 



           

            2. 

 - Максимален размер на дълга – 3 650 992.00 /три милиона 

шестстотин и петдесет хиляди деветстотин деветдесет и два/ лева; 

- Валута на дълга – български лева;  

- Вид на дълга – краткосрочен общински дълг, чрез временен 

безлихвен заем от държавния бюджет; 

 -Условия за погасяване и начин на обезпечаване -при условията 

на чл.142, ал.1 от Закона за публичните финанси, по ред, начин и 

условия определени от Министъра на финансите.  

 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да 

подготви и подаде искане за предоставяне на временен безлихвен заем от 

държавния бюджет, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

№32 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград на   Отчет за изпълнението  на Програмата за управление  на 

община Ботевград за 2014 година./вх.№ 68    / и становища на Постоянните 

комисии    по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание 

чл.21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА и проведено     гласуване  с    20   гласа „за”, 1 глас 

„против” ,  6  гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 

29, 

 
 

    Р Е Ш  И  : 
 

 

1. Приема годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление 

на община Ботевград през 2014 година от мандат 2011-2015 година 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

№33 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград на   Информация за състоянието на общинската 

собственост./вх.№69/ и становища на Постоянните комисии    по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във вр. с 

чл.66а от Закона за общинската собственост и Наредба за реда за 

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и 

проведено     гласуване  с 16      гласа „за”,10 гласа „против” ,   1 

глас„въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 
 

    Р Е Ш  И  : 
 

 

1. Приема    Информация за състоянието на общинската собственост в 

Община Ботевград към 31.12.2014 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

                                    

 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№34 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно  продажба на земни и скални 

маси, собственост на Община Ботевград  по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС 

/вх.№75/и становище на Постоянната комисия  по бюджет и финанси    по 

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21, ал.1,т.8 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и на осн. 

чл.35,ал.1 от ЗОС  и проведено   поименно  гласуване  с    21   гласа „за”, 

0гласа „против” ,  6  гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински 

съветници 29, 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 

 

 

 

        1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши 

разпоредителна сделка-продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС,  чрез 

публичен търг с тайно наддаване на 558 526 куб.м.  земни и скални маси,  

заприходени в счетоводните книги на общината, при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 3.00лева, без ДДС.  

       2.Възлага на кмета  на община-Ботевград да изпълни произтичащите 

от горното решение процедури по ЗОС. 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№35 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно даване съгласие за изплащане на 

възнаграждение за правна помощ и съдействие и държавна такса за 

образуване на съдебно производство по търг.дело№8666/14г по описа на 

СГС /вх.№83/и становища на Постоянните комисии  по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание  чл.21,ал. 1т.6 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация     и 

проведено   поименно  гласуване  с     21  гласа „за”, 3 гласа „против” ,    1 

гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да бъде платена по банковата сметка на Софийски 

градски съд сума в размер на 112 346,61 /сто и дванадесет хиляди триста 

четиридесет и шест лв. и 61 ст./ лева, представляваща държавна такса за 

образуване на съдебно производство по търг.дело №8666/2014г. по описа 

на СГС. 

2. Дава съгласие да бъде изплатена сума в размер до 65 000 

/шестдесет и пет хиляди/ лева за възнаграждение за предоставяне на 

правна помощ и съдействие  на Община Ботевград в съдебно производство 

по търг.дело №8666/2014г. по описа на СГС. 

3. Средствата по т.1 и т.2 да бъдат изплатени от собствени приходи 

на община Ботевград, като промяната се отрази в актуализацията на 

бюджета на Община Ботевград за 2015г. към първото полугодие на 

бюджетната година. 

 

                                            

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

№36 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно проект  да изменение на  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Ботевград /вх.№65/и становища на 

Постоянните комисии   по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   

основание чл.21, ал.2  вр. чл.21,ал.1,т.6 и т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и при условията на чл.75 до 

чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.28,ал.1,вр.чл.8 

и чл.11,ал.3 от Закона  за нормативните актове и проведено  поименно   

гласуване  със 17      гласа „за”, 4 гласа „против” ,  1  глас „въздържали се”   

,  при общ брой общински съветници 29, 

 

    Р Е Ш  И  : 
 

1.Приема изменение в Раздел І „Такса за битови отпадъци” от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Ботевград, както следва: 

1.1. В чл. 14, ал. 2 думите „30 октомври” се заменят с думите „31 

октомври”; 

1.2. В чл. 17, в текстовете на ал. 2, ал. 3 и ал. 4 думата „срока” се 

заменя с думата „срок”, а думите „от 1 март” се заличават; 

2.Приема изменение в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли, детски 

градини, специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги, лагери и други общински социални услуги” от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Ботевград, както следва: 

2.1. В чл.22, ал. 2 думите „с 50 на сто” се заменят с думите „с 40 на 

сто”. 

 2. Промените по точка 1.1., точка 1.2. и точка 2.1. влизат в сила от 01 

март 2015 година. 

 
 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

                                    

 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№37 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно утвърждаване на окончателния 

годишен план за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Ботевград през 2014 година /вх.№63/и становища на Постоянните комисии   

по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.124,ал.2,изр.1 във връзка с чл.124,ал.1 от Закона за 

публичните финанси и проведено  поименно   гласуване  с  18     гласа „за”, 

0 гласа „против” , 9   гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински 

съветници 29, 

 

 

 

 

    Р Е Ш  И  : 
 

 

 

1.Утвърждава окончателния годишен план за финансиране на 

капиталовите разходи през 2014 година на Община Ботевград, съгласно 

Приложение № 1-Поименен списък за придобиване на дълготрайни 

активи, строителство и основни ремонти в община Ботевград за 2014г. 

 

 

 

 
 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

                                    

 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№38 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно приемане  на годишен план за 

младежта през 2015 година в община Ботевград /вх.№57//и становища на 

Постоянните комисии   по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   

основание чл.21, ал.1,т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и проведено     гласуване  с     28  гласа „за”, 0 гласа 

„против” , 0   гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 

29, 

 

 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 

 

 

1. Приема годишен план за младежта през 2015 година в община 

Ботевград . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №39 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне вещно право на 

ползване върху движима вещ-общинска собственост /вх.№66/ 

и становище на Постоянната комисия  по социална политика и 

здравеопазване    по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   

основание чл.21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  във вр. с чл.60,ал.1,т.3 и ал.5 от Наредбата за реда за 

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество  и 

проведено   поименно  гласуване  с 28      гласа „за”, 0 гласа „против” ,    0 

гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да бъде предоставено безвъзмездно право на ползване на 

Дом за стари хора - Ботевград „д-р Адриян Атанасов”, ЕИК 0007760891476, 

върху лек автомобил  марка „ФОРД CONNEKT”, с рег. № СО 6617 ВВ, за срок 

от 10 /десет/ години. 

2.Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите от 

точка 1 действия. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

           

                                                                        ПРЕПИС 

 

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№40 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА   ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане финансови средства от 

собствени приходи на общината за ремонт на сградата и покрива на 

кметство с. Краево. /вх.№40/и становища на Постоянните комисии  по 

териториално развитие и екология и бюджет и финанси     по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21, ал.1,т.6 и т.8  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация    и 

проведено   поименно  гласуване  с   27    гласа „за”,0 гласа „против” ,    

0гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 
 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

10  000.00  /Десет   хиляди /лева за частичен ремонт на сградата и 

покрива на Кметство в с. Краево. 

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

          

                                                                        ПРЕПИС 

 

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№41 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане финансови средства от 

собствени приходи на общината за ремонт сградата на читалище „Трифон 

Христовски” с. Радотина. /вх.№73//и становища на Постоянните комисии  

по териториално развитие и екология и бюджет и финанси     по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21, ал.1,т.6 и т.8  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация    и 

проведено   поименно  гласуване  с   27    гласа „за”, 0 гласа „против” ,    

0гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 
 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

18  000.00  /Осемнадесет    хиляди /лева за ремонт  сградата  на 

Читалище”Трифон Христовски” с. Радотина 

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№42 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане финансови средства от 

собствени приходи на общината за НЧ”Съзнание”с.Рашково. /вх.№60/и 

становище на Постоянната комисия  по бюджет и финанси     по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21, ал.1,т.6  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация    и 

проведено   поименно  гласуване  с    28   гласа „за”, 0гласа „против” ,    

0гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от 

собствени приходи на община Ботевград в размер на 1000 

/хиляда / лева  на НЧ”Съзнание 1920” село Рашково,община 

Ботевград, по-случай 95 години от учредяването му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №43 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на 

Общински съвет - Ботевград на Докладна записка относно даване 

съгласие за внасяне на предложение в Министерския съвет за отпускане на 

персонална пенсия /вх.№60/становище на Постоянната комисия  по 

социална политика и здравеопазване     по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград  на   основание чл.21, ал.1,т.23  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация ,чл.92 от КСО и чл.7,ал.2,т.1 и 

ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж   и проведено     

гласуване  с     28  гласа „за”, 0 гласа „против” ,  0  гласа „въздържали се”   ,  

при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

 Р Е Ш  И  : 

 
 

 

1. Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за 

отпускане персонална пенсия на  Петко Сашов Христов  с ЕГН: 124316…. 

от град Ботевград,област Софийска . 

 

 

 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№44 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – м.Боговина, с.Литаково /вх.№59/и становище на 

Постоянната комисия  по териториално развитие и екология     по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 

2010г./,     и проведено   поименно  гласуване  с     28  гласа „за”, 0 гласа 

„против” , 0   гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 

 

1.Предоставя на наследниците на Йона Стоянова Близнашка следния 

недвижим имот:  

- имот с № 001574, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 0,838 

дка., седма категория, находящ се в местността „Боговина”, представляващ земя 

по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Литаково, общ. 

Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф02229/04.12.2014г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото решение 

на Спасен Николов Иванов, като наследник на Йона Стоянова Близнашка и на 

Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№45 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на . Докладна записка относно  отмяна Решение №12/29.01.2015 

година на Общински съвет Ботевград /вх.№72//и становища на Постоянните 

комисии      по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание  

чл.21ал.1,т.8 , чл.45, ал. 7 и ал.9 ,вр.ал.4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация     и проведено   поименно  гласуване  с     28  гласа 

„за”,0 гласа „против” , 0   гласа „въздържали се”   ,  при общ брой общински 

съветници 29, 

 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 

 

1.  Отменя Решение №12 от Протокол №3/29.01.2015 година на Общински 

съвет Ботевград  

 

 

                                            

 

 

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

  

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№46 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно  отмяна т.37 от  Решение 

№9/29.01.2015 година на Общински съвет Ботевград /вх.№71/и становища 

на Постоянните комисии      по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

на   основание чл.21,ал.1,т.8; чл.45, ал. 7 и ал.9 ,вр.ал.4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация     и проведено   

поименно  гласуване  с     27  гласа „за”, 0 гласа „против” ,  0  гласа 

„въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

    Р Е Ш  И  : 

 

 

1. Отменя  т.37 от Решение №9 от Протокол №3/29.01.2015 година на 

Общински съвет Ботевград със следния текст: 

 

„Поземлен имот с идентификатор 05815.301.165  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Ботевград, с площ от 6988 кв.м., по предходен план 

имот пл.№2570, влизащ с тази площ в УПИ ІV-за ДСП”Родина”, кв.195 по 

регулационния план на гр.Ботевград,  заедно със застроеният него сграден 

фонд, машини и съоръжения по опис/дълготрайни материални активи, 

извадени от  „Родина-75И”ЕООД/ по плана на гр.Ботевград.......” 

  

                                            

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

  

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№47 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на . Докладна записка относно определяне на актуална пазарна 

цена за продажба на общински недвижим имот,по реда на чл.35,ал.1 от 

ЗОС/вх.№85/и становища на Постоянните комисии   по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21,ал.1,т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 

основание чл.35,ал.1 от ЗОС     и проведено   поименно  гласуване  със     19  

гласа „за”, 0 гласа „против” , 1  глас „въздържали се”   ,  при общ брой 

общински съветници 29, 

 

    Р Е Ш  И  : 

     1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава съгласие 

да се извърши разпоредителна сделка-продажба по реда на чл.35, ал.1 от 

ЗОС,  чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти-частна 

общинска собственост , включен в в таблица №2,  т.28 от Програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  в ОБЩИНА- 

БОТЕВГРАД през 2015г., актуван с АОС –частна №2065/20.02.2015г. и   

представляващ:   

 Самостоятелен обект с идентификатор 05815.301.114.4.7 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Ботевград, с площ от 222 кв.м., находящ се в сграда №4, 

построена 1972г., разположена в поземлен имот с идентификатор 

05815.301.114, с предназначение:за друг вид самостоятелен обект 

в сграда, с адрес:гр.Ботевград, ул.Севаст Огнян №1,ет.2, заедно с 

55, 889% ид.ч. от об.ч. на сградата и избено помещение към него 

с площ от 160кв.м. при начална тръжна пазарна цена в размер на 

176 800лв.Сделката освободена от ДДС.  

                                            

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№48 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ– 

ЗАМ.КМЕТ НА Община Ботевград  на Докладна записка относно 

разрешаване  изработване на ПУП на имоти №641007 и №280.062, 

землище с. Новачене,община Ботевград. /вх.№78/и становище на 

Постоянната комисия по териториално развитие и екология   по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.20 от ЗМСМА, 

във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т. 2, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, чл.124б, ал.1 от ЗУТ, и проведено     

гласуване  с     28  гласа „за”, 0 гласа „против” , 0 глас „въздържали се”   

,  при общ брой общински съветници 29, 

 

    Р Е Ш  И  : 
 

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) на 

имот с № 641007, находящ се в м. „Лозята”, землище на с.Новачене, 

Община Ботевград и имот с № 280.062 по плана на новообразуваните 

имоти на м. „Камен дол”, землище на с.Новачене, Община Ботевград, като 

същите се обединят в един общ имот, и одобрява задание за проектиране 

по чл.125 от ЗУТ.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното решение процедури, при спазване нормативната 

уредба по устройство на територията. 

                                            

                                 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

  

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№49 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

Община Ботевград  на Докладна записка относно  допускане 

изработване на ПУП на поземлен имот №013015 в м.”Краище”, в 

землището на с. Трудовец,Община Ботевград с цел промяна 

предназначението на земеделска земя. /вх.№87/и становище на 

Постоянната комисия по териториално развитие и екология   по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл. 21, ал.1, т.11 и 

чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от ЗМСМА и  на 

основание  чл.124а ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка с  чл.8,  т.1, 

чл.12, ал.2, чл.59, ал.1,чл.125, ал.7 и чл.109, ал.2 от ЗУТ ЗОС     и 

проведено     гласуване  със     28  гласа „за”, 0 гласа „против” , 0  глас 

„въздържали се”   ,  при общ брой общински съветници 29, 

 

                                              Р Е Ш  И  : 

 

 

1.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план  

/ПУП/ на поземлен имот №013015 в м.”Краище” в землището на с.Трудовец, 

Община Ботевград с цел промяна предназначението на земеделска земя за 

„Работилница за обработка на метални детайли и сграда за офис” и одобрява 

приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.   

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 

                                            

                                 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№50 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

Община Ботевград  на Докладна записка относно  изменение на част 

от кв.199 по плана на гр.Ботевград /вх.№84/и становище на 

Постоянната комисия по териториално развитие и екология   по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на  основание чл. 20  във връзка 

с дейностите по чл.17, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация , на основание  чл.134 ал.2, 

т.6 от ЗУТ ЗОС     и проведено     гласуване  с    28  гласа „за”, 0 гласа 

„против” , 0  глас „въздържали се”   ,  при общ брой общински 

съветници 29, 

 

  

                                        Р Е Ш  И  : 

 

 

1.Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план  /ПУП/ - 

План за регулация и застрояване  /ПРЗ/  на УПИ LХІІ- За обществено 

обслужване, в кв.199 по действащия план на Промишлена зона  

гр.Ботевград, като същия се раздели на два нови урегулирани поземлени 

имоти както следва: 

- За  имот с идентификатор 05815.303.228, се образува нов 

урегулиран поземлен имот по  имотни граници с отреждане за „За 

обществено обслужване”;  

- Образува се  нов  УПИ LХІІ- „За обществено обслужване”.  

 

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

                               

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№51 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

Община Ботевград  на Докладна записка относно даване съгласие  за 

отпускане на финансови средства от собствени  приходи  за изработка 

на костюми за мажоретния състав при НЧ”Христо Ботев 

1884”,гр.Ботевград /вх.№86//и становище на Постоянната комисия по 

бюджет и финанси по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на  

основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.8  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация     и проведено   поименно  гласуване  с    

27гласа „за”, 0 гласа „против” , 0  глас „въздържали се”   ,  при общ 

брой общински съветници 29, 

 

  

                                        Р Е Ш  И  : 

 

 
 

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

2000 /две хиляди/ лева от собствени приходи  на общината за изработка на 

костюми за мажоретния състав при  НЧ „Христо Ботев 1884”-Ботевград по 

повод класиране на полуфинал на телевизионен проект на телевизия 

„БТВ”- „България търси талант”. 

  

 

 
 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№52 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи за изграждане на детска площадка в 

с.Врачеш, общ.Ботевград /вх.№89/,Общинският съвет–Ботевград  на  

основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.8  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация     и проведено   поименно  гласуване  с    28  

гласа „за”, 0 гласа „против” , 0  глас „въздържали се”   ,  при общ брой 

общински съветници 29, 

 

  

                                        Р Е Ш  И  : 

 

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 

20 000 /двадесет хиляди/ лева от собствени приходи за изграждане на 

детска площадка в с.Врачеш, общ.Ботевград.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                        ПРЕПИС 

     

                                    

 

 

 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

№53 

Гр.Ботевград,26.02.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане на еднократна 

финансова помощ /вх.№90/Общинският съвет–Ботевград  на  основание 

чл. 21,ал.1,т.6 и т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация     и  проведено   поименно  гласуване  с    28  гласа „за”, 0 

гласа „против” , 0  глас „въздържали се”   ,  при общ брой общински 

съветници 29, 

 

 

 

  

                                        Р Е Ш  И  : 

 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ  в размер   до  700.00 /седемстотин 

/ лева  за  подпомагане лечението  на Йоана Цветославова Нанова, 

ЕГН:144222…., на 1 година с диагноза Хидроцефалия Интерна,  от град 

Ботевград ,бул.”Цар Освободител№16.     
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 Изготвил:А.Нейкова 



 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 

                                                                                    ПРЕПИС 

     

                                    

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №54 

                                         Гр.Ботевград,26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА РАДОСЛАВ НАКОВ  – Управител на „В и К-

Бебреш‖ЕООД на годишен финансов отчет за 2014 година и  бизнес план 

за 2015 година на дружеството /вх.№101/;становище на кмета на общината  

/вх.№118/ и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание чл. 21, ал.1, т.9 от 

Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.12,т.3,т.5 и 

т.18 и чл.41 от Наредбата за упражняване правото на собственост на 

общината върху общинската част от капитала на ТД  и  проведено   

поименно  гласуване с 18 гласа „за‖,7 гласа „против‖,  2 гласа „въздържал 

се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

 

      Р Е Ш И  : 

 
 

1.Приема годишния финансов отчет на ―В и К Бебреш‖ ЕООД  

гр.Ботевград за 2014 година. 

2.Не освобождава от отговорност управителя на ―В и К Бебреш‖  ЕООД  

Радослав Наков.  

4.Избира  експерт – счетоводител на дружеството за 2015 година – 

„Прогресив Файненс Одит  ЕООД- д.е.с регистриран одитор Ясен Великов. 

5. Приема бизнес – план за 2015 година  на ―В и К Бебреш‖ ЕООД   

 
                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№55 

Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА д-р ФИЛИП ФИЛЕВ  – Управител на 

„МБАЛ—Ботевград‖ЕООД на годишен финансов отчет за 2014 година и  

бизнес план за 2015 година на дружеството /вх.№99/становище на кмета 

на общината/вх.№120/ и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание чл. 21, ал.1, т.9 от 

Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.12,т.3,т.5 и 

т.18  от Наредбата за упражняване правото на собственост на общината 

върху общинската част от капитала на ТД  и  проведено  поименно    

гласуване с 20 гласа „за‖,1 глас „против‖,  4 гласа „въздържал се‖ по 

т.т.1,2,3,4,5 и  23 гласа „за‖ , 1 глас „против‖, 1 глас „въздържал се‖по т.6 

,при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

1.Приема годишния финансов отчет на МБАЛ-Ботевград‖ ЕООД  

гр.Ботевград за 2013 година. 

2.Не освобождава от отговорност управителя на МБАЛ-Ботевград‖ ЕООД  

д-р Филип Филев.  

3.Загубата за текущата година да се отнесе в непокрити загуби от минали 

години. 

4.Избира  експерт – счетоводител на дружеството за 2014 година 

„ТРИВ‖ЕООД –д.е.с. Трифонка Йонкова Велева, регистриран одитор . 

5. Приема бизнес – план за 2015 година  на ―МБАЛ-Ботевград‖ ЕООД   

6. Определя възнаграждение на управителя на «МБАЛ-Ботевград»ЕООД в 

размер на 90% от заплатата на кмета на община Ботевград 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е 

№56 

Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА КРИСТАЛИНА ТАНЕВА  – Управител на 

„Ботевградски вести ‖ЕООД на годишен финансов отчет за 2014 година и  

бизнес план за 2015 година на дружеството /вх.№98/ ,становище на кмета 

на общината/вх.№121/ и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание чл. 21, ал.1, т.9 от 

Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.12,т.3 и т.18  

от Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху 

общинската част от капитала на ТД  и  проведено      гласуване с  18 гласа 

„за‖,8 гласа „против‖,  0 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

 

1.Приема годишния финансов отчет на ―Ботевградски вести‖  ЕООД 

гр.Ботевград за 2014 година. 

2.Не освобождава от отговорност управителя на Ботевградски вести‖  

ЕООД Кристалина Панчева Танева.  

3. Приема бизнес – задача за 2015 година – „ приходи от дейността‖ -  

30 470 лв.  

                                             

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №57 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ТИХОМИР НИКОЛОВ  – Изп.директор на 

Балкангаз-2000‖АД на годишен финансов отчет за 2014 година  на 

дружеството /вх.№107/, становище на кмета на общината /вх.№119/ и 

становища на  Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград    на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и  проведено   гласуване с 25 

гласа „за‖,1 глас „против‖, 1 гласа „въздържал се‖,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                                             

 

 

 

      Р Е Ш И  : 

 

 

1.Приема  за информация годишния финансов отчет на ―Балкангаз- 2000‖ -  

АД, гр.Ботевград  за 2014  година. 

 

                                             

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №58 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г./  на Докладна записка относно приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на  Наредба за определяне  и  администрирането  

на местните  такси и цени на услуги на територията на  община Ботевград 

/вх.№126/ и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание чл. 21, ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и при условията на 

чл.75 до чл.80 от Административнопроцесуалния кодекс,във вр. с 

чл.28,ал.1,вр.чл.8 и чл.11, ал.3 от Закона за нормативните актове и  

проведено   гласуване с 27 гласа „за‖,0глас „против‖, 0гласа „въздържал 

се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

І.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Ботевград, със следните изменения и 

допълнения: 

1.В Глава Втора, Раздел VІ, в член 38 се правят следните изменения и 

допълнения: 

1.1.В точка 6 се създава нова подточка 6.13. със следния текст: „За 

одобряване на инвестиционен проект заснемане за узаконяване на строежи се 

събират таксите, предвидени от т. 6.1 до т. 6.9.‖; 

 1.2.Създава се нова точка 10а. със следния текст: „За приемане на 

помощни планове по чл. 13 от ППЗСПЗЗ се събират таксите, определени в т. 

10.1., т. 10.2. и т. 10.3.‖; 

 1.3. В точка 13 думите „3,00 лв.” се заменят с думите „услугата не се 

таксува”; 
1.4. В точка 14, подточка 14.1. се създава нова буква „й)” със следния 

текст:  

 

„постройки на допълващото застрояване: 



 

 ІV – та категория – 500,00 лв; 

 V-та категория – 100,00 лв;” 

 

 2.В Глава втора, в Раздел VІ, в член 39 се прави следното изменение: 

 2.1. В текста на алинея 3 думите „до 5” се заменят с думите „до 3”;  

3. В Глава втора, в Раздел VІІ, в член 40 се правят следните изменения 

и допълнения: 

3.1. Точка 4 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 3 лв.”; 

3.2. В текста на точка 6 думите ‖и членове на семейството” се 

заличават; 

3.3. Точка 7 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца – 3 лв.‖; 

3.4. Точка 8 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 3 лв.‖; 

3.5. Точка 9 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за административен адрес и удостоверение за идентичност на 

административен адрес – 3 лв.‖; 

3.6. Точка 11 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за промени на постоянен адрес – 3 лв.‖; 

3.7. Точка 12 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за промени на настоящ адрес – 3 лв.‖; 

3.8. Точка 13 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за правно ограничение – 3 лв.‖; 

3.9. Точка 14 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 3 

лв.‖;  

3.10. Точка 15 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на 

граждански брак в Република България – 3 лв.‖; 

3.11. Точка 16 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за родените от майката деца – 3 лв.‖; 

3.12. Точка 17 се изменя и придобива следния текст: „За издаване на 

удостоверение за вписване в регистъра на населението – 3 лв.‖;  

3.13. Точка 18 се изменя и придобива следния текст: „За легализация 

на документи по гражданско състояние, предназначени за чужбина – 10 лв.‖; 

3.14. Създава се нова точка 19 със следния текст: „За издаване на 

удостоверения съгласно чл.3, ал.2 от Наредба № РД-02-20-6/24.04.2012г. за 

издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – 3 лв.‖;    

3.15. Създава се нова точка 20 със следния текст: „Заверка на 

декларация за припознаване от длъжностно лице по гражданско състояние – не 

се таксува‖.   



  

4. Заглавието на ГЛАВА ТРЕТА се изменя по следния начин: 

„ЦЕНИ НА УСЛУГИ, НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА” 

 

5.В Глава трета, в член 49 се правят следните изменения и допълнения: 

 

5.1. В алинея 2 думите „до 15” се заменят с думите „до 14”, а думите 

„до 5” се заменят с думите „до 3”; 

5.2.Създава нова алинея (7) със следния текст: „Административните 

услуги, регламентирани с тази наредба, които попадат в обхвата на КАО, не 

могат да се предоставят във вид на експресни и бързи услуги, предвид на 

указания срок по чл. 56, ал. 5 (нов).‖; 

5.3.Създава нова алинея (8) със следния текст – „Изключение от 

нормата на алинея 7 представляват случаите, в които лицето-заявител укаже 

изрично в искането си, че желае предоставянето на административната услуга, 

която е предмет на КАО, да бъде извършена като експресна или бърза и за 

целта предостави сам всички изискуеми документи и/или информация, 

необходими за извършване на услугата от общинската администрация.‖ 

 

6.В Глава трета, в член 53 се правят следните изменения и допълнения: 

6.1. Точка 2 и точка 3 се отменят; 

6.2. В точка 4 думите „1,00 лв.” се заменят с думите „3,00 лв.”; 

6.3. В точка 7 се правят следните изменения: 

 - „едностранно – 0,10 лв.”;  

- „двустранно – 0,20 лв.”. 

 6.4. Точка 11 се отменя. 

7. Заглавието на „ГЛАВА ЧЕТВЪРТА” се изменя и придобива следното 

заглавие: „КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

/КАО/”. 

7.1.Създава се нов член 56 със следното съдържание: 

А) алинея (1) със следния текст: „Комплексно административно 

обслужване е това обслужване, при което административната услуга се 

извършва от административни органи, от лица, осъществяващи публични 

функции, или от организации, предоставящи обществени услуги, без да е 

необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни 

средства, за които са налице данни, събирани или създавани от извършващия 

административната услуга първичен администратор на данни, независимо 

дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.‖; 

Б) алинея (2) със следния текст: „Община Ботевград прилага 

комплексно административно обслужване при предоставяне на 

административни услуги, при техническа възможност за това и със 



съдействието на съответните институции и организации, когато това не 

противоречи на законодателството в Република България.‖; 

В) алинея (3) със следния текст: „Административните органи, лицата, 

осъществяващи публични функции и организациите, предоставящи 

обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите 

предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, както и 

предоставяне на информация или документи, които са налични при тях или 

при друг орган, а ги осигуряват служебно от първичния администратор на 

данни за нуждите на съответното производство.‖; 

Г) алинея (4) със следния текст: „Първичният администратор на данни е 

административен орган, който по силата на закона събира или създава данни за 

гражданин или организация за първи път и изменя или заличава тези данни.‖; 

Д) алинея (5) със следния текст: „Административният орган, в рамките 

на неговата компетентност, осъществява комплексно административно 

обслужване при спазване на сроковете, предвидени в чл. 39 и чл. 49 от тази 

наредба, в тридневен срок от получаване на достъп до данните на 

административните органи - първични администратори на данни.‖;  

7.2. Създава се нов член 57 със следното съдържание: 

А) алинея (1): «Когато за изпълнението на административната услуга са 

ангажирани две или повече структурни звена в общинската администрация, 

заявителят подава едно искане в Центъра за информационно обслужване на 

гражданите /ЦИОГ/, където се организира изпълнението по служебен път, 

съгл. чл. 36 от АПК.»; 

Б) алинея (2): „Формата на заявленията/исканията, редът и сроковете за 

отстраняване на недостатъците в тях, препращането им на компетентен орган, 

сроковете за извършване на административни услуги, както и други въпроси, 

свързани с издаването на актовете във връзка с административното 

обслужване, са уредени в Глава пета, Раздел І на АПК.‖; 

В) алинея (3): „Таксата, която се събира за предоставянето на услугите, 

попадащи в обхвата на КАО, се формира сумарно в зависимост от обема 

документи и информацията, които следва да се набавят, съберат или изготвят 

по служебен път в хода на административната процедура по издаване на 

индивидуалния административен акт или друг вид документ, предмет на 

административната услуга.‖; 

7.3.Създава се нов член 58 със следния текст: „Със заповед на кмета на 

общината се утвърждава Образец на Искане по чл. 29, ал. 2 от 

Административно-процесуалния кодекс /АПК/, Образец на Протокол по чл. 29, 

ал. 5 от АПК, както и Образец на Заявление за снабдяване с необходимите 

документи по служебен път за извършване на КАО.‖ 

 



7.4.Създава се нов член 59 със следния текст: „Административните 

услуги, предмет на КАО, при извършването на които изискуемите документи 

се събират, издават, съставят, изхождат от общината или са налични при 

административния орган, са подробно изброени в „Списък – Приложение № 

1”, представляващ неразделна част от настоящата наредба.‖ 

8.Досегашната „ГЛАВА ЧЕТВЪРТА” става „ГЛАВА ПЕТА” със 

заглавие „АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ‖ 

8.1. Текста на досегашния член  56 се отменя;  

8.2. Създава се нов член 61 със следния текст: „Който декларира 

неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от 

такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.,  а на юридическите лица и 

едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 

лв.‖; 

8.3. Създава се нов член 62 със следния текст: „При неспазване на 

разпоредбите по тази наредба с изключение на случаите по чл. 61, на 

физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 200лв., а на юридическите 

лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 100 

до 500 лв.‖; 

8.4. Досегашния член 57 става член 63 и текста му се допълва, като 

след думите „..кмета на общината” се добавят думите „или от негов 

заместник”. 

8.5. Досегашния член 58 става член 64 и запазва съдържанието си; 

8.6. Създава се нов член 65 със следния текст: „Приходите от глоби и 

имуществени санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на 

община Ботевград постъпват в приход на бюджета на общината.‖; 

ІІ. Одобрява Списък – Приложение № 1 като неразделна част от 

Наредбата. 

ІІІ.На основание чл. 37, ал. 3 от ЗНА, приетата Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград да се публикува 

на официалната интернет-страница на общината, както и да се оповести 

публично, като се постави на информационното табло в ЦИОГ в сградата на 

общинската администрация. 

ІV. Промените по точка І  и точка ІІ влизат в сила от 01 април 2015 

година. 

 
          

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №59 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г./  на  докладна записка за Приеманe на Общинска 

програма за   насърчаване творческите заложби  и потребности на деца с 

изявени дарби в община Ботевград през 2015 година /вх.№106/и становища 

на  Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград    

на основание чл.21,ал.1,т.12 и чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.12,ал.2 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби  и проведено   гласуване с 27 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 

0гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 
 

 

 

1.Приема Общинска програма за насърчаване на творческите заложби 

и потребности на деца с изявени дарби в община Ботевград през 2015 

година. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №60 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г./  на  Докладна  записка за Издаване на запис на заповед 

от община Ботевград в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 

агенция /вх.№112/и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание     чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 

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

администрация и на основание договор за отпускане на финансова помощ 

№ 23/321/01443 от 12.12.2013г. по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони― за Проект „Подобряване 

качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на 

водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село 

Литаково;  разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и 

село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, 

Радотина и Боженица”, сключен между Община Ботевград и ДФ 

„Земеделие‖ – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. 

София, бул. „Цар Борис III‖ №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от 

Изпълнителния директор, и проведено   поименно  гласуване с 27 гласа 

„за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                                  Р Е Ш И  : 

1. Упълномощава  кмета  на  Община Ботевград  Георги Цветанов 

Георгиев  да  подпише  Запис  на заповед, без протест и без разноски, 

платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие‖   –   Разплащателна  

агенция  в  размер  на  336 058.51 лева, (словом: триста тридесет и шест 

хиляди петдесет и осем лв. и 51 стотинки) за обезпечаване на 110 % от 

стойността на допустимия ДДС към извършено авансово плащане по 

договор за отпускане на финансова помощ № 23/321/01443 от 12.12.2013г. 

по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони― за Проект „Подобряване качеството на живот в община Ботевград 

чрез реконструкция на водопроводната мрежа на село Скравена, село 

Новачене и село Литаково;  разширение на водопроводната мрежа в село 

Новачене и село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, 



Гурково, Радотина и Боженица‖, сключен между Община Ботевград и ДФ 

„Земеделие‖ – Разплащателна агенция. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС към авансово плащане по договор 

23/321/01443 от 12.12.2013г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие‖ – 

Разплащателна агенция. 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет 

Ботевград, проведено на26.03.2015 г. ,  Протокол № 7 , т 2.3. от дневния 

ред по доклад № 08-03-112 / 18.03.2015 г.. при кворум от 27. общински 

съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 27  

гласа „за‖, 0  гласа „против‖ и 0 гласа  „въздържали се‖ , и е подпечатано с 

официалния печат на Общински съвет Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №61  

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г  на  Докладна записка относно Удължаване срока на 

ликвидация на ―БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО 

СТОПАНСТВО‖ ЕООД, гр.Ботевград   /в л.//вх.№113/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на 

основание чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и чл. 266,ал.2 от Търговския закон и проведено поименно  

гласуване с 26 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0гласа „въздържал се‖,  при общ 

брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

 

1.Удължава срока за ликвидация на ―БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО‖ ЕООД, гр.Ботевград в /л/ с 6 /шест/ 

месеца, считано от 01.04.2015г.  

2.Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи анекс към 

Договора за възлагане на ликвидация на ―БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО‖ ЕООД, гр.Ботевград в /л/. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №62 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г  на Докладна записка относно  участие в Общото събрание 

на „БАЛКАНГАЗ 2000‖ АД – Ботевград, с ЕИК 130203228 пред Агенция 

по вписвания – Търговски регистър/вх.№128//и становища на  Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание 

чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във вр. с чл.220,ал.1 от ТЗ и проведено поименно  

гласуване с 20 гласа „за‖,1 гласа „против‖, 6 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

 

 

1. ДАВА ПРАВОМОЩИЕ на КМЕТА на ОБЩИНА – БОТЕВГРАД да 

участва в Общото събрание на „БАЛКАНГАЗ 2000‖ АД – Ботевград, 

насрочено за 14.05.2015 година от 11.00 часа в офиса на дружеството на 

ул.„Aкад.Стоян Романски‖ №2 в град Ботевград при дневен ред : 

1.1. Изслушва и приема отчета на изпълнителния директор за 2014 година; 

1.2. Приема отчета за 2014 година на експерт-счетоводителя;  

1.3. Разпределяне на печалбата за 2014 година; 

1.4. Избор на експерт-счетоводител за 2015 година , като гласува в защита 

интересите на Община - Ботевград. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да предложи на Общото събрание 

на „БАЛКАНГАЗ 2000‖ АД да бъде увеличено  месечното възнаграждение 

на изпълнителния директор  на „БАЛКАНГАЗ 2000‖ АД-Ботевград 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №63  

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г на Докладна записка относно  съгласие за изплащане на 

задължения на „ВиК-Бебреш‖ЕООД ,гр.Ботевград  на държавни такси към 

МОСВ и ДКЕВР/вх.№125/и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание чл.21,ал.1,т.10  и 

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

администрация   и  проведено  поименно  гласуване с 25 гласа „за‖,0 гласа 

„против‖, 1гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,

   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

1. Дава съгласие, сума в размер на 27 920.38 /двадесет и седем 

хиляди деветстотин и двадесет лв. и тридесет и осем ст./, представляваща 

част от предоставените в заем на „В И К БЕБРЕШ‖ ЕООД гр. Ботевград 

финансови средства в общ размер на 204 459 лева, съгласно Решение 

№30/16.02.2015г. на Общински съвет Ботевград за изплащане на 

задължения на „В И К БЕБРЕШ‖ ЕООД гр. Ботевград, да бъде изплатена за 

задължения на дружеството към Министерство на околната среда и водите 

и Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за държавни 

такси. 

2. Изплащането на сумата по т.1 да се извърши директно от Община 

Ботевград към Министерство на околната среда и водите и Държавната 

комисия за енергийно и водно регулиране. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №64  

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г  на Докладна записка относно разпореждане с трафопост 

находящ се  в ПИ с инд. 05815.41,107 по кадастралната карта на 

Ботевград/вх.№102/и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание чл.21,ал.1,т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и 

чл.11,ал.2 от ЗОС и проведено   поименно гласуване с 26 гласа „за‖,0 гласа 

„против‖, 0гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,

   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

1. Дава съгласие и възлага на управителя на „В и К-Бебреш‖ЕООД 

да предприеме действия за прехвърляне на собствеността и 

изкупуване от „ЧЕЗ България‖АД, на трафопост,построен  на 

площадката на старата станция за отпадъчни води, ПИ с 

идентификатор 05815.41.107 от Кадастралната карта на 

гр.Ботевград. 

2. При постигане на съгласие за сключване на сделка по 

прехвърляне на собствеността на имота по  т.1 да докладва на 

ОбС-Ботевград за вземане на съответното решение 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №65 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г/ на  Докладна записка  относно допълване и актуализиране 

на раздел т.ІІІ,А от  Програмата за управление  и разпореждане с общинска 

собственост през 2015 година /вх.№114/и становища на  Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание 

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и на осн. Чл.8,ал.10,чл.14,ал.2,7,8 от ЗОС  и проведено  

поименно  гласуване с 27 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0гласа „въздържал 

се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

        1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и 

актуализиране на  Раздел ІІІ.А. „Имоти които община Ботевград има 

готовност да да предостави под наем …..‖  от Програма за управление и 

разпореждане с имотите - общинска собственост  в ОБЩИНА- 

БОТЕВГРАД през 2015г.,със следните общински недвижими имоти: 

     1.1.Кафе-клуб с площ от 271кв.м., състоящ се от търговска зала, бар, 

склад, офис, коридор, санитарни възли, разливна, находящ се на ІV-то 

ниво в Многофункционална спортна сграда „Арена Ботевград‖ с 

идентификатор 05815.305.493.1 по КККР на гр.Ботевград. 

     1.2.Магазин-север дясно  с площ от 26.50кв.м., находящ се   на 

кота 0.00м. в Многофункционална спортна сграда „Арена Ботевград‖ с 

идентификатор 05815. 305.493.1  по КККР на гр.Ботевград. 

     1.3.Магазин-север ляво  с площ от 26.50кв.м., находящ се на кота 

0.00м.  в Многофункционална спортна сграда „Арена Ботевград‖ с 

идентификатор 05815. 305.493.1   по КККР на гр.Ботевград. 

           2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №66 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г/ на  Докладна записка  относно ДОПЪЛВАНЕ И 

АКТУАЛИЗИРАНЕ на раздел т.V от Програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост през 2015г. /вх.№122/ и 

становища на  Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград    на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и на осн. Чл.8,ал.10 от ЗОС  и 

проведено  поименно  гласуване с 27 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

        1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и 

актуализиране на  Раздел V. ”Имоти в които община Ботевград има 

готовност да  прекрати съсобственост с физически лица …..‖  от 

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост  

в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2015г.,със следният общински недвижим 

имот: 

 В УПИ ІІ-248 в кв.38 по плана на с.Литаково с Н-ци на Драган 

Коцов Драганов и Н-ци на Стоян Василев Караджов, касаещ терен 

с площ от 7.00 кв.м., представляващ частна общинска собственост, 

актуван с АОС № 2066/18.03.2015г. 

       2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №67 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г/ на  Докладна записка  относно допълване и актуализиране 

на раздел т.ІІІ.Б от  Програмата за управление  и разпореждане с общинска 

собственост през 2015 година  с недвижими имоти в землището на 

с.Трудовец/вх.№127// и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание чл.21,ал.1,т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и на осн. 

Чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от  ЗОС  и проведено  поименно  гласуване със 17 

гласа „за‖,8 гласа „против‖, 2гласа „въздържал се‖,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

        1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и 

актуализиране на  Програма за управление и разпореждане с имотите 

- общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2015г., както 

следва: 

         В  „т.ІІІ.Б. Имоти, които общината има готовност да продаде…” 

включва следните общински недвижими, находящи се в землището на 

с.Трудовец, община Ботевград, като създава нова таблица 8: 
     

  Земеделски  земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с.Трудовец 
                                                                                                                              Таблица 8 

№ Местност № на 

имота 

НТП категория квадратура 

1 2 3 4 5 6 

1 Пишурски дол 520081 нива VІІІ 0,701 

2 Пишурски дол 520082 нива VІІІ 0,720 

3 Чифлика 521002 нива VІ 3,120 

4 Чифлика 521051 нива VІ 0,780 

5 Чифлика 521052 нива VІ 1,560 

6 Скравенското 522025 нива VІІІ 0,664 

7 Скравенското 522044 нива VІІІ 1,170 

8 Скравенското 522049 нива VІІІ 0,624 

9 Скравенското 522132 Ливада VІІІ 3,510 

10 Скравенското 522134 Ливада VІІІ 1,624 

11 Скравенското 522140 Ливада VІІІ 12,588 



 

 

1 

 

 

              2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

12 Шумака 523252 Нива VІ 0,390 

13 Шумака 523253 Нива VІ 0,234 

14 Плюскач 537087 нива V 0,576 

15 Райчов дол 560135 Из.тр.нас. VІ 0,234 

16 Гергов дол 561023 Из.тр.нас VІ 0,362 

17 Света троица 564008 Из.тр.нас VІ 0,390 

18 Света троица 564017 Из.тр.нас VІ 0,468 

19 Света троица 564022 Из.тр.нас VІ 0,780 

20 Света троица 565013 Из.тр.нас VІ 0,780 

21 Света троица 565057 Из.тр.нас VІ 0,780 

22 Тютюнов дол 566053 Нива VІ 0,326 

23 Тютюнов дол 566054 Нива VІ 0,273 

24 Тютюнов дол 566055 Нива VІ 0,390 

25 Тютюнов дол 566060 Нива VІ 0,273 

26 Тютюнов дол 566082 нива VІ 0,390 

27 Тютюнов дол 566120 Нива VІ 0,468 

28 Късия дол 568028 Из.тр.нас VІ 0,390 

29 Късия дол 568043 Из.тр.нас VІ 0,372 

30 Късия дол 568049 Из.тр.нас VІ 0,234 

31 Късия дол 568090 Из.тр.нас VІ 0,390 

32 Късия дол 568129 Из.тр.нас VІ 0,437 

33 Късия дол 568185 Из.тр.нас VІ 0,468 

34 Късия дол 568225 Нива VІ 0,390 

35 Късия дол 568313 нива VІ 0,546 

36 Койчов дол 569043 нива VІ 0,179 

37 Койчов дол 569130 нива VІ 0,445 

     

 

 

 

  2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №68 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г/  на . Докладна записка относно учредяване право на 

строеж за пристрояване върху общински недвижим  терен с площ от 28.00 

кв.м. част от ПИ инд.5815.302.243 по КККР на  гр.Ботевград/вх.№123/ и 

становища на  Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград    на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и  чл.38,ал.2 от  ЗОС  и 

проведено  поименно  гласуване с 18 гласа „за‖,1 гласа „против‖, 8гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

   Р Е Ш И  : 

             1.Дава съгласие да се УЧРЕДИ на Георги Цветанов Миков  с 

постоянен  адрес  гр.Ботевград, ул.Преслав №50,вх.Б, като собственик на 

едноетажна масивна сграда от допълващото застрояване, построена 

съгласно Договор право на строеж от 07.06.2005г. с Община Ботевград 

и находяща се  в поземлен имот с идентификатор 05815.302.243 по 

КККР на  гр.Ботевград, с адрес гр.Ботевград,  ж.к.Саранск, 

ул.Преслав, между блокове №48 и №50 в УПИ І-за жилищен комплекс 

в кв.10 по плана на гр.Ботевград,  както следва: 

 Право на строеж за пристрояване върху терен с площ от 28.00кв.м. 

от имот с идентификатор 05815.302.243 по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр.Ботевград, с цел разширяване на 

съществуващия търговски обект, при спазване нормативните 

разпоредби по устройство на територията, без да се обособява 

самостоятелен обект, за което следва да заплати на Община-Ботевград 

сумата в размер на 700.00/седемстотин/ лв., представляваща 

пазарната стойност на правото на строеж. Сделката е освободена от 

ДДС. 

       2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №69 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г/  на Докладна записка относно учредяване право на строеж 

за пристрояване върху общински недвижим  терен с площ от 22.00 кв.м. 

част от ПИ инд. 05815.302.242 по КККР на  гр.Ботевград/вх.№124/ 

/ и становища на  Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград    на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и  чл.38,ал.2 от  ЗОС  и 

проведено  поименно  гласуване с 20 гласа „за‖,1 гласа „против‖, 6 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

             1.Дава съгласие да се УЧРЕДИ на Георги Иванов Илиев  с 

постоянен  адрес  гр.Ботевград, ул.Зелинград №60, като собственик на 

едноетажна масивна сграда от допълващото застрояване, построена 

съгласно Договор право на строеж от 07.06.2007г. с Община Ботевград 

и находяща се  в поземлен имот с идентификатор 05815.302.242 по 

КККР на  гр.Ботевград, с адрес гр.Ботевград,  ул.Зелинград №51 в 

УПИ ХІІ-за жилищен комплекс в кв.10 по плана на гр.Ботевград,  

както следва:  

     Право на строеж за пристрояване върху терен с площ от 22.00кв.м. от 

имот с идентификатор 05815.302.242 по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр.Ботевград, с цел разширяване на 

съществуващия търговски обект, при спазване нормативните разпоредби 

по устройство на територията, без да се обособява самостоятелен обект, за 

което следва да заплати на Община-Ботевград сумата в размер на 

550.00/петстотин и петдесет/ лв., представляваща пазарната стойност на 

правото на строеж. Сделката е освободена от ДДС. 

       2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №70 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г/  на Докладна записка относно отдаване под наем на 

недвижим имот-публична общинска собственост за разполагане  на 

преместваем търговски обект /вх.№115/ и становища на  Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание  

чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от Закона за общинска собственост 

и Тарифа за определяне на минимален месечен наем на 1кв.м. полезна 

площ при отдаване под наем на общински имоти към Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и 

проведено  поименно  гласуване с 27 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 
 

 

 1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие за отдаване под наем за 

срок от  5/пет/ години, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на  

недвижим имот –публична общинска собственост: 

             Терен с площ от 15.00 кв.м., находящ се в УПИ I, кв.61 по плана на 

с. Литаково / в близост до сградата на кметството/, одобрен по Закона за 

устройство на територията за разполагане на преместваем търговски обект, 

при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33.00/тридесет и три/ 

лева.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на ЗОС.  

   
    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №71 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г/   на Докладна записка относно отдаване под наем на имот 

публична общинска собственост, находящ се в м.Скока, землище на 

с.Боженица/вх.№116/ и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 

и ал.8 от Закона за общинска собственост ,глава VІ от  Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и 

проведено  поименно  гласуване с 16 гласа „за‖,5 гласа „против‖, 4 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

              1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие да се проведат търгове 

с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5/пет/ години,  на 

недвижим имот-публична общинска собственост, включен  под №15, в 

таблица 1 на раздел ІІІ.А. от Програмата за управление и разпореждане  с 

имоти-общинска собственост в Община-Ботевград през 2015г. , както 

следва: 

           Терен с площ 150кв.м., находящ се в кв.53-за озеленяване по плана 

на в с.Боженица в м.‖Скока‖ до каменния мост на р.Бебреш, при начална 

тръжна годишна  наемна цена в размер на 1500/Хиляда и петстотин/ лева., 

платима на  12  равни  месечни вноски.           

  2.Възлага на кмета на община-Ботевград да организира дейностите за 

изпълнение на взетото в т.1  решение, в съответствие с разпоредбите на  

Закона за общинска собственост и по реда  Наредбата  за реда за 

придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество в община 

Ботевград. 
    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №72 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г на Докладна записка относно  промяна предназначението 

на земеделска  земя за жилищно застрояване в м.Чеканица,землище  

гр.Ботевград/вх.№111/  и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на  основание чл. 21, ал.1, т.11 и 

чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от ЗМСМА и  на 

основание  чл.124а ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка с  чл.8,  т.1, 

чл.12, ал.2, чл.59, ал.1,чл.125, ал.7 и чл.109, ал.2 от ЗУТ, и чл.21,ал.2 от 

ЗОЗЗ  и проведено    гласуване с 25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 
 

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 

/ПУП/ на имот с идентификатор 05815.2.48  по КК и КР на гр.Ботевград, 

м.‖Чеканица‖, с цел промяна предназначението на същия за жилищно 

застрояване с показатели за вилно строителство и  одобрява приложено 

задание по чл.125 от ЗУТ  . 

2.Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за елементите на 

техническата инфраструктура, предвид разпоредбите на чл.21, ал.2 от ЗОЗЗ. 

3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №73 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г на Докладна записка относно  промяна предназначението 

на земеделска  земя за жилищно застрояване в м.Широко ливаде,землище  

гр.Ботевград/вх.№110/и становище на  Постоянната комисия по ТРЕ по 

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на  основание чл. 21, ал.1, 

т.11 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от 

ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка с  

чл.8,  т.1, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1,чл.125, ал.7 и чл.109, ал.2 от ЗУТ  и 

проведено    гласуване с 25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал 

се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 
 

1.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен 

план /ПУП/ на имот с идентификатор 05815.54.10  по КК и КР на 

гр.Ботевград,  м.‖Широко ливаде‖, с цел промяна предназначението на 

същия за жилищно застрояване  и  одобрява приложеното задание по 

чл.125 от ЗУТ.   

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 

 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №74 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-99/16.03.2015 Г на 

Докладна записка относно даване  съгласие за отпускане  на финансови  

средства от собствени приходи на общината /вх.№129//и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на  

основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и проведено поименно    гласуване с 25 гласа 

„за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 
 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 700 /седемстотин / лева на 

ТД‖Венец‖гр.Ботевград  за  подготовка и участие на група от 

гр.Ботевград в Националния туристически поход”По стъпките на 

Ботевата чета”-Козлодуй-Околчица ,който ще се проведе от 27.05. 

до 02.06.2015 година 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №75 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства  за еднократна  помощ /вх.№130/и становища на  Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на  основание 

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА) и проведено поименно    гласуване с 25 гласа 

„за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 
 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ  в размер   до  2000.00 /две хиляди 

/ лева  за  подпомагане лечението  на Дейв Вяров Иванов   с ЕГН: 

135126…. От с.Литаково, община Ботевград на 2 години с диагноза 

Атрезия езофаги кум ф-ла трахеоезофагеалис дисталис .     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №76 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г на Докладна записка относно предоставяне  земеделски 

земи по чл.19 от ЗСПЗЗ  в с. Рашково, м. Ванино лице/вх.№108/и 

становище на  Постоянната комисия по местно самоуправление и 

законност по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на  основание . 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във 

връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./, и проведено поименно    

гласуване с 25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                                             

 

 

      Р Е Ш И  : 

 

 

     

І.Предоставя на наследниците на Найден Димитров Коцов 

следният недвижим имот:  

- имот с № 054077, с начин на трайно ползване „Пасище, мера‖, с 

площ от 5,774 дка., осма категория, находящ се в местността „Ванино 

лице‖, в землището на с. Рашково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 

054067, с площ от 20,477 дка, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

находящи се в землището на с. Рашково, общ. Ботевград, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф01174/13.02.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Христена Найденова Петкова, като наследник на Найден 

Димитров Коцов и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по 

реда на АПК. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №77 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г на Докладна записка относно предоставяне  земеделски 

земи по чл.19 от ЗСПЗЗ  в с. Рашково, м.Стойчово краище/вх.№109/ 

и становище на  Постоянната комисия по местно самоуправление и 

законност по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на  основание . 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във 

връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./, и проведено поименно    

гласуване с 25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                                             

 

      Р Е Ш И  : 

 

     

І.Предоставя на наследниците на Тодор Михайлов Георгиев 

следният недвижим имот:  

- имот с № 062280, с начин на трайно ползване „Пасище, мера‖, с 

площ от 4,588 дка., осма категория, находящ се в местността „Стойчово 

краище‖, в землището на с. Рашково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 

0622242, с площ от 17,198 дка, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Рашково, общ. Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01154/23.10.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Татяна Михайлова Тодорова, като наследник на Тодор 

Михайлов Георгиев и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по 

реда на АПК. 
 
 
 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №78 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- председател на 

ОбС-Ботевград на Докладна записка  от група общински съветници 

относно  промяна на Правилника за организацията и дейността на ОбС и 

неговите комисии и взаимодействието му с  ОА/вх.№100/ 

и становища на  Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград  на  основание чл.21,ал.3 във вр. с чл.33,ал.1,т.2  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл.62,ал.1,предл. 

Второ във вр. с чл.6,ал.3 от ПДОСНКВОА и проведено     гласуване със  17 

гласа „за‖,8 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 
 

 1. Изменя се чл.39 от ПОДОСНКВОА и занапред същият да 

придобие следния вид: 

„Чл. 39. (1) Откритите заседания на Общинския съвет могат да бъдат 

заснемани, предавани пряко или чрез излъчване на репортажи по 

електронните средства за масово осведомяване само след изрична покана 

на председателя на Общинския съвет, след съответното решение на 

Общинския съвет. В случай, че поканата е изпратена преди да бъде взето 

решение на Общинския съвет за това, то би следвало такова решение да 

бъде прието преди започване на заснемане, пряко предаване или излъчване 

на репортажи по електронните средства за масово осведомяване.  

(2) В случай, че не бъде прието решението по ал.1, с което се 

разрешава заснемане на заседанието, камерите, фотоапаратите и 

диктофоните се допускат само в началото на заседанието, до приемане на 

проекта за дневен ред /за протоколни кадри и снимки/, след което в залата 

остават единствено желаещите журналисти, но без оператори и 

фоторепортери и без право да се използват технически средства за запис, 

филмиране или фотографиране и др. Констатирането на наличие на 

включени технически средства за записване, филмиране или 

фотографиране, след приемането на дневния ред от Общинския съвет и 

след покана за напускане на залата на фоторепортери и оператори, е 



основание за незабавното отстраняване на съответния журналист, 

гражданин или общински съветник. 

(3) За представителите на местните и други медии, председателят 

определя място удобно за работа. 

(4) Представителите на медиите и електронните средства за радио и 

телевизионно разпространение за масово осведомяване на населението 

трябва да притежават съответната акредитация за присъствие в 

залата,която е свързана с името на медията, журналиста, репортера и/или 

оператора. 

(5) Електронните медии за масово осведомяване излъчват пълен 

запис на заседанията на ОбС само след разрешение на председателството 

на ОбС. 

(6) Електронните средства за масово осведомяване и излъчване 

трябва да заемат определите им места за работа в залата поне 10 минути 

преди началото на заседанията. 

(7) Разпоредбите на ал.1 и ал.2 не се отнасят за представители на 

медии и/или предавания, с които Общински съвет на Община Ботевград 

или Общинска администрация на Община Ботевград имат подписан 

договор за отразяване на съответните мероприятия. В този случай, 

забраната за излъчване ще важи единствено ако бъде поискано с 

мотивирано процедурно от общински съветник, след съответното решение 

на общинския съвет за всеки конкретен случай.‖ 

 

2. Изменя се чл.15 от ПОДОСНКВОА, като от същия член се 

отменят ал.5 и ал.6, а ал.7, става ал.5 и занапред този член придобива 

следния вид: 

„Чл.15 (1) Съветниците мога да образуват група на общинските 

съветници по партийна принадлежност или политическа ориентация. 

(2) Минималният брой за образуване на група съветници е трима. 

(3) Общински съветници, чиито брой е недостатъчен за образуване 

на отделна група, могат да се присъединят към вече образувани групи на 

съветници и да създадат съюз на общинските съветници. Съюзът има 

правата на една група съветници. 

(4) Съюзът на общинските съветници може да се създаде и между 

две или повече групи общински съветници.  

(5) Ако броят на съветниците в дадена група спадне под определения 

минимум,групата преустановява своето съществуване.‖ 

 

3. Изменя се чл.42, ал.5 от ПОДОСНКВОА, като занапред тази 

алинея придобива следния вид:  

 „Ал.5. При обсъждане на въпроси свързани с предложения дневен 

ред, Председателят дава думата на ръководителите на групи съветници, а 

при тяхно отсъствие на заместниците им или на упълномощен съветник, 



когато я поискат в рамките на дискусиите по дневния ред. Времето, 

определено общо за група съветници е в рамките на 5 минути. Независими 

общински съветници или такива, които не участват в група общински 

съветници могат да участват в обсъжданията свързани с дневния ред, като 

определеното им време е в рамките на 2 минути.‖ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №79 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г/ на Докладна записка относно  одобряване на  годишен 

доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Ботевград 2014-2020 година за периода 01.01.2014-

31.12.2014/вх.№140/ г.и становища на  Постоянните комисии по местно 

самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,чл.24,т.4 от закона за 

регионалното развитие и във връзка с чл.91,ал.3 и ал.4 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионално развитие и проведено   гласуване с 

20 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 5  гласа „въздържал се‖,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                                             

 

      Р Е Ш И  : 

 

 1. Одобрява годишен  доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Ботевград за 2014 година. 

     

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №80 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г/ на  Докладна записка относно даване съгласие  

трансформаторен пост находящ се в м‖Камен дол‖,землище на с. Новачене 

да бъде предоставен временно  за стопанисване и управление на „ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ‖ АД /вх.№145/,Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.39,ал.5 от Закона за 

общинската собственост и проведено  поименно  гласуване със 17 гласа 

„за‖,8 гласа „против‖, 1 глас „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                             

 

      Р Е Ш И  : 

 

     

1.Дава съгласие трансформаторен пост 20/0.4кV-100 кVА в имот №280.027 

находящ се в м‖Камен дол‖,землище на с. Новачене да бъде предоставен 

временно  за стопанисване и управление на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ‖ АД до неговото изкупуване,  с цел подобряване качеството 

на ел.захранването  на зоната по §4 ПЗР на ЗСПЗЗ. 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №81 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г на Докладна записка относно  разрешение  изработване 

на проект на ПУП-ПЗ за застрояване за промяна предназначението на 

земеделска земя  на част от поземлен имот находящ се  в м.Спайска 

нива‖,землище с.Радотина/вх.№139/ и становище на ПК по 

териториално развитие и екология по същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  На основание, чл.21, ал.1, т. 11 във връзка с 

дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл.59, ал. 1, чл. 

125, ал. 7 от ЗУТ и  проведено    гласуване с 22 гласа „за‖,1 глас 

„против‖, 1 глас „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 

29,   

                                                  Р Е Ш И  

 1. Общински съвет – Ботевград разрешава изработване на Проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване за промяна 

предназначението на земеделска земя, представляваща част от поземлен 

имот /ПИ/ № 000449 с проектен № 000488, находящ се в м. „Спайска 

нива‖, землище с. Радотина, Община Ботевград за „Ваканционно селище за 

4 едноетажни еднофамилни къщи за гости,стопанска сграда, склад и офис 

за фирмата със следните показатели:  

 Плътност на застрояване /П застр./ –  max 30 %; 

 Интензивност на застрояване /Кинт/ - max 1,2; 

 Минимална озеленена площ /П озел./ min 50 %; 

 Максимална височина на застрояване – max 7,00 м. 

          2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на  произтичащата от горното решение процедура съгласно 

разпоредбите на Закона за устройство на територията.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №82 

                                Гр.Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИРВ АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД / ПО ЗАПОВЕД №ОА-

99/16.03.2015 Г на Докладна записка относно  допускане изработване 

на  проект на ПУП-ПЗ за застрояване за промяна предназначението на 

земеделска земя за производствена дейност на поземлен имот находящ 

се  в м.Дръстила,землище с.Радотина/вх.№134/ и становище на ПК по 

териториално развитие и екология по същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  На основание, чл.21, ал.1, т. 11 във връзка с 

дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 

124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл.59, ал. 1, чл. 

125, ал. 7 от ЗУТ и  проведено    гласуване с 24 гласа „за‖,0 гласа 

„против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 

29,   

                                                  Р Е Ш И  

 1. Общински съвет – Ботевград разрешава изработване на Проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/ План за застрояване за промяна 

предназначението на земеделска земя, представляващ проектен  поземлен 

имот, образуван от имот № 055010 и имот № 055021, находящ се в м. 

„Дръстила‖, землище с. Радотина, Община Ботевград за Предприятие за 

преработка на земеделска продукция – плодове и зеленчуци. със следните 

показатели:  

 Плътност на застрояване /П застр./ –  max 80 %; 

 Интензивност на застрояване /Кинт/ - max 2,5; 

 Минимална озеленена площ /П озел./ min 20 %; 

 Максимална височина на застрояване – max 10,00 м. 

          2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на  произтичащата от горното решение процедура съгласно 

разпоредбите на Закона за устройство на територията.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 83 
Ботевград, 26.03.2015 г. 

 

 ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА-Председател на   

Общински съвет- БОТЕВГРАД  на  проект на план за работа на ОбС 

през второто тримесечие на 2015 година и  становища на Постоянните 

комисии  по същия  въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание 

чл.21,ал.1, т.23 от  Закона за местното самоуправление  и местната 

администрация    и проведено   гласуване  с  20 гласа „за‖, 0 гласа 

„против‖, 5 гласа „въздържал се‖, при общ брой общински съветници 29, 

 

                       Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

 

 

  1. Приема план за работа на Общинския съвет-Ботевград през 

второто тримесечие на 2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №84 

                                Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  

приемане Общинска програма на Община Ботевград за закрила на 

детето за 2015 година /вх.№174/и становища на Постоянните комисии 

по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  На основание, чл.21, 

ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.3/1/ от Правилника за прилагането на Закона за 

закрила на детето и  проведено    гласуване с 16 гласа „за‖,4 гласа 

„против‖, 7 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 

29,   

                                                  Р Е Ш И  

  

 

 

 

1. Приема Общинска програма на Община Ботевград за закрила на детето 

за 2015 година  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №85 

                                Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

приемане План за действие на Община Ботевград за подкрепа на 

интеграционните политики за периода 2015-2020 г./вх.№167/ 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и  в изпълнение на 

Националната стратегия на РБългария за интегриране на ромите 2012-

2020,приета с решение от 1 март 2012 г. на Народното събрание на 

РБългария и  проведено    гласуване с 16 гласа „за‖,3 гласа „против‖, 5 

гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                                  Р Е Ш И  

  

 

 

 

1. Приема План за действие на Община Ботевград за подкрепа на 

интеграционните политики за периода 2015-2020 г .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №86 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

обявяване на конкурс за избор управител на „МБАЛ-Ботевград‖ЕООД 

/вх.№165/и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 9 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация ,чл.63,ал.3 

от Закона за лечебните заведения и чл.3,ал.1 от Наредба №9/29.06.2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението 

на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  и  проведено     

поименно гласуване с 16 гласа „за‖,7 гласа „против‖, 1 глас „въздържал 

се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                               

          Р Е Ш И  

  

     1.  Обявява конкурс за избор на Управител на ―Многопрофилна болница 

за активно лечение‖ ЕООД , за срок от три години,съгласно чл.З от 

Наредба № 9/26,06.2000 година на M3 за .условията и реда за провеждане 

на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения. 

1.1. Изисквания към кандидатите: 

1.1.1. Да притежава образователно- квалификационна степен ―магистър‖ 

по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или лица с 

образователно-квалификационна степен ―магистър‖ по икономика и 

управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен 

мениджмънт или по икономика на здравеопазването. 

1.1.2. Да има най-малко 5 /пет/ години трудов стаж като лекар или 

икономист, кандидатите притежаващи образователно- квалификационна 



степен ―магистър‖ по медицина да имат придобита основна специалност. 

1.1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

1.2. Необходими документи: 

Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан само с 

името на лечебното заведение и се завежда в специален регистър по реда 

на тяхното постъпване. В този плик се поставят два  запечатани 

непрозрачни плика , надписани съответно „плик 1‖ и „плик 2‖ и съдържат 

следните документи: 

Плик 1 съдържа: 

- Заявление за участие в конкурс 

- Документи, удостоверяващи образователно- квалификационна степен, 

квалификацията и специалността съгласно т. 1.1.1. 

- Документ за самоличност 

- Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна 

специалност 

- Свидетелство за съдимост ' "  

-.Трудова автобиография 

Плик 2 съдържа: 

- Писмена разработка на бизнес-програма за развитие и дейността на 

―Многопрофилна болница за активно лечение- Ботевград‖ ЕООД за 

тригодишния период  

Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в 

ЦИОГ на Община Ботевград, пл.Освобождение № 13. 

1.3. Срок и място за подаване на документите: до 17.30 часа, на 23.06.2015 

година.в ЦИОГ на Община Ботевград. 

1.4.Срок и място, където може да се получи информация, относно темите - 

предмет на събеседване: до 17.30 часа, на 23.06.2015 година при 

Председателя на комисията. 



1.5 Дата, час и място на провеждане на конкурса: 24.06.2015 година, 10.00 

часа, в зала № 15 на Общинската администрация. 

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва: 

- проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания на кандидата 

- представяне от кандидатите на бизнес-програма за развитие на 

дейността на лечебното заведение за тригодишен период 

- събеседване с кандидатите  

2. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:  

Председател: Веселка Николова- н-к отдел в Община Ботевград 

Секретар: Цеца Иванова – секретар на Община Ботевград 

Членове 

1.д-р Валери Радков-магистър по медицина  

2.д-р Валентин Пеев - Представител на  Районен център по 

здравеопазване — София област 

3.Людмила Маркова -  юрист в Община Ботевград. 

3. Обявата за конкурса да се публикува в един централен всекидневник и 

в местния печат. 

4. Утвърждава проект на договор за възлагане управлението. 

5. Възлага на кмета на Община Ботевград изпълнението на настоящото 

решение. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №87 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ. 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно 

промяна в структурата и числеността на персонала в общинска 

администрация гр.Ботевград/вх.№157/и становища на Постоянните 

комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, 

чл.21, ал.1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено     гласуване с 16 гласа „за‖,10 гласа „против‖, 

0 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                               

          Р Е Ш И  

1. В Дирекция „Обща администрация‖ в отдел „ФСД и К‖ се открива 1 

щатна бройка „Финансов контрольор‖. 

2. Промяната влиза в сила от 01.05.2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 



                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №88 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно 

съгласие за издаване  на запис на заповед /вх.№173/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград   на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на основание 

ДБФП №BG161PO001/5-03/2013/012 от 19.12.2013г. за изпълнение на 

проект: „Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и 

възстановяване на град Ботевград за периода 2014-2020г.―, финансиран по 

Оперативна програма „Регионално развитие‖ 2007-2013 г., съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG161PO001/5-03/2013 Подкрепа за интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие, приоритетна ос 5 „Техническа помощ, 

предлагам на Общински и  проведено    поименно   гласуване с 27 гласа 

„за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                                  Р Е Ш И  

1.  Упълномощава  кмета  на  Община Ботевград  да  подпише  Запис  

на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие-Главна 

дирекция „Програмиране на регионалното развитие‖, за сума в размер на 

65 593.07 (шестдесет и пет хиляди петстотин деветдесет и три лева и седем 

ст.), обезпечаващ получено авансово плащане по ДБФП №BG161PO001/5-

03/2013/012 от 19.12.2013г. за изпълнение на проект: „Изготвяне на 

Интегриран план за градско развитие и възстановяване на град Ботевград 

за периода 2014-2020г.―, финансиран по Оперативна програма „Регионално 

развитие‖ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие, схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/5-03/2013 Подкрепа за 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, приоритетна 

ос 5 „Техническа помощ‖, със срок до 19.10.2015г. (два месеца след 

изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за безвъзмездна 

финансова помощ). 

          

 

 



 2. 

 

 

2. Записът на заповед да бъде издаден по образец, издаден от 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството Управляващ 

орган на Оперативна програма „Регионално развитие-Главна дирекция 

„Програмиране на регионалното развитие‖ (Приложение Е1-VI) в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството Управляващ 

орган на Оперативна програма „Регионално развитие-Главна дирекция 

„Програмиране на регионалното развитие‖, без протест и без разноски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №89 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно 

извършване   компенсирани промени на осн. чл.124,ал.3 от Закона за 

публичните финанси във вр. с промяна бюджета на община Ботевград за 

2015 година,в т.ч. инвестиционната програма /вх.№175/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание, чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  във вр. с чл.124,ал.3 от ЗПФ и чл.50 и чл.53,ал.2 

от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 година и  

проведено   поименно   гласуване с 16 гласа „за‖,9 гласа „против‖, 2 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                               

          Р Е Ш И  

1.Дава съгласие в изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2015г. 

респективно инвестиционната програма да се извършат компенсирани 

промени във връзка с капиталовите разходи /5% резерв/ , както следва: 

 

1.1.‖Ремонт на пешеходна зона по бул.‖Цар Освободител‖ в участъка 

от ул.‖Патриарх Евтимий‖ до кръстовището с ул.‖Рила‖ в гр.Ботевград – 

13 235лв. /5% свободни капиталови разходи/ 

 

1.2.‖Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на ул.‖Самуил‖ 

, участък от ул.‖Славейков‖ до ул.‖Бузлуджа‖ в гр.Ботевград – 33 380лв. 

/5% четвъртокласна пътна мрежа/. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №90 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД на   Докладна записка относно 

допълване и актуализиране на т.ІІІ Б от Програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост през 2015 г.  /вх.№160/ и становища 

на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  

на основание, чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и на осн. чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

проведено   поименно   гласуване със 17 гласа „за‖,1 глас „против‖, 6 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                               

          Р Е Ш И  

 

        1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и 

актуализиране на  Раздел ІІІ.Б. ‖Имоти които община Ботевград има 

готовност да продаде ..…‖ от Програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2015г., 

със следните общински недвижими имоти-частна общинска собственост:       

       1.1.Поземлен имот №106003 с площ от 1.393дка, начин на трайно 

ползване ливада, категория при неполивни условия: ІV-та, находящ се в 

землището на с.Боженица, община Ботевград, актуван с АОС 

№2107/24.03.2015г.             

        1.2.Втори етаж на двуетажна масивна сграда/бивш клуб/ със ЗП-

200кв.м., заедно със съответните ид.ч. от об.ч. на сградата и прилежащо 

мазе, както и дворното място в което е застроена сградата, представляващо 

УПИ VІ-за квартален магазин с ур.площ от 1351кв.м., кв.16 по плана на 

с.Трудовец., актуван с АОС №596/2004г. 

         1.3.Поземлен имот с идентификатор 05815.305.519 по КККР на 

гр.Ботевград, Промишбена зона Юг, вид територия урбанизирана, НТП 

незастроен имот за друг вид производствен и складов обект с площ от 1010 

кв.м., заедно със застроената в него сграда с идентификатор 

05815.305.519.1 със ЗП-401кв.м. с предназначение:промишлена сграда, 

сглобяема, стоманобетонна, с номер по предходен план кв.235, УПИ VІІ, 

актуван с АОС №1464/02.07.2013г. 

      



           2. 

 

     1.4. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.519 по КККР на 

гр.Ботевград, с площ от 1646кв.м., вид територия урбанизирана, НТП 

незастроен имот за друг, производствен, складов обект, по предходен план 

кв.235, УПИ VІ, актуван с АОС №1470/02.07.2013г. 

           1.5. Поземлен имот с идентификатор 05815.301.39 по КККР на 

гр.Ботевград, вид територия урбанизирана, НТП за производството на 

строителни материали, конструкции и изделия с площ от 10405 кв.м.., 

кв.195, УПИ ХV. 

      2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №91 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

допълване и актуализиране на т.ІІІ Д от Програма за управление и 

разпореждане с общинска собственост през 2015 г.    /вх.№161// и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–

Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и на осн. чл.8,ал.10 и  от ЗОС 

и  проведено   поименно   гласуване със 27 гласа „за‖,0 глас „против‖, 0 

гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                                                        Р Е Ш 

И  

        1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и актуализиране на  

Раздел ІІІ.Д. ”Имоти в които община Ботевград има готовност да предостави под 

аренда.‖  от Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост  

в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2015г., със следните общински недвижими имоти: 

 

№ № на имот Площ дка Местност НТП 

1 05815.17.57 91.408 Сухо ливаде Нива 

2 05815.17.55 21.338 Медвен Нива 

3 05815.17.54 5.663 Медвен Изост.тр.нас. 

4 05815.17.52 3.553 Медвен Изост.тр.нас. 

5 05815.17.51 25.085 Медвен Нива 

6 05815.17.5   7.322 Медвен Нива 

7 05815.17.6 10.530 Медвен Нива 

8 05815.17.3 68.833 Медвен Нива 

 

      2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от т.1 на горното решение процедури по  ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №92 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на . Докладна записка относно 

продажба на недвижими имоти по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС/вх.№163/ и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–

Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и на осн. чл.35,ал.1 във вр. с 

чл.41,ал.2 от ЗОС и  проведено   поименно   гласуване с  16 гласа „за‖,10 

гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                     Р Е Ш И  

      1.Одобрява актуални начални тръжни пазарни цени за продажба  

по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински недвижими имоти, актувани с актове за частна общинска 

собственост на община Ботевград, находящи се в землището на 

с.Трудовец и включени  в Таблица 8,  в Раздел ІІІ.Б.‖Имоти които 

общината има готовност да продаде..‖ в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград 

през 2015г., както следва: 
 

№ Местност № на 

имота 

НТП Площ 

дка 

категория Пазарна 

цена в лв. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Пишурски дол 520081 нива 0,701 VІІІ 196.00 

2 Пишурски дол 520082 нива 0,720 VІІІ 202.00 

3 Чифлика 521002 нива 3,120 VІ      1326.00 

4 Чифлика 521051 нива 0,780 VІ 332.00 

5 Чифлика 521052 нива 1,560 VІ 663.00 

6 Скравенското 522025 нива 0,664 VІІІ 186.00 

7 Скравенското 522044 нива 1,170 VІІІ 328.00 

8 Скравенското 522049 нива 0,624 VІІІ 175.00 

9 Скравенското 522132 Ливада 3,510 VІІІ 983.00 

10 Скравенското 522134 Ливада 1,624 VІІІ 455.00 

11 Скравенското 522140 Ливада 12,588 VІІІ      3525.00 

12 Шумака 523252 Нива 0,390 VІ 166.00 

13 Шумака 523253 Нива 0,234 VІ   99.00 

14 Плюскач 537087 нива 0,576 V 282.00 



15 Райчов дол 560135 Из.тр.нас. 0,234 VІ 99.00 

16 Гергов дол 561023 Из.тр.нас 0,362 VІ 154.00 

17 Света троица 564008 Из.тр.нас 0,390 VІ 166.00 

18 Света троица 564017 Из.тр.нас 0,468 VІ 199.00 

19 Света троица 564022 Из.тр.нас 0,780 VІ 332.00 

20 Света троица 565013 Из.тр.нас 0,780 VІ 332.00 

21 Света троица 565057 Из.тр.нас 0,780 VІ 332.00 

22 Тютюнов дол 566053 Нива 0,326 VІ 139.00 

23 Тютюнов дол 566054 Нива 0,273 VІ 116.00 

24 Тютюнов дол 566055 Нива 0,390 VІ 166.00 

25 Тютюнов дол 566060 Нива 0,273 VІ 116.00 

26 Тютюнов дол 566082 нива 0,390 VІ 166.00 

27 Тютюнов дол 566120 Нива 0,468 VІ 199.00 

28 Късия дол 568028 Из.тр.нас 0,390 VІ 166.00 

29 Късия дол 568043 Из.тр.нас 0,372 VІ 158.00 

30 Късия дол 568049 Из.тр.нас 0,234 VІ  99.00 

31 Късия дол 568090 Из.тр.нас 0,390 VІ 166.00 

32 Късия дол 568129 Из.тр.нас 0,437 VІ 186.00 

33 Късия дол 568185 Из.тр.нас 0,468 VІ 199.00 

34 Късия дол 568225 Нива 0,390 VІ 166.00 

35 Късия дол 568313 нива 0,546 VІ 232.00 

36 Койчов дол 569043 нива 0,179 VІ  76.00 

37 Койчов дол 569130 нива 0,445 VІ 189.00 

 Всичко   38.026дка     13066.00 

    

 

   2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №93 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

отдаване под аренда на поземлени имоти в м.Остроша землището на с. 

Врачеш /вх.№164// и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и на осн. 

чл.8,ал.1 и ал.2 от ЗОС,чл.24а,ал.6,т.2 от ЗСПЗЗ,Закона за 

арендата,чл.39,ал.3 от НРПУРОби  и  проведено   поименно   гласуване с  

22 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 4 гласа „въздържал се‖,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                    

         Р Е Ш И  

   

               1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие да се отдадат под 

аренда  за срок от 10/десет/ години след провеждане  на публичен търг с 

тайно наддаване следните имоти-частна общинска  собственост, находящи 

се в землището на с.Врачеш, актувани с АОС-частна  на община Ботевград 

и представляващи:                                                                                                                        
№ АОС №  

дата 

местност № на 

имота 

Площ 

дка 

Кат. НТП 

1 2109/06.04.15г. м.Остроша 028012 0.824 V нива 

2 2110/06.04.15г. м.Остроша 028014 1.396 V нива 

3 2111/06.04.15г.  м.Остроша 028015 1.302 V нива 

4 2112/06.04.15г. м.Остроша 028017 1.573 V нива 

5 2113/06.04.15г.  м.Остроша 028021 1.272 V нива 

6 2116/06.04.15г. м.Остроша 028022 1.863 V нива 

7 2114/06.04.15г. м.Остроша 028025 1.189 V нива 

8 2115/06.04.15г. м.Остроша 028032 1.352 V нива 

9   2117/06.04.15г. м.Остроша 028033 1.151 V нива 

10 2118/06.04.15г. м.Остроша 028034 9.913 V нива 

11 2119/06.04.15г. м.Остроша 028035 19.804 V нива 



12 2125/06.04.15г. м.Остроша 028036 10.552 V нива 

13 2120/06.04.15г. м.Остроша 028037 0.625 V нива 

14 2121/06.04.15г. м.Остроша 028038 0.139 V нива 

15 2122/06.04.15г. м.Остроша 031004 1.112 V нива 

16 2123/06.04.15г. м.Остроша 031010 1.356 V нива 

17 2128/06.04.15г. м.Остроша 031014 3.181 V нива 

18 2129/06.04.15г. м.Остроша 031015 0.707 V нива 

19 2127/06.04.15г. м.Остроша 031023 0.948 V нива 

20 2130/06.04.15г. м.Остроша 031035 6.514 V нива 

21 2131/06.04.15г. м.Остроша 032001 0.193 V нива 

22 2132/06.04.15г. м.Остроша 032002 0.576 V нива 

23 2133/06.04.15г. м.Остроша 032004 0.397 V нива 

24 2134/06.04.15г. м.Остроша 032007 0.882 V нива 

25 2135/06.04.15г. м.Остроша 033005 1.715 V нива 

26 2136/06.04.15г. м.Остроша 033006 1.714 V нива 

27 2137/06.04.15г. м.Остроша 033007 2.437 V нива 

28 2138/06.04.15г. м.Остроша 033008 2.837 V нива 

29 2139/06.04.15г. м.Остроша 034001 2.314 V нива 

30 2140/06.04.15г. м.Остроша 034007 1.154 V нива 

31 2141/06.04.15г. м.Остроша 034009 21.282 V нива 

 Всичко:     102.274   

   при начална тръжна цена  13.00/тринадесет/лв.за  декар. 

                 

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №94 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно 

прекратяване на съсобственост по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в УПИ ІІ-

248,кв.38 по плана на с.Литаково,Софийска област/вх.№162/и становища 

на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  

на основание, чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и на осн. чл.36,ал.1,т.2  от ЗОС и  проведено   

поименно   гласуване с  25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 1 гласа „въздържал 

се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                     Р Е Ш И  

               1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка- прекратяване на 

съсобственост, чрез покупко-продажба на общинската собственост в 

УПИ ІІ-248 в кв.38, целият с урегулирана площ от 1260кв.м. ,  по 

плана на с.Литаково, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, между община 

Ботевград и Пенка Драганова Анкова и Костадинка Драганова 

Христова  като Н-ци на Драган Коцов Драганов и Регина Стоянова 

Стойкова, като наследник на Стоян Василев Караджов,   като същите 

придобият възмездно правото на собственост върху следния общински 

недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с АОС – частна 

№2066/18.03.2015г.   на община Ботевград:  

 Терен с  площ от 7.00/седем/кв.м., влизащ по регулация от 

улица в УПИ ІІ-248 в кв.38, целият с урегулирана площ от 

1260кв.м. ,  по плана на с.Литаково, община Ботевград, 

Софийска област, на пазарна цена в размер на 

49.00/четиридесет и девет /лв.,без ДДС  . 

         2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №95 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно 

продажба на лек автомобил „Тойота Авенсис 2.0И‖ с рег.№СО 7887СВ 

/вх.№170//и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и на осн. 

чл.35,ал.1  от ЗОС, НРПРОбИ и  проведено   поименно   гласуване с  18 

гласа „за‖,1 гласа „против‖, 6 гласа „въздържал се‖,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                     Р Е Ш И  

            

 

  1.Дава съгласие да бъде извършена продажба, чрез публично оповестен 

търг с тайно наддаване на движима вещ-ЛЕК АВТОМОБИЛ марка 

„Тойота Авенсис 2.0 И”,  с рег. ДК № СО 7887 СВ, тип СЕДАН,  рама 

№ SB153SBN00E050524,  ДВИГАТЕЛ  3S7832880, цвят сив, година на 

производство 1998г., брой места 4+1, вид гориво:бензин, заведена с 

инв.№ 3017 в счетоводните книги  на община Ботевград, при начална 

тръжна пазарна цена в размер на 1985.00/хиляда деветстотин, осемдесет и 

пет/ лв., без ДДС. 

              2.Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 

произтичащи по т.1 действия. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №96 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

даване съгласие за предаване на вторични суровини на остатъци от 

парокотелно съоръжение/вх.№171/и становища на Постоянните комисии 

по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, 

т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено   поименно   гласуване с  18 гласа „за‖,2 гласа „против‖, 7 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                  

          Р Е Ш И  

            

1.Дава съгласие   да бъдат предадени на вторични суровини  

амортизираните и негодни за употреба части от парокотелно съоръжение 

намиращи се в избено помещение  с площ от 160 кв.м. към самостоятелен 

обект с идентификатор 05815.301.114.4.7 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Ботевград,  находящ се в сграда №4, в 

поземлен имот с идентификатор 05815.301.114, с адрес:гр.Ботевград, 

ул.Севаст Огнян №1 

2. Получените средства от  описаните в т.1 амортизирани и негодни за 

употреба части от парокотелно съоръжение  да се внесат по сметка на 

Община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №97 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

даване съгласие за изграждане на ограда в земеделски имот,представляващ 

частна общинска собственост /вх.№159/ /и становища на Постоянните 

комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, 

чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация   във вр. с чл.9,ал.4 от Закона за арендата  в земеделието  и  

проведено   поименно   гласуване с  26 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 1 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

 

 

          Р Е Ш И  

            

 

1.Дава съгласие да бъде изградена „ажурна ограда‖ от Малина 

Ангелова Малчева - Арендатор съгласно Договор за аренда на земеделска 

земя, сключен с община Ботевград на 19.09.2014г., с цел заграждане на 

предоставения под аренда недвижим имот-частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с № 031024, с площ от 151,806 дка, пета 

категория, НТП „Нива‖, находящ се в местността „Остроша‖, землището 

на с. Врачеш, община Ботевград. 

 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да организира 

извършването на процедурата съгласно разпоредбите на Закона за 

устройство на територията. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №98 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим 

терен с площ от 30.00 кв.м. част от ПИ с идент.05815.302.12 по КККР на 

гр.Ботевград /вх.№183/ и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и на осн. 

чл.38,ал.2  от ЗОС  и  проведено   поименно   гласуване с  22 гласа „за‖,2 

гласа „против‖, 3 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                     Р Е Ш И  

                        1.Дава съгласие да се УЧРЕДИ на Георги Недялков 

Стаменов  с постоянен  адрес  гр.Ботевград, ж.к.Саранск, блок №11,вх.Г, 

като собственик на едноетажна масивна сграда с идентификатор 

05815.302.12.3 по КККР на  гр.Ботевград от допълващото застрояване, 

построена съгласно Договор право на строеж от 25.07.2005г. с Община 

Ботевград и находяща се  в поземлен имот с идентификатор 

05815.302.12 по КККР на  гр.Ботевград, с адрес гр.Ботевград,  

ж.к.Саранск, УПИ І-за жилищен комплекс в кв.2а по плана на 

гр.Ботевград,  както следва: 

 Право на строеж за пристрояване върху терен с площ от 30.00кв.м. 

от имот с идентификатор 05815.302.12 по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр.Ботевград, с цел разширяване на 

съществуващия търговски обект с идентификатор 05815.302.12.3, при 

спазване нормативните разпоредби по устройство на територията, без да 

се обособява самостоятелен обект, за което следва да заплати на 

Община-Ботевград сумата в размер на 750.00/седемстотин и петдесет/ 

лв., представляваща пазарната стойност на правото на строеж. 

Сделката е освободена от ДДС. 

       2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №99 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно 

отпускане на финансови средства от собствени приходи на общината за 

направа на водопровод и канализация в с.Скравена /вх.№181/ и становища 

на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  

на основание, чл.21, ал.1, т. 6 и т.8  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация    и  проведено   поименно   гласуване с  24гласа 

„за‖,0 гласа „против‖, 2 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

25000.00  /Двадесет и пет   хиляди /лева за  от  направа на водопровод 

и  канализация   по улица ‖Атанас Събков‖ и ул.‖Кап.Димитров‖ в 

с.Скравена .Средствата да се отпуснат от собствени приходи на 

Община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №100 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  

отпускане  на финансови  средства от собствени приходи на общината за 

направа на канализация в с. Новачене /вх.№180/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание, чл.21, ал.1, т. 6 и т.8  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация    и  проведено   поименно   гласуване с  24 гласа 

„за‖,0 гласа „против‖, 2 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

15000.00  /Петнадесет  хиляди /лева за  направа на канализация  по 

улица ‖Г.С.Раковски‖с.Новачене в участъка  от ул.‖Борис І‖ до  входа 

на Мемориалния комплекс-Косматица .Средствата да се отпуснат от 

собствени приходи на Община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №101 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно 

отпускане на финансови средства  от собствени приходи на общината за 

възстановяване асфалтово покритие на ул.‖Баба Кула‖ в с. Литаково 

/вх.№179/и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 6 и т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация    и  

проведено   поименно   гласуване с  24 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 3 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

15000.00  /Петнадесет   хиляди /лева за  възстановяване асфалтово 

покритие   на  ул‖Баба Кула‖в с.Литаково, община Ботевград. 

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №102 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно 

отпускане на финансови средства  от собствени приходи на общината  за 

възстановяване на мостово съоръжение в с.Рашково/вх.№178/ 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 6 и т.8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация    и  проведено   поименно   

гласуване с  24 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 3 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

15000.00  /Петнадесет   хиляди /лева за  възстановяване мостово 

съоръжение над р.Рударка водещо  към махала Стойково крайще в 

с.Рашково.Средствата да се отпуснат от собствени приходи на 

Община Ботевград. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №103 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на . Докладна записка относно 

отпускане на финансови средства  от собствени приходи на общината  за 

ремонт  сградата на Читалище‖Събуждане‖с.Врачеш/вх.№177/ 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 6 и т.8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация    и  проведено   поименно   

гласуване с  24 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 3 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

28  000.00  /Двадесет и осем     хиляди /лева за ремонт  сградата  на 

Читалище‖Събуждане‖ с. Врачеш 

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №104 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно 

отпускане на финансови средства  от собствени приходи на общината  за 

ремонт на църквите в с. Рашково и с.Радотина/вх.№176/ 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 6 и т.8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация    и  проведено   поименно   

гласуване с  24 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 3 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

10 000.00  /десет   хиляди /лева за   извършване външен ремонт 

сградата на Църковен храм‖Свето възнесение‖ в с.Рашково  .   

 

2.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

10 000.00  /десет   хиляди /лева за   извършване външен ремонт 

сградата на Църковен храм‖Св.св.Кирил и Методий‖ в с.Радотина  .   

Средствата по т.1 и т.2  да се отпуснат от собствени приходи на 

Община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №105 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно 

 отпускане на финансови средства  от собствени приходи на общината   

за Представителен танцов ансамбъл‖Ботевград‖./вх.№169 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 6   от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация    и  проведено   поименно   

гласуване с  26 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер  до  2 600 / две хиляди и шестстотин  

/ лева   на Представителен танцов ансамбъл ‖Ботевград‖ за подпомагане 

участието му в Международен фолклорен фестивал‖Балкантрафик‖ в 

Брюксел в периода 23-26.04.2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №106 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно 

отпускане на финансови средства  от собствени приходи на общината   

за Женска вокална група към  НЧ‖Христо Ботев‖,гр.Ботевград/вх.№172/ 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 6   от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация    и  проведено   поименно   

гласуване с  26 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер  до  650 /шестстотин и петдесет  / 

лева   на Женска вокална група към НЧ‖Христо Ботев‖,гр.Ботевград за 

участието им  Национален  Фестивал на учителски колективи,който ще се 

проведе в гр. Стара Загора в периода 15-16.05.2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №107 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА  на Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства  от собствени приходи на общината за Група за 

стари градски песни при пенсионерски клуб с.Трудовец /вх.№168/ 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 6   от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация    и  проведено   поименно   

гласуване с  26 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер  до  1000 /  хиляда  / лева   на  група 

за стари градски песни при пенсионерски клуб‖Весел живот‖,с.Трудовец за  

подпомагане участието на групата в  ХІХ Старопланински събор‖Балкан 

фолк 2015‖ и VІ Български национален шампионат по фолклор „Euro Folk 

2015‖,които ще се проведат  от 07.05.2015 г. до 17.05.2015 г. в гр. Велико 

Търново. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №108 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- общински 

съветник на Докладна записка относно предложение за промяна на 

общата численост на общинска администрация Ботевград /вх.№155/, 

  предложение на ИВАН НАЧЕВ – общински съветник и становища 

на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският съвет–

Ботевград  на основание, чл.21, ал.1, т. 2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и §8,ал.4 от ПЗР на 

Наредбата за прилагане класификатора на длъжностите в 

администрацията    и  проведено      гласуване с  15 гласа „за‖,7 гласа 

„против‖, 1 глас „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 

29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

 

 

1. В Дирекция „Обща администрация‖,звено за „Вътрешен одит‖ се 

откриват две щатни бройки,както следва: 

1.1.Ръководител на звено за вътрешен одит – 1 щатна бройка; 

1.2.Вътрешен одитор – 1 щатна бройка 

2. Направената промяна влиза в сила от 01.05.2015 година. 

3. Възлага на кмета на община Ботевград в тримесечен срок от 

влизане в сила на решението,да обяви конкурс за заемане на 

длъжностите. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №109 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА  на Докладна записка относно приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на НРПУРОИ/вх.№192/ 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос,,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация ,чл.77 от Административно-

процесуалния кодекс във връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове 

при условията на чл.26,ал.1 и4 ал.2 от ЗНА   и  проведено    гласуване с  19 

гласа „за‖,0 гласа „против‖, 5 гласа „въздържал се‖,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                 

 

         Р Е Ш И  

I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с 

Решение №265/31.07.2008г.на Общински съвет Ботевград), както следва: 

§1. В чл.1, алинея1 се изменя така: 

 „С тази наредба се определя редът за придобиване на право на 

собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, 

под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, и 

правомощията на кмета на общината, на кметовете на кметства и на 

кметските наместници при спазване на разпоредбите на този закон и на 

специалните закони в тази област освен когато е приложим Законът за 

публично-частното партньорство.‖ 

§2. В чл.1, алинея 2 се правят следните допълнения: 

1. в т.1 след думите „след приватизационен контрол‖  се допълва следното: 

 „ и Закона за публично-частното партньорство.‖ 

2. създават се нови т.5 и т.6: 



„5. при създаване, преобразуване и закриване на общински предприятия;‖ 

„6. при упражняване правото на собственост на общината по отношение на  

паметници на културата-общинска собственост;‖ 

§3. В чл.2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В  ал.1, изречение второ се отменя. 

2. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание: 

„(3) Имотите и вещите-общинска собственост, се предоставят 

безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на бюджетна 

издръжка.‖. 

3. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:  

„(4) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за 

нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на 

общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за 

управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на 

техни териториални структури. ‖.  

§4. В чл.2а, ал.1, в изречение първо след израза „общинска собственост‖ се 

допълва следното: 

„и други данни, определени от Общинския съвет.‖ 

§5. В чл.2а, ал.2, т.2, думата „или‖ се премахва и след думите: „ за 

предоставяне на концесия‖ се допълва следното: „или на публично-частно 

партньорство.‖. 

§6. В чл.3а, ал.5, т.2, в изречение второ след думите : предоставени за 

управление‖ се допълва следното: „, а в случаите на публично-частно 

партньорство-за сметка на определения в договора партньор.‖ 

§7. Създава се нов чл.15а както следва: 

„(1)Имотите и вещите - общинска собственост, се предоставят 

безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска 

бюджетна издръжка. 

(2) Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за 

нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на 

общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за 

управление за срок до 10 години на други юридически лица на бюджетна 

издръжка или на техни териториални структури. 

(3) Предоставянето за управление на недвижимите имоти по предходните 

алинеи се извършва с решение на общински съвет. Предоставянето за 



управление на движими вещи – общинска собственост се извършва със 

заповед на кмета. 

(4) За предаването и приемането на имотите и вещите - общинска 

собственост, предоставени за безвъзмездно за управление, се съставя 

протокол опис. 

(5) Звената и юридическите лица, финансирани от общинския бюджет, 

завеждат в баланса си предоставените им за управление имоти и вещи. 

 (7) Когато нуждата от предоставения имот отпадне преди изтичане на 

определения срок или той се използва в нарушение на разпоредбите на чл. 

11 от ЗОС, имотът се отнема със заповед на кмета на общината.‖ 

§8. В чл.15, ал.2 думите :‖за осъществяване на техните функции.‖ се 

премахват и се  заменят с думите: „за управление‖. 

§9. В чл.20, ал.1 след думите „нужди на населението‖ се допълва следното:  

„както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 

обществена полза.‖ 

§10. В Чл.63, алинея 5 след думите „разпоредителна сделка‖ се допълва 

следното: 

„ …, с изключение на сделките сключени след проведен публично 
оповестен търг или конкурс.” 

§11. В чл.75, алинея 2 думите „и сключва договор‖ се премахват. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                              №110 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА  на Докладна записка относно даване съгласие за 

учредяване право на преминаване през недвижим имот-публична 

общинска собственост/вх.№191/и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие и екология по същия въпрос,,Общинският съвет–

Ботевград  на основание, чл.21, ал.1,т.8  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във вр. с чл.34,ал.4 от ЗОС и  

проведено   поименно  гласуване с  26 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И  

 

1.Дава съгласие за учредяване в полза на „Вихра Ауто”ЕООД, ЕИК 

203261833, представлявано от управителя – Борислав Емилов Димитров, 

със седалище и адрес на управление – гр. Ботевград, ул.‖Цар Иван 

Шишман‖ № 42, на възмездно и безсрочно сервитутно право на 

преминаване през част от недвижим имот – публична общинска 

собственост, с идентификатор 05815.303.178, в кв. 207 по кадастралната 

карта на гр. Ботевград, представляващ бетонова алея /тротоар/ и зелена 

площ, с цел осигуряване на транспортен достъп за вход и изход на 

пешеходци и МПС-та до поземлен имот с идентификатор 05815.303.81, с 

площ от 959 кв.м., в кв. 207 по кадастралната карта на гр. Ботевград, с 

номер по предходен план - 2396а, парцел V, собственост на възложителя на 

обект „Диагностичен център с офис и магазин за авточасти‖, който 

предстои да бъде изграден в имота. 

 

 

 



           2. 

 

2.Правото на преминаване се учредява поради липса на друга 

техническа възможност за осигуряване на транспортен достъп до посочения 

в т. 1 имот и следва да се извърши съобразно параметрите, определени в 

представените от възложителя Ситуации за временна и постоянна 

организация и безопасност на движението, съгласувани с областна 

Дирекция на МВР-КАТ, както следва: достъпът до имота за вход и изход на 

пешеходци и МПС-та да се осъществи по трасе от ос. т. 1019а, ос. т. 1019 до 

ос. т. 1016 по главен път І-3 при километър 199+600 ляво (посочено в 

Протокол от 26.06.2014г. на Областно пътно управление София към АПИ). 

 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да организира 

извършването произтичащите от горното процедури съгласно 

разпоредбите на Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                         №111 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА  на . Докладна записка относно даване съгласие за 

отпускане на финансови средства за възстановяване и асфалтиране на път 

до м.Ръждавец,с.Липница/вх.№193/и становище на Постоянната комисия 

по  териториално развитие и екология  и бюджет  и финанси по същия 

въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, чл.21, ал.1,т.8  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  

проведено   поименно  гласуване с  21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 4 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          

       Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

60 0000.00  /шестдесет   хиляди /лева за  възстановяване и  

асфалтиране на път до м.Ръждавец,землище на с.Липница  .   

Средствата   да се отпуснат от собствени приходи на Община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                         №112 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА  на . Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски имот по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ землище с .Литаково/вх.№189/ 

и становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и 

законност по същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, 

осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във 

връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./ и  проведено   поименно  

гласуване с  25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Цветана Христова Иванова следния 

недвижим имот:  

- земеделски имот с № 002385, с начин на трайно ползване „Пасище и 

храсти‖, с площ от 1,466 дка., осма категория, находящ се в местността 

„Драганина могила‖, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището 

на с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект 

№ Ф02348/03.04.2015г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото решение 

на Тодор Методиев Тодоров, като наследник на Цветана Христова Иванова и на 

Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда на АПК. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                         №113 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА  на . Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски имот по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ землище с .Врачеш/вх.№190/ 

и становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и 

законност по същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград  на основание, 

осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във 

връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./ и  проведено   поименно  

гласуване с  25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 

І.Предоставя на Стоян Христов Стаменов следния недвижим 

имот: 

  

- земеделски имот с № 342002, с начин на трайно ползване „Нива‖, с 

площ от 0,836 дка., пета категория, в местността „Извън селото‖, 

представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. 

Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф01084/15.04.2015г. 

 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Георги Стилиянов Попов, като наследник на Стоян Христов 

Стаменов и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                         №114 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА   на Докладна записка относно  даване съгласие за 

предоставяне за безвъзмездно управление на движима вещ-общинска 

собственост/вх.№197/,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

, във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 4, вр. чл. 11, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, във вр. с чл. 24, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и  проведено   

поименно  гласуване с  22 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 3 гласа „въздържал 

се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 

 

1.Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на ОП 

„Обредни дейности‖, с ЕИК 0007760891438, с административен адрес – гр. 

Ботевград, пл.‖Незнаен войн‖ № 3, с управител Цветанка Ценева Арбова, на 

лек автомобил, представляващ: вид – специален, марка „Мерцедес‖, модел 

Е250 Д, с рег. № ВР 4298 ВН, рама № WDB1241071F268531, двигател № 

60591110001691. 

 

2.Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите от 

точка 1 действия. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                         №115 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА   на  Докладна записка относно  даване съгласие за 

отпускане финансови средства за ремонт покрива на ЦДГ находяща се в 

УПИІV,кв.28/вх.№ 198/,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната и  

проведено   поименно  гласуване с  19 гласа „за‖,0 гласа „против‖,5  гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 15 000 

/петнадесет  хиляди/лева от собствени приходи на Община Ботевград за 

изготвяне на инвестиционен проект в техническа фаза за вътрешен ремонт 

и ремонт покрив на целодневна детска градина,находяща се в УПИ 

ІV,кв.28 по плана на гр.Ботевград. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                         №116 
                                   Гр.Ботевград, 30.04.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА   на  .Докладна записка относно  даване съгласие за 

отпускане финансови средства от собствени приходи на общината 

/вх.№196/,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 

т.8 от Закона за местното самоуправление и местната и  проведено   

поименно  гласуване с  25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал 

се‖,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от 

собствени приходи на община Ботевград в размер до 1200 

/хиляда и двеста  / лева   за честване 195 години просветно дело 

в с. Скравена и патронния празник на ОУ‖Св.св.Кирил и 

Методий‖ с. Скравена. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

            Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №117 
                                   Гр.Ботевград, 15.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 

г./  на  Докладна записка относно съгласие за поемане на общински 

дълг чрез ползване на банков кредит овърдрафт/вх.№207/  и становище 

на ПК по бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 10  и чл.27,ал.4 и ал.5от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация във вр. с 

чл.3,т.2 и чл.13,чл.16 и Чл.17,ал.1 и ал.2 от Закона за общинския дълг  и  

проведено   поименно  гласуване с 16  гласа „за”,8 гласа „против”, 0 

гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

1. Дaва съгласие Община Ботевград да поеме краткосрочен 

общински дълг чрез  ползване на банков кредит от „Първа инвестиционна 

банка” АД  за оборотни цели, със срок на ползване три месеца при 

условията на овърдрафт по разплащателна сметка при следните основни 

параметри на дълга: 

-Максимален размер на дълга – 1 100 000 /един милион и сто хиляди/. 

-Валута на дълга – лева  

-Вид на дълга – краткосрочен общински дълг, чрез банков кредит 

овърдрафт. 

- Срокове за усвояване на дълга – в рамките на три месеца, считано от 

сключване на договора за банков кредит; 

- Максимален лихвен процент – фиксиран, до 6,5 %; 

- Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – до 0,5 %; 

 -Условия на погасяване:  

 а/ Срок на погасяване – до три месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

 б/ Източници за погасяване – със средства от общинския бюджет; 

- Начин на обезпечаване - Учредяване на особен залог върху собствените 

приходи на общината по чл.6 от Закона за общинския дълг. 

 



2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да 

подпише договор за банков кредит овърдрафт по разплащателна сметка, 

договор за особен залог и всички други документи, свързани с ползването 

на банковия кредит и учредяване на обезпечението, както и да извърши 

всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т. 1. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                         №118 
                                   Гр.Ботевград, 15.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 

г./  на  Докладна записка относно дивидент от печалбата на „Балкангаз 

2000”АД за 2014 година/вх.№210/и становище на ПК по бюджет и 

финанси по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено   поименно  гласуване с  18  гласа „за”,0 

гласа „против”, 5 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 

 

1. Възлага на представителя на община Ботевград в Общото 

събрание на „Балкангаз 2000”АД да предложи и гласува „ЗА” Общото 

събрание да вземе решение  да се извърши прихващане на сума в общ 

размер на  87 209.57 /осемдесет и седем хиляди двеста и девет лв. и 

петдесет и седем ст./ лв., представляваща задължения на Община 

Ботевград към „БАЛКАНГАЗ 2000” АД за извършена доставка на 

природен газ, съгласно фактури подробно описани в Опис - Приложения 

№1, 2, 3, 4, от дължимия на Община Ботевград дивидент от печалбата на 

„БАЛКАНГАЗ 2000” АД за 2014г. представляващ сума в размер на 87 771 

/осемдесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и един/ лева. 

2. Остатъкът от дължимия дивидент от печалбата на „БАЛКАНГАЗ 

2000” АД за 2014г., след извършеното прихващане съгласно решението по 

т.I,  да се внесе по банкова сметка на Община Ботевград.  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

1Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                         №119 
                                   Гр.Ботевград, 15.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 

г./  на  Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на общината за  направа канализация на улици в с. 

Скравена/вх.№208/  и становище на ПК по бюджет и финанси по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 

т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено   поименно  гласуване с 22  гласа „за”,0 гласа „против”, 2 

гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

70000.00  /Седемдесет  хиляди /лева за  направа на канализация  по 

улица ”Цар Калоян”, ул.”Г.Бенковски” и ул. Ангел Кънчев” в с. 

Скравена, общ. Ботевград .Средствата да се отпуснат от собствени 

приходи на Община Ботевград. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                         №120 
                                   Гр.Ботевград, 15.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 

г./  на   Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на общината за Мажоретен състав и Младежки 

духов оркестър при НЧ”Христо Ботев”гр.Ботевград/вх.№204/. 

и становище на ПК по бюджет и финанси и ПК по 

образование,наука,култура и духовни дейности по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и 

т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено   поименно  гласуване с 21  гласа „за”,0 гласа „против”, 1 

гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер  до  20 000 /двадесет хиляди  / лева   

за  подпомагане участието на Мажоретния състав  и Младежки духов 

оркестър  към НЧ”Христо Ботев”,гр.Ботевград   във финалния кръг на 

предаването”България търси талант”  и  участия във фестивали с 

конкурсен характер в Hohenstein – ERNSTThal r VILEFRANANCHE DE 

RONERGUE  в периода от 24.06. 2015 г. до 07.07.2015 г.  От тези средства 

2 500 лева да бъдат за закупуване облекло на музикантите и аксесоари на 

мажоретките. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №121 
                                   Гр.Ботевград, 15.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 

г./  Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на общината за Детски танцов състав при 

НЧ”Христо Ботев”гр.Ботевград/вх.№205 и становище на ПК по бюджет 

и финанси и ПК по образование,наука,култура и духовни дейности по 

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 6  от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено   поименно  гласуване с 21  гласа „за”,0 гласа „против”, 1 

глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер  до  8000 / осем хиляди   / лева   

на Детски танцов състав за народни танци при НЧ”Христо Ботев 

1884”,гр.Ботевград  за осигуряване  участието им в Международен 

фолклорен фестивал в Охрид, Македония  в периода 18-22.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №122 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  САШО ДЕНКИН – кмет на кметство с. 

Врачеш на Информация за административното,териториалното  и 

социално-икономическо развитие на с.Врачеш /вх.№206/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и  проведено     гласуване с 26  гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

   

                   

          Р Е Ш И : 

 1. Приема  Информация за административното,териториалното  и 

социално-икономическо развитие на с.Врачеш. 

 

 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №123 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ДАНИЕЛ ДИЛОВ – кмет на кметство с. 

Литаково  на Информация за административното,териториалното  и 

социално-икономическо развитие на с.Литаково/вх.№209/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и  проведено     гласуване с 25  гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

   

                   

          Р Е Ш И : 

 1. Приема  Информация за административното,териториалното  и 

социално-икономическо развитие на с Литаково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №124 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  на  

Докладна записка относно  доклад за изпълнение на Стратегията за 

развитие на социалните услуги на община Ботевград за периода 2011-2015 

година/вх.№212/  и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 24  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено     гласуване с 22  гласа „за”,2 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

         Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема Доклад за изпълнение на Стратегията за развитие на 

социалните услуги на община Ботевград за периода 2011-2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №125 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  на  

Докладна записка  относно даване съгласие  за предоставяне за 

безвъзмездно управление на движима вещ-общинска 

собственост./вх.№214/  и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с 

чл.12,ал.1 и ал.4,вр.чл.11,ал.2 от Закона за общинската собственост, вр. с 

чл.24,ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане 

с общинско имущество и  проведено  поименно    гласуване с 26  гласа 

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                   

         Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на ЦНСТ 

„Д-р ПЕТКО ИВАНОВ”, с административен адрес – гр. Ботевград, ул. 

„Преслав” № 18 и ЦНСТ „Д-р ИВАН ЦВЕТКОВ”, с административен адрес - 

гр. Ботевград, ул. „Изгрев” № 2, представлявани от управителя - Димитър 

Георгиев Манолов, на лек автомобил, представляващ: вид „комби”, марка 

„Опел”, модел „Вектра”, вид „Комби”, № СА6094МС, рама /шаси/ № 

W0L0JBF35W7021896, двигател № Х20ХЕV14372816, с регистрационен № СО 

7538 ВМ. 

2.Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите от 

точка 1 действия. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №126 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  на  

Докладна записка   относно даване съгласие  за  продажба на недвижими 

имоти по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС/вх.№218/  и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35,ал.1 във връзка с чл.41,ал.2 от  ЗОС и  проведено  

поименно    гласуване с 15  гласа „за”,1 глас „против”, 1 глас „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

         Р Е Ш И : 

      1.Одобрява актуални начални тръжни пазарни цени за продажба  

по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински недвижими имоти, актувани с актове за частна общинска 

собственост на община Ботевград, включени  в Раздел ІІІ.Б.”Имоти 

които общината има готовност да продаде..” в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград 

през 2015г., както следва: 

       1.1.Поземлен имот №106003 с площ от 1.393дка, начин на трайно 

ползване ливада, категория при неполивни условия: ІV-та, находящ се в 

землището на с.Боженица, община Ботевград, актуван с АОС 

№2107/24.03.2015г., при начална тръжна пазарна цена в размер на 

3204.00лева.Сделката освободена от ДДС.             

        1.2.Поземлен имот с идентификатор 05815.305.520 по КККР на 

гр.Ботевград, Промишбена зона Юг, вид територия урбанизирана, НТП: 

за друг вид производствен и складов обект с площ от 1010 кв.м., заедно със 

застроената в него сграда с идентификатор 05815.305.520.1 със ЗП-

401кв.м. с предназначение:промишлена сграда, сглобяема, 

стоманобетонна, с номер по предходен план кв.235, УПИ VІІ, актуван с 

АОС №1464/02.07.2013г., при начална тръжна пазарна цена в размер на 

95450.00лв. , без ДДС.             

 



          1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.519 по КККР на 

гр.Ботевград, с площ от 1646кв.м., вид територия урбанизирана, НТП 

незастроен имот за друг, производствен, складов обект, по предходен план 

кв.235, УПИ VІ, актуван с АОС №1470/02.07.2013г. при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 74070.00, без ДДС.             

 

           1.4. Поземлен имот с идентификатор 05815.301.39 по КККР на 

гр.Ботевград, вид територия урбанизирана, НТП за производството на 

строителни материали, конструкции и изделия с площ от 10405 кв.м., 

кв.195, УПИ ХV, актуван с АОС №2145/23.04.2015г.  при начална тръжна 

пазарна цена в размер на 520250.00лв. , без ДДС.             

       

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №127 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  на  

Докладна записка относно отдаване под наем на недвижими имоти 

публична общинска собственост/вх.№217/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от   ЗОС и   Тарифа за определяне на 

минимален месечен наем на 1кв.м. полезна площ при отдаване под наем на 

общински имоти към Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество  и проведено  поименно    гласуване 

с 26  гласа „за”,0 глас „против”, 0глас „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,                   

                                        Р Е Ш И : 

 1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие за отдаване под наем за 

срок от  5/пет/ години, чрез публично оповестени търгове с тайно 

наддаване на  следните части от недвижими имоти –публична общинска 

собственост:         

      1.1. Помещение с полезна площ от 13 кв.м., представляващо обособена 

част на партерен етаж в сградата на Читалище „ Събуждане”, находяща се 

в УПИ I на кв.49 по плана на с. Врачеш, актувана с АОС-публична № 

178/29.06.1999г при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

43.00/четиридесет и три/ лв. без ДДС. 

        1.2. Обособена част – ПОМЕЩЕНИЕ от 70 кв.м., представляващо част 

от  I-ви приземен етаж от сградата на Читалище „Събуждане”, находяща се 

в УПИ I на кв.49 по плана на с. Врачеш, актувана с АОС-публична № 

178/29.06.1999г , при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

304.00/триста и четири/ лв. без ДДС. 

        1.3. ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МАГАЗИН с площ 14.00 кв.м., находящо се на 

I-ви етаж в сграда Читалище „Светлина”, изградена в УПИ I, кв. 61 по 

плана на с. Литаково, актувана с АОС-публична № 94/10.04.1998г., при 

начална тръжна месечна наемна цена в размер на 43.00/четиридесет и три/ 

лв. без ДДС. 

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на ЗОС.  

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №128 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  

 на  Докладна записка относно отдаване под аренда на поземлени имоти в 

землището  на гр.Ботевград/вх.№216/и становища на Постоянните комисии 

по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, 

т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.8,ал.1 и ал.2 от   ЗОС,чл.24,ал.5 от  ЗСПЗЗ, Закон за арендата в 

земеделието , чл.39,ал.3 от НРПУРОбИ  на ОбС-Ботевград   и проведено  

поименно    гласуване с 15  гласа „за”,7 гласа „против”, 1 глас „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,                   

                                        Р Е Ш И : 
               1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие да се отдадат под аренда за 

срок от 10/десет/ години, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, 

следните недвижими имоти-частна общинска собственост, находящи се в 

землището на гр.Ботевград, актувани с АОС-частна  на община Ботевград , както 

следва: 
№   

       № на имот 

 

Площ  

/дка/ 

  

Местност 

 

НТП 

 

кат 

 

 

    АОС № 

Размер 

на год. 

арендна 

вноска 

1-4г./лв 

за 1дка 

Размер 

на год. 

арендна 

вноска 

5-7г. /лв. 

за 1дка 

Размер 

на год. 

арендна 

вноска 

8-10г. лв. 

за 1дка 

1 05815.17.57 91.408 Сухо ливаде Нива ІХ №2152/15г. 9 14 17 

2 05815.17.55 21.338 Медвен Нива ІХ №2151/15г. 9 14 17 

3 05815.17.54  5.663 Медвен Из.тр.н ІХ №2150/15г. 9 14 17 

4 05815.17.52   3.553 Медвен Из.тр.н ІХ №2149/15г. 9 14 17 

5 05815.17.51 25.085 Медвен Нива ІХ №2148/15г. 9 14 17 

6 05815.17.5  7.322 Медвен Нива ІХ №2146/15г. 9 14 17 

7 05815.17.6 10.530 Медвен Нива ІХ №2147/15г. 9 14 17 

8 05815.17.3 68.833 Медвен Нива ІХ №1401/13г. 9 14 17 

 Всичко 233.732        

                                                                                                                   

2..Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите от т.1 

процедури  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №129 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  

 на  Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на общината за Любителски театър при НЧ”Христо 

Ботев”,гр.Ботевград /вх.№203/  и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация   и 

проведено  поименно    гласуване с 26  гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                 

  

                                        Р Е Ш И : 

 

 

 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер  до  500 / петстотин  / лева   на 

Любителски читалищен театър при НЧ”Христо Ботев 1884” гр.Ботевград за 

покриване на транспортни разходи във връзка с участието им в 

традиционните театрални празници”Хисаря 2015”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №130 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  

 на  Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на общината за еднократна помощ/вх.№215/  и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация   и проведено  поименно    

гласуване с 26  гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ 

брой общински съветници 29,                   

                                         

 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ  в размер   до  4000.00 /четири 

хиляди / лева  за  подпомагане  животоспасяващо лечение в чужбина   на 

Илияна  Георгиева Бедринова   от гр.Ботевград,ул.”Стефан Стамболов”№2, 

ЕГН: 741013….  с диагноза Аденокарцином на главата на панкреаса..     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №131 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  

 на  Докладна записка за съгласие за ползване на финансови средства от 

предвидени в §27-07 в бюджета на Община Ботевград за 2015 г./вх.№229//  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация   и проведено  поименно    

гласуване с 15  гласа „за”,9 гласа „против”, 0 глас „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29,                   

                                         

 

Р Е Ш И : 

 

 

1. Дaва съгласие от предвидените в бюджета на Община Ботевград за 

2015г. средства в §27-07 в Бюджета на Община Ботевград за 2015г., при 

необходимост, да бъдат ползвани за  разплащане на изпълнени дейности 

по сключени от Община Ботевград договори по проект:„ГПСОВ 

Ботевград – съпътстваща и довеждаща инфраструктура към нея“, 

одобрен за финансиране с ДБФП № DIR – 51011116-С040/14.08.2012г. по 

Оперативна програма „Околна сртеда” 2007-2013г., процедура с реф. № 

BG161PO005/10/1.11/02/16 – „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в англомерации над 10 000 

е.ж.”, с цел изпълнение на функциите по поддържане чистотата на 

територията  на Община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №132 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  

на  Докладна записка  относно разрешаване изработване на проект за 

подробен устройствен план/ПУП/-План за застрояване/ПЗ/ на 

имот№235088, находящ се в м. „Престоля”,землище с. Скравена/вх.№231/ 

и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и 

екология по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 

21, ал. 1, т. 11  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА, на 

основание чл.124а,ал.1 от ЗУТ,чл.124б от ЗУТ и проведено    гласуване с 

24  гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,                   

                                         

 

Р Е Ш И : 

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 

(ПУП)-План за застрояване (ПЗ) на имот № 235088 с ЕКАТТЕ 66860, 

находящ се в местност „Престоля”, землище на с.Скравена, Община 

Ботевград и одобрява задание за проектиране за изграждане на „желязо-

решетъчна кула с височина 25м, на която да се разположи оборудване за 

наблюдение, метереологична станция и радио-релейно оборудване за 

комуникационна свързаност” при граници на инвестиционното намерение 

(27.50х20.00м) – 550 кв.м. и при спазване разпоредбите на чл.60, ал.2 от 

ЗУТ.   

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите 

от решението законови процедури. 
 

 

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №133 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  

на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на финансови 

средства за  ремонт покрива на Младежки дом,гр.Ботевград 

/вх.№224/,предложение на Христо Якимов-общински съветник по т.2 

и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната и проведено  поименно   

гласуване с 21  гласа „за”,0 гласа „против”, 3 глас „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29,                   

                                         

 

Р Е Ш И : 

 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

10  000.00  /Десет      хиляди /лева за ремонт  покрива на сградата  на 

Младежки дом , гр.Ботевград .Средствата да се отпуснат от собствени 

приходи на Община Ботевград. 

       2. След извършването на ремонта задължава  общината да предприеме 

необходимите мерки за събиране на сумите, които се приспадат от 

останалите собственици в сградата 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №134 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./  

на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства от 

собствени приходи на общината за закупуване на асфалт с цел полагане  

асфалтово покритие по част от  ул.”Стара планина” с. 

Скравена,кв.Паланката /вх.№234/и становище на Постоянната комисия по 

бюджет и финанси  по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8  от Закона за местното самоуправление и 

местната и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                   

                                         

Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

40  000.00  /Четиридесет      хиляди /лева за  благоустрояване в село 

Скравена, община Ботевград . 

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №135 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./ на 

докладна записка за даване съгласие за бракуване на движима вещ и 

предаване на вторични суровини /вх.№233/и становище на Постоянната 

комисия по бюджет и финанси  по  същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8  от Закона за местното 

самоуправление и местната и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа 

„за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,                   

                                         

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да бъде бракувана и предадена на вторични суровини, 

поради физическото си амортизиране и невъзможността да бъде 

експлоатирана по предназначение, следната движима вещ: - товарен 

автомобил, тип „Самосвал”, марка „ГАЗ 53”, модел 914,  рама № 

59589, двигател № 94522, вид гориво – бензин, с рег. № СО4628СВ, 

производство 1988 год., частна общинска собственост. 

2. Получените средства по т.1 да постъпят по сметка на община 

Ботевград. 

3. Дава съгласие за закупуване в размер до 15 000 лв. /петнадесет 

хиляди лева/ на товарен автомобил тип „Самосвал”, с товароносимост до 8 

/осем/ тона,  втора употреба, необходим за осигуряване чистотата на 

улични и площадни пространства, паркове, зелени площи и др., като 

закупуването да бъде от средства по § 27 от Общинския бюджет, приет за 

2015г. 
  

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №136 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./ на 

Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ землище с .Литаково/вх.№219/и становище на Постоянната 

комисия по  местно самоуправление и законност  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г./ и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                   

                                         

Р Е Ш И : 

 
1.Предоставя на наследниците на Цветана Генчева Стаменова следният 

недвижим имот:  
- земеделски имот с № 10003, с НТП „Пасище, мера”, с площ от 2,609 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Рабчиков Крушак”, с. Литаково, 
попадащ в част от имот с № 100001, с площ от 49,218 дка, представляващ земя по 
чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и 
съседи съгласно скица – проект № Ф02351/30.04.2015г. 
 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Анна Радева Генчева, като наследник на Цветана Христова Иванова и на Общинска 
служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №137 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./ на 

Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ землище с .Скравена /вх.№220/и становище на Постоянната 

комисия по  местно самоуправление и законност  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г./ и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                   

                                         

Р Е Ш И : 

 
І.Предоставя на наследниците на Илия Диков Колов следния недвижим 

имот:  
- имот с № 209004, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 1,063 дка., осма 

категория, находящ се в местността „Равна круша”, попадащ в имот с № 209001, с площ 
от 2,581 дка, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището 
на с. Скравена, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 
Ф03020/30.04.2015г. 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 
Цвета Илиева Петкова, като наследник на  Илия Диков Колов и на Общинска служба по 
земеделие - гр.Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №138 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./ на 

Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ землище с .Липница /вх.№221/и становище на Постоянната 

комисия по  местно самоуправление и законност  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г./ и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                   

                                         

 

 

Р Е Ш И : 

 
І.Предоставя на наследниците на Косто Нецов Костов следният недвижим 

имот:  
- земеделски имот с № 165021, с НТП „Ливада”, с площ от 1,591 дка., шеста 

категория, находящ се в местността „Дълга поляна”, с. Липница, общ.Ботевград, 
попадащ в част от имот с № 165009 с площ от 20,346 дка, представляващ земя по чл. 
19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Липница, общ.Ботевград, при граници 
и съседи съгласно скица – проект № Ф01074/30.04.2015г. 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 
Цветана Нецова Данчева, като наследник на Косто Нецов Костов и на Общинска 
служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

        

 

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №138 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./ на 

Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ землище с .Липница /вх.№221/и становище на Постоянната 

комисия по  местно самоуправление и законност  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г./ и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                   

                                         

 

 

Р Е Ш И : 

 

І.Предоставя на наследниците на Косто Нецов Костов следният 

недвижим имот:  

- земеделски имот с № 165021, с НТП „Ливада”, с площ от 1,591 

дка., шеста категория, находящ се в местността „Дълга поляна”, с. 

Липница, общ.Ботевград, попадащ в част от имот с № 165009 с площ от 

20,346 дка, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в 

землището на с. Липница, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно 

скица – проект № Ф01074/30.04.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Цветана Нецова Данчева, като наследник на Косто Нецов 

Костов и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

       

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №139 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./ на 

Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ землище с .Рашково /вх.№222/и становище на Постоянната 

комисия по  местно самоуправление и законност  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г./ и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                   

                                     Р Е Ш И : 
 

І.Предоставя на наследниците на Лазар Неделков Тодоров 

следните недвижими имоти:  

- имот с № 055287, с НТП „Пасище, мера”, с площ от 1,862 дка., осма 

категория, находящ се в местността „Чукара”, в землището на с. Рашково, 

попадащ в имот с № 055022, с площ от 3,387 дка, представляващ земя по чл. 

19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Рашково, общ. Ботевград, 

при граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01200/07.05.2015г.; 

- имот с № 022022, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

1,700 дка., осма категория, находящ се в местността „Дуньово стране”, в 

землището на с. Рашково, попадащ в имот с № 022019, с площ от 1,000 дка 

и в имот с № 022020, с площ от 0,700 дка, представляващи земи по чл. 19, 

ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Рашково, общ. Ботевград, 

при граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01199/07.05.2015г. 

 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Анка Лазарова Иванова, като наследник на Лазар Неделков 

Тодоров и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

       

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №140 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./ на 

Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ землище с .Радотина /вх.№223/и становище на Постоянната 

комисия по  местно самоуправление и законност  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г./ и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                   

                              

 

 

  Р Е Ш И : 
 

І.Предоставя на наследниците на Дило Мицов Дилов следния 

недвижим имот:  

- земеделски имот с № 046065, с НТП „Нива”, с площ от 2,544 дка., 

седма категория, находящ се в местността „Дръстила”, в землището на с. 

Радотина, общ.Ботевград, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

при граници и съседи съгласно скица – проект № Ф00717/30.04.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Пецо Леков Кирков, като наследник на Дило Мицов Дилов и на 

Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на АПК. 
 

 

 

 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

       

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №141 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./ на 

Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ землище с .Радотина /вх.№230/и становище на Постоянната 

комисия по  местно самоуправление и законност  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 

и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г./ и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                   

                              

 

 

  Р Е Ш И : 

 

І.Предоставя на наследниците на Иван Николов Данчовски 

следния недвижим имот:  

- земеделски имот с проектен № 046114, с НТП „Нива”, с площ от 

0,907 дка, седма категория, находящ се в местността „Дръстила”, находящ 

се в землището на с. Радотина, общ.Ботевград, представляващ земя по чл. 

19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф00724/30.04.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Никола Цеков Иванов, като наследник на Иван Николов 

Данчовски  и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 

 

 

 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС  

    

 

 

 

    

 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №142 
                                   Гр.Ботевград, 28.05.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.22015 г./ на 

Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени 

приходи на общината/вх.№235/,Общинският съвет–Ботевград  на осн. чл. 

21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и проведено  поименно   гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                   

                              

 

 

  Р Е Ш И : 
 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от 

собствени приходи на община Ботевград в размер до 500 

/петстотин  / лева   за честване  40 годишен юбилей на Детска 

градина в с. Врачеш. 

 
 

 

 

 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №143 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ – кмет на 

кметство с.Трудовец на Информация за административното, 

териториалното  и социално-икономическо развитие на  кметство 

с.Трудовец /вх.№253/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено     гласуване с 23  гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 1. Приема  Информация за административното,териториалното  и 

социално-икономическо развитие на кметство  с.Трудовец. 

 

 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №144 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИВАН ИВАНОВ – кмет на кметство 

с.КРАВЕНА на Информация за административното, 

териториалното  и социално-икономическо развитие на  кметство 

с.Трудовец /вх.№253/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено     гласуване с 23  гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 1. Приема  Информация за административното,териториалното  и 

социално-икономическо развитие на кметство  с.Скравена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №145 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година НА   
Докладна записка относно   приемане Наредба   за принудителното 

изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от 

тях на територията на   Община Ботевград       /вх.№257 и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,във вр. с чл.15,ал.3 от ЗОД,при условията на чл.75 от АПК 

до чл.80 от АПК и чл.26,ал.2 от ЗНА и  проведено     гласуване с 21  гласа 

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                   

          Р Е Ш И : 

 

1. Приема Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на 
Община Ботевград е публикуван на интернет страницата на Община 
Ботевград съгласно Приложение № 1. 

 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №146 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка  относно разкриване на  услуга Център за настаняване от  

семеен тип за деца/младежи с увреждания в община Ботевград,като 

делегирана от държавата дейност/вх.№240/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 

21, ал. 1,т.23  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,във вр. с чл.36в,,ал.3,т.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане,във връзка с чл.36в,ал.1 и ал.2 от  

Правилника за прилагане Закона за социалното подпомагане и  проведено     

гласуване с 23  гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                      Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие след изтичане на срока на проекта,считано от 01.11.2015 

година в Община Ботевград да се разкрият Център за настаняване от  

семеен тип за деца/младежи с увреждания „Д-р Иван Цветков”, с адрес  

ул.”Изгрев”№2 и Център за настаняване от  семеен тип за деца/младежи с 

увреждания „Д-р Петко Иванов ”, с адрес  ул.”Преслав”№18, като 

делегирана от държавата дейност с капацитет от общо 28 потребители и 

численост на персонала 29 служители. 

2. Средствата необходими за работна заплата и осигуровки на персонала и 

издръжка на Центровете са по единните разходни стандарти за 

финансиране на делегирани от държавата дейности. 

3. Възлага на кмета на община Ботевград да изпрати настоящето решение 

на Регионална Дирекция „Социално подпомагане” за изготвяне на 

Предложение до Изпълнителния директор на Агенция социално 

подпомагане,съгласно чл.36в,ал.1,т.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №147 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка   относно  промяна  в структурата и числеността на 

персонала  в кметство с.Новачене/вх.№249/и становище на Постоянната 

комисия по МСЗ  по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1,т.2  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и  проведено     гласуване с 15  гласа „за”,7 гласа 

„против”, 1 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

   

                      Р Е Ш И : 

 

 

1. Считано от 01.07.2015 година,длъжността „Старши специалист” в 

кметство с.Новачене от 0.5 щатна бройка се увеличава на 1 щатна 

бройка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №148 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка относно отпускане на финансови средства за издръжка 

на отбора по баскетбол”Балкан”-мъже/вх.№252//и становище на 

Постоянната комисия за работа с децата,младежта,спорта и туризма по  

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,т.6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 

връзка с чл.124,ал.2 от Закона за публичните финанси и  проведено      

поименно гласуване с 23  гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                      Р Е Ш И : 

 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи на общината в размер  на  250 000 /Двеста и петдесет 

хиляди/ лева необходими за подготовка на баскетболен 

отбор”Балкан”- мъже за участие в есенния полусезон на Национална 

баскетболна лига,който ще се проведе в периода от 01.08.2015 

година до 31.12.2015 година. 

 2.  Посочената сума в размер на 250 000 /двеста и петдесет хиляди/ лева  

да бъде отразена при актуализация на бюджет 2015 година 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №149 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени 

приходи на общината за Смесен градски хор при НЧ”Христо 

Ботев”,гр.Ботевград /вх.№239/  и становище на Постоянната комисия  по 

образование,наука,култура и духовни дейности  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,т.6  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  

проведено      поименно гласуване с 18  гласа „за”,1 глас „против”, 4 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                      Р Е Ш И : 

 

 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер  до  4000 / четири хиляди   / лева   на 

Смесен градски хор „Стамен Панчев” към НЧ”Христо Ботев 

1884”,гр.Ботевград за подпомагане   участието им в Международен фестивал 

в гр. Охрид, Македония в периода 02-06.07.2015 г.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №150 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА-Председател на 

Общински съвет Ботевград на  Докладна записка относно даване 

съгласие за отпускане на персонална пенсия на Пенка Нецова 

Петрова/вх.№258/  и становища на Постоянните комисии  по : местно 

самоуправление и законност и социална политика и здравеопазване  по  

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация;чл.92 от 

КСОА и чл.7,ал.2,т.1 и ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния 

стаж  и проведено  гласуване с 23  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                   

 

         Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за 

отпускане персонална пенсия на  Пенка Нецова Петрова   с 

ЕГН:044407….от град Ботевград,област Софийска . 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №151 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на    
Докладна записка за извършване на вътрешни компенсирани промени във 

връзка с промяна на бюджета на община Ботевград за 2015 година в т.ч. 

инвестиционната програма./вх.№266/и становища на Постоянните  

комисии  по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 

21, ал. 1,т.6  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация   и чл.124,ал.3 от ЗПФ във връзка с чл.41 от Наредбата за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности  и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Ботевград и ФО-6/25.03.2015 година и  проведено      

поименно гласуване с 16  гласа „за”,1 глас „против”, 6 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                    

         Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие в изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2015г. 

респективно инвестиционната програма да се извършат компенсирани 

промени във връзка с капиталовите разходи , свързани с „Програма за 

развитие на селските райони 2007-2013г.” , както следва : 

 Било: 

1. Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Скравена по ПРСР 

мярка 321 – 2557021.00лв. 

2. Изграждане на ПСПВ в с.Скравена – 803577.00лв. 

3. Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Новачене по ПРСР 

мярка 321 – 412201.00лв. 

4. Разширение на водопроводната мрежа в с.Новачене по ПРСР 

мярка 321 – 224928.00лв. 

5. Реконструкция на водопроводната мрежа в с.Литаково по ПРСР 

мярка 321 – 378294.00лв. 



6. Разширение на водопроводната мрежа в с.Гурково по ПРСР мярка 

321 – 73069.00 

7. Изграждане на ПСПВ  в с.Гурково по ПРСР мярка 321 – 

464008.00лв. 

8. Изграждане на ПСПВ В С.Радотина по ПРСР мярка 321 – 

456093.00лв. 

      

Става: 

1. Реконструкция и разширения на водопроводни мрежи и 

изграждане на пречиствателни станции за питейни води в община 

Ботевград – 5 369 191 лв. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №152 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка  относно даване съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на 

УПИ VІІІ- за К.А.М.З.;УПИ LХІІ-За общ.обслужване и УПИ ІХ-за 

сервиз,складова база и паркинг в кв.199 по плана на Ботевград/вх.№259/ 

и становище на Постоянната  комисия  по териториално развитие и 

екология  по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание 

чл. 21, ал. 1,т.8 и т.11  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация/ЗМСМА/   във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от 

ЗМСМА,във връзка с чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и чл.15,ал.3,вр.ал.5 от ЗУТ и  

проведено      поименно гласуване с 23  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                    

         Р Е Ш И : 

Дава съгласие за: 

1.Да се измени Подробния устройствен план /ПУП/ - План за регулация 

и застрояване  (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) VІІІ - за 

К.А.М.З., УПИ LXII - За обществено обслужване и УПИ ІХ – за сервиз, 

складова база и паркинг и на уличната регулация на улица с о.т. 977 – о.т. 

1005а, прилежаща на УПИ ІХ- за сервиз, складова база и паркинг, в кв. 199 

по действащия регулационен план на Промишлена зона – гр. Ботевград, 

съобразно границите на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 

05815.303.228, 05815.303.231, 05815.303.232, 05815.303.233, 05815.303.240, 

05815.303.241, 05815.303.235, 05815.303.237, 05815.303.238, 05815.303.55, 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград; За 

новообразуваните урегулирани поземлени имоти от УПИ VІІІ - За 

К.А.М.З. и за УПИ ІХ - За сервиз, складова база и паркинг, се предвиди 

свободно застрояване в съответствие с отреждането, съобразно 

съществуващата инфраструктура, с устройствени показатели за 

устройствена зона „Предимно производствена” (Пп). 



 2.Да се сключи Предварителен договор за прехвърляне на правото на 

собственост между Община Ботевград и СД „ТЕД Даниел Данчев и сие”, с 

ЕИК 030400513, във връзка с изпълнение на процедурите по т.1 от 

настоящото решение, при пазарна цена на земята в размер на 35.00 

/тридесет и пет/ лева на кв.метър, без ДДС. 

3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите от 

горните решения процедури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №153 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка относно разрешаване изработване на  ПУП-ПЗ с цел 

промяна предназначението на ПИ в м.Зелин,гр.Ботевград вх.№260/ 

и становище на Постоянната  комисия  по териториално развитие и 

екология  по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание 

чл. 20  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация/ЗМСМА/   във вр. с дейностите по 

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, на основание  чл.124а,ал.1 от ЗУТ 

;чл.124б,ал.1 от ЗУТ и  проведено      гласуване с 23  гласа „за”,0 глас 

„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

   

                          Р Е Ш И : 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 

(ПУП)- План за застрояване (ПЗ) с цел промяна предназначението 

на ПИ с идентификатор 05815.5.394 по КК и КР,      м. „Зелин”, гр. 

Ботевград и одобрява задание за проектиране по чл. 125 от ЗУТ, 

като за имота се установи устройствена зона за „вилен отдих” 

(Ов) и свободно застрояване на жилищна сграда с устройствени 

показатели за вилна зона: П застр. – 40 %, К инт. – макс. 0.8, П 

озел. мин. 60%, с височина hmax. = 7.00; и отстояния: 4.00м от 

страничните имотни граници, 6.00м от дъното на имота и 7.76м от 

съществуващ път, при спазване нормативните разпоредби по 

устройство на територията, в т.ч. чл. 60 от ЗУТ. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури, 

при спазване нормативната уредба по устройство на територията. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №154 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
 Докладна записка относно  допускане изработване на ПУП на имот в 

м.Мухалница в землището на гр.Ботевград с цел промяна  

предназначението на земеделска земя за „Жилищна сграда” /вх.№267/ 

и становище на Постоянната  комисия  по териториално развитие и 

екология  по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание 

чл. 21,ал.1,т.11 и чл.20  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация/ЗМСМА/   във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от 

ЗМСМА и  на основание  чл.124а,ал.1 от ЗУТ ;чл.124б,ал.1 от ЗУТ  във вр. 

с чл.8,т.1,чл.12,ал.2,чл.59,ал.1 ,чл.125,ал.7 и чл.109,ал.2 от ЗУТ и  

проведено      гласуване с 23  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                     

                                                 Р Е Ш И : 

1.Общински съвет – Ботевград разрешава изработване на проект 

за Подробен устройствен план /ПУП/ / на имот с идентификатор 

05815.2.262 по КК и КР на гр.Ботевград,  м.”Мухалница”, с цел промяна 

предназначението на същия за „Жилищна сграда ”  с показатели за вилно 

строителство и  одобрява приложено задание по чл.125 от ЗУТ  . 

Проектът за ПУП-ПЗ да се съобрази с разпоредбите на чл.60 и 

чл.108, ал.2 от ЗУТ. 

Проектът за ПУП-ПЗ да се съгласува с експлоатационните 

дружества, Басейнова дирекция Дунавски район – Плевен и РЗИ-Софийска 

област. 

При необходимост към проекта за ПУП-ПЗ да бъдат разработени 

ПУП, относно елементите на техническата инфраструктура. 

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 
 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                             /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

 

 

 

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №155 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ в м.Сечков дол” с.Врачеш /вх.№261/и становище на Постоянната  

комисия  по местно самоуправление и законност   по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г/  и  проведено  поименно     гласуване с 23  гласа „за”,0 глас 

„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                       

                                                 Р Е Ш И : 

І.Предоставя на наследниците на Христо Костов Денкин /ски/ 

следния недвижим имот: 

- земеделски имот с проектен № 192016, с НТП „Пасище, мера”, с 

площ от 2,050 дка., десета категория, в местността „Сечков дол”, попадащ 

в имот с № 192001, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ 

се в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01087/25.05.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Костадин Христов Костадинов, като наследник на Христо 

Костов Денкин /ски/ и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, 

по реда на АПК. 
 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



       

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

 

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №156 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ в м”Мерущица” с.Врачеш /вх.№262/и становище на Постоянната  

комисия  по местно самоуправление и законност   по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г/  и  проведено  поименно     гласуване с 23  гласа „за”,0 глас 

„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

   

                            Р Е Ш И : 

 

І.Предоставя на наследниците на Цеко Николов Мутафчийски 

следния недвижим имот: 

-земеделски имот с проектен № 181024, с начин на трайно ползване 

„Пасище, мера”, с площ от 0,341 дка., десета категория, в местността 

„Мерущица”, попадащ в имот с № 181002, представляващ земя по чл. 19, 

ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01092/29.05.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Людмила Николова Шаркова, като наследник на Цеко Николов 

Мутафчийски и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда 

на АПК. 
 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

 

 

                Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №157 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ в м”Рабчиков крушак” с.Литаково /вх.№263/и становище на 

Постоянната  комисия  по местно самоуправление и законност   по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г/  и  проведено  поименно     гласуване с 23  гласа „за”,0 глас 

„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

   

                     

                                                 Р Е Ш И : 

 

 

1.Предоставя на наследниците на Младен Стоянов Докуленски 

следния недвижим имот:  

-земеделски имот с проектен № 100004, с начин на трайно ползване 

„Пасище и храсти”, с площ от 1,227 дка., шеста категория, в местността 

„Рабчиков крушак”, попадащ в имот с № 100001, представляващ земя по чл. 

19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Литаково, общ. Ботевград, 

при граници и съседи съгласно скица – проект № Ф02352/03.04.2015г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото решение 

на Кула Младенова Генчева, като наследник на Младен Стоянов Докуленски и 

на Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                              Р Е Ш Е Н И Е 

                                                №158 
                                   Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ в м”Добравата” с.Гурково /вх.№264/и становище на Постоянната  

комисия  по местно самоуправление и законност   по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 

62 от 2010г/  и  проведено  поименно     гласуване с 23  гласа „за”,0 глас 

„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

                     

                                                 Р Е Ш И : 

І.Предоставя на наследниците на Никола Ганчев Николов 

следните недвижими имоти:  

 - земеделски имот с проектен № 038029, с начин на трайно ползване 

„Нива”, с площ от 0,615 дка., шеста категория, находящ се в местността 

„Добравата”, попадащ в имот № 038014, представляващ земя по чл. 19, ал. 

1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Гурково, общ. Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф00619/18.05.2015г.; 

- земеделски имот с проектен № 038032, с начин на трайно ползване 

„Нива”, с площ от 0,584 дка., шеста категория, находящ се в местността 

„Добравата”, попадащ в имот № 038015, представляващ земя по чл. 19, ал. 

1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Гурково, общ. Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф00620/18.05.2015г.; 

- земеделски имот с проектен № 038034, с начин на трайно ползване 

„Нива”, с площ от 0,864 дка., шеста категория, находящ се в местността 

„Добравата”, попадащ в имот № 038016, представляващ земя по чл. 19, ал. 

1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Гурково, общ. Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф00621/18.05.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Любен Николов Генчев, като наследник на Никола Ганчев 

Николов и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                              Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №159 
                                         Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти по чл.19,ал.1 

от ЗСПЗЗ в м”Горните лъки” и м.”Лъките” с.Гурково /вх.№265/и 

становище на Постоянната  комисия  по местно самоуправление и 

законност   по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във 

връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към 

ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г/  и  проведено  поименно     

гласуване с 23  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29,                   

                                                   Р Е Ш И : 

І.Предоставя на наследниците на Георги Радулов Вълчев 

следните недвижими имоти:  

 - земеделски имот с № 036039, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 0,319 дка., пета категория, находящ се в местността „Горните 

лъки”, в землището на с. Гурково, общ. Ботевград, представляващ земя по 

чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф00623/18.05.2015г.; 

- земеделски имот с № 037015, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 2,595 дка., пета категория, находящ се в местността „Лъките”, 

находящ се в землището на с. Гурково, общ. Ботевград, представляващ 

земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ при граници и съседи съгласно скица – 

проект № Ф00625/18.05.2015г.; 

- земеделски имот с № 037037, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 0,500 дка., пета категория, находящ се в местността „Лъките”, 

находящ се в землището на с. Гурково, общ. Ботевград представляващ земя 

по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф00624/18.05.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Иван Георгиев Радулов, като наследник на Георги Радулов 

Вълчев и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                         /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                  

 

 

 

                                           Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №160 
                                         Гр.Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени 

приходи  за ремонт  на църквата в с. Краево/вх.№ 269  /и становище на 

Постоянната  комисия  по териториално развитие и екология    по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация   и  

проведено  поименно     гласуване с 23  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                 

  

                                                   Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

5 000.00  /  пет хиляди/ лева за извършване ремонт сградата на 

църквата в с. Краево, общ.Ботевград. 

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община 

Ботевград. 

 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                         /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 161 
Ботевград, 25.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА-Председател на   

Общински съвет- БОТЕВГРАД  на  проект на план за работа на ОбС 

през третото  тримесечие на 2015 година /вх.№255/ и  становища на 

Постоянните комисии  по същия  въпрос Общинския съвет -Ботевград на 

основание чл.21,ал.1, т.23 от  Закона за местното самоуправление  и 

местната администрация    и проведено   гласуване  с  20 гласа „за”, 0 гласа 

„против”, 5 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

 
                 

 

 

 

       Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

 

 

  1. Приема план за работа на Общинския съвет-Ботевград през 

третото  тримесечие на 2015 година. 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

          ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 162 
Ботевград, 02.07.2015 г. 

 

 

 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината на НЧ”Христо Ботев-

1884”,гр.Ботевград/вх.№272/ и  становище на Постоянната комисия  по 

бюджет и финанси по същия  въпрос Общинския съвет -Ботевград на 

основание чл.21,ал.1, т.6 от  Закона за местното самоуправление  и 

местната администрация   и чл.22,ал.2 от Закона за народните читалища  

и проведено поименно   гласуване  с  21 гласа „за”, 0гласа „против”, 1 

глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

                       Р  Е  Ш  И : 

1.Дава съгласие  да бъдат отпуснати допълнителни финансови 

средства от собствени приходи на община Ботевград в общ размер на 

75 467.32 лева /седемдесет и пет хиляди четиристотин шейсет и седем лева 

и тридесет и две ст./ на Народно читалище ”Христо Ботев-1884” –

Ботевград за изплащане на задължения за извършена доставка на природен 

газ от „Балкангаз-2000” АД, от които: за нуждите на Народно читалище 

”Христо Ботев-1884” –Ботевград за периода 01.01.2014г. до 30.04.2015г. в 

размер на 46 157,86 лева и на Общинска читалищна библиотека “Иван 

Вазов” гр. Ботевград за периода 31.12.2012г. до 30.04.2014г. в размер на 

29 309,46 лева.  

2. Посочената сума в размер на 75 467.32 лева /седемдесет и пет 

хиляди четиристотин шейсет и седем лева и тридесет и две ст./ да бъде 

отразена при актуализация на бюджета на Община Ботевград за 2015г. 

 

 
 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№163 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  Йорданка Лалчева - Председател на 

ОбС-Ботевград на Докладна записка относно утвърждаванена 
класирането от проведения на 24.06.2015г. конкурс за избор на 
управител на „МБАЛ-Ботевград"ЕООД за срок от три години 
/вх.№277/и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.9  
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.2 от Наредба 
№9/26.06.2000г. за условията  и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за 
лечебните заведения и протокол от 24.06.2015г. на комисия съгласно 
Решение № 86/30.04.2015г. на ОбС-Ботевград и  проведено 
поименно гласуване с 20  гласа „за”,0 гласа „против”, 3 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,    

                   

          Р Е Ш И : 

1.Утвърждава класирането на кандидата в Конкурса за избор на управител 

на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД, извършено от комисия съгласно Решение 

№86/30.04.2015г. на ОбС-Ботевград: 

На І –во място  - д-р Филип Петров Филев – оценка на разработката по 

чл.2, ал.2, т.2 от Наредба №9/26.06.2000г. – Много добър 5,40; оценка от 

събеседването с кандидата – Отличен 5,60; Обща оценка – Отличен 5,50.  

2.Избира за управител на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД за срок от три 

години д-р Филип Петров Филев. 

3.Възлага на комисия по чл.5, ал.1 от Наредба №9/26.06.2000г. да 

обяви класирането чрез съобщение, което да публикува на официалния 

сайт на Община Ботевград и постави на таблото за съобщения в ЦИОГ в 

сградата на Общинска администрация Ботевград. 

4. Възлага на кмета на община Ботевград да издаде заповед за 

назначаване на участника, спечелил конкурса и сключи договор за 

възлагане на управлението при липса на постъпили възражения. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 
Изготвил:М. Георгиева 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№164 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА Милчо Илчев - Директор на РДНО -гр. 

Ботевград на Докладна записка относно приемане на годишен отчет на 

РДНО-Ботевград за 2014 година /вх.№288/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 23  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено     гласуване с 23  гласа „за”,0 гласа 

„против”, 2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

   

                   

 

 

          Р Е Ш И : 

 1. Приема  годишният  отчет на Регионалното депо за неопасни отпадъци - 

Ботевград за периода 01.01.2014г. до 31.12. 2014 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 
Изготвил:М. Георгиева 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№165 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА 
КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-
153/28.04.2015  година на   Докладна записка относно Одобряване 
на актуални пазарни цени за продажба на общински недвижими 
имоти, включени в Програма за управление и разпореждане с 
имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2015г. /вх. 
300/ и становища на Постоянните комисии по същия  
въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 
от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и  проведено поименно     
гласуване с 15  гласа „за”,7 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се”,  
при общ брой общински съветници 29,   

          Р Е Ш И : 

      1.Одобрява актуални начални тръжни пазарни цени за продажба  

по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публични търгове с тайно 

наддаване на общински недвижими имоти, актувани с актове за 

частна общинска собственост на община Ботевград и включени  в 

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в Община Ботевград през 2015г.,както следва: 

     1.1.Триетажна масивна административна сграда/ Бивша сграда на 

“Родина-75И”/ с част от партер и сутерен, построена през 1965г.,  със 

ЗП-504кв.м. и РЗП-1697.55 кв.м. и със съответните 81.295% ид.ч. от 

об.ч. на сградата и толкова от правото на строеж в УПИ І/първи/ на 

кв.49 по плана на гр.Ботевград, заедно с 3бр. метални гаражи с обща 

площ от 45 кв.м., оценени като материал, при начална тръжна цена в 

размер на 988 305.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1164/2009г. 

    1.2.Поземлен имот с идентификатор 05815.301.165  по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, с площ от 6988 кв.м., 

по предходен план имот пл.№2570, влизащ с тази площ в УПИ ІV-за 

ДСП”Родина”, кв.195 по регулационния план на гр.Ботевград,  заедно 

със застроеният него сграден фонд, машини и съоръжения по 

опис/дълготрайни материални активи, извадени от  „Родина-

75И”ЕООД/ по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в 

размер на 1 015 080.00лева, без ДДС , актуван с АОС-частна 

№1967/13г. 

    1.3.Поземлен имот с идентификатор 05815.305.580 с площ от 

3150кв.м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Ботевград , представляващ УПИ І-3516-за производствена, 

складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на 



 гр.Ботевград , заедно със застроената в него  четириетажна масивна 

сграда с идентификатор 05815.305.580.1 със ЗП-828кв.м., със сутерен с 

площ от 274кв.м. /учебен корпус в бивше редовно поделение, при 

начална тръжна цена в размер на 915 300.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1483/13г. 

    1.4.Поземлен имот с идентификатор 05815.303.121 с площ от 

4395кв.м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Ботевград , представляващ УПИ ХLІ/четиридесет и първи/-за 

обществено обслужване, заедно със застроената в него  седеметажна 

масивна  сграда със сутерен/бивш стационар/ с идентификатор 

05815.303.121.1 със ЗП-878.00кв.м. и РЗП-6505,71кв.м., находящи се  в 

кв.202 по РП на гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 

2 160 000лв., актуван с АОС-частна №1339/12г. 

    1.5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.113.23.1по КККР на гр.Ботевград,  с предназначение :друг 

вид самостоятелен обект, брой нива:1, застроена площ: 1014.55 кв.м., 

състоящ се от салон, тоалетни , две гримьорни, коридор, фоайе, 

стълби, с идеални части: 17.795% от сградата и  от правото на строеж, 

с адрес гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.0/нула/, а по действащия 

РП, находящ се в УПИ І , кв.65 /Младежки дом-гр.Ботевград/, при 

начална тръжна цена в размер на 562 400.00лв.,без ДДС, актуван с 

АОС-частна №2013/14г. 

    1.6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.113.23.4 по КККР на гр.Ботевград,  с предназначение :друг 

вид самостоятелен обект, брой нива:1, застроена площ: 1452.74кв.м., 

състоящ се 6 броя помещения, фоайе, санитарен възел, стълби, с 

идеални части: 25.738% от об.ч. на сградата и  от правото на строеж,  

гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.1/едно/, а по действащия РП в 

УПИ І , кв.65/Младежки дом-гр.Ботевград/, при начална тръжна цена 

в размер на 503 200.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №2014/14г.   

   1.7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.113.23.5 по КККР на гр.Ботевград,  с предназначение :за 

културна и обществена дейност, брой нива:1, застроена площ: 1370.75 

кв.м., състоящ се от фоайе, санитарен възел, стълби, тераса, 

канцелария с тераса с идеални части: 24.286% от об.ч. на сградата и  

от правото на строеж , гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.2/две/, а 

по действащия РП, находящ се в УПИ І , кв.65 /Младежки дом-

гр.Ботевград/., при начална тръжна цена в размер на 441 100 .00 

лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №2015/14г.   

    2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
Изготвил:М. Георгиева 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№166 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка относно допълване и актуализиране на т.ІІІ Б от 

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 

2015г./вх.№ 287/ и становища на Постоянните комисии по СПИ и МСЗ по 

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  на 

основание чл.8, ал.10 и чл.35, ал.1 от ЗОС и  проведено поименно  

гласуване с 15  гласа „за”,1 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                    

          Р Е Ш И : 

        1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и 

актуализиране на  Раздел ІІІ.Б. ”Имоти които община Ботевград има 

готовност да продаде ..…” от Програма за управление и разпореждане с 

имотите - общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2015г., 

със следните общински недвижими имоти-частна общинска собственост: 

1.1. Поземлен имот №066081 с площ от 7.085дка, начин на трайно 

ползване Храсти, категория при неполивни условия: VІІІ-ма, находящ се 

в землището на с.Скравена, община Ботевград, актуван с АОС 

№2157/10.07.2015г.                  

 1.2. Поземлен имот №106003 с площ от 2.000дка, начин на трайно 

ползване Ливада,  находящ се в землището на с.Новачене, община 

Ботевград, актуван с АОС №2160/16.07.2015г.   

      1.3. Поземлен имот №000217 с площ от 14.863дка, начин на трайно 

ползване изост.тр.насаждения, категория при неполивни условия: VІІІ-ма, 

находящ се в м. Чуленица, землището на с.Радотина, община Ботевград, 

актуван с АОС №2159/13.07.2015г.   

         2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
Изготвил:М. Георгиева 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

           ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№167 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  

година  на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 
Раздел V."Имоти в които община Ботевград има намерение да 
прекрати съсобственост с физически лица...." от Програма за 
управление и разпореждане с общинска собственост през 2015г. 
/вх.№ 283/и становища на Постоянните комисии по: МСЗ и 

стопанска политика и инвестиции  по същия  въпрос,Общинският 
съвет–Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т.8  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и  на 
основание чл.8, ал.10 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и  проведено  
поименно     гласуване с 25  гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,    

                      Р Е Ш И : 

 

        1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и 

актуализиране на  Раздел V.”Имоти в които община Ботевград има 

намерение да прекрати съсобственост с физически лица….” от 

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост  

в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2015г., със следните общински недвижими 

имоти-частна общинска собственост: 

1.1.Имот №835.4 с площ от 901.17кв.м. в м.Бела, с.Врачеш с Пейо 

Ангелов Пеев. 

1.2.Поземлен имот с идентификатор  05815.307.707 по КККР на 

гр.Ботевград с Иван Цаков Цаков 

1.3.УПИ V-13 в кв.9 по плана на с.Краево , Софийска област, с Татяна 

Любомирова Николова. 

1.4.УПИ VІ-13 в кв.9 по плана на с.Краево , Софийска област, с Татяна 

Любомирова Николова 

    1.5. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.573 по КККР на 

гр.Ботевград с „Интерклима инженеринг”ЕООД с ЕИК 831309052 и 

„Ферал ТК”ЕООД с ЕИК 121482177. 

     2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

Изготвил:М. Георгиева     /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

           



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№168 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – 
ЗА КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-
153/28.04.2015  година  на Докладна записка относно промяна 
на общата численост на общинска администрация /вх.№286/и 
становища на Постоянните комисии по  същия  
въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1, 
т.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.14 ал.2 от Закон за вътрешния 
одит в публичния сектор и  проведено  гласуване с 24  гласа 
„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,   

                       

 

Р Е Ш И : 

 

1. В Дирекция „Обща администрация”, звено за „Вътрешен одит” се 

открива една щатна бройка, както следва: 

1.1. Вътрешен одитор – 1 щатна бройка. 

2. Направената промяна влиза в сила от 01.08.2015 година. 

3. Възлага на кмета на община Ботевград в тримесечен срок от влизане в 

сила на решението да обяви конкурс за заемане на длъжността. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№169 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – 

ЗА КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-

153/28.04.2015  година  на Докладна записка относно 
увеличаване числеността на персонала в ОП"Обредни дейности" 
Ботевград /вх.№285/ и становища на Постоянните комисии по  
същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 
21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.52, ал.З и ал.4 от Закона за  
общинската собственост и  проведено гласуване с 25  гласа 
„за”,0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,   

                    

 

Р Е Ш И : 

 

 
Увеличава числеността на персонала в Общинско предприятие 
„Обреднидейности" Ботевград с една щатна бройка „Хигиенист-
чистач", считано от 01.10.2015 г., като средствата 
следва да се осигурят в рамките на утвърдените към момента 
бюджетни кредити по параграфи. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№170 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА 

КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-

153/28.04.2015  година  на  Докладна записка относно 
функциониране на паралелки под норматива за минимален брой 
ученици през 2015/2016г. в общински училища на територията на 
община Ботевград/вх.№280/ и становище на Постоянната комисия  
по  образование култура наука и духовни дейности  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, 
ал.1,т.23 и т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и т.3 , ал.4 
и ал.6 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на  децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена  и проведено поименно   гласуване с 24  гласа 
„за”,0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,   

                   

Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие за функционирането на 29 паралелки с численост на 

учениците под норматива за минимален брой в общинските училища, с 

общо 133 ученици под минимума, както следва: 
№ Училище Клас Брой 

ученици 

Нормат

ив за 

мин.бро

й 

Недостиг 

до 

мин.брой 

1. ОУ „Васил 

Левски” - 

Ботевград 

ІІ а клас 

ІІІ а клас 

VІ а клас 

VІІІ а клас 

12 

12 

12 

12 

16 

16 

18 

18 

4 

4 

6 

6 

 Общо 4 4  20 

2. ОУ „Св.Св.Кирил 

и Методий” - 

Ботевград 

VІ б клас 14 

 

18 

 

4 

 

 Общо 1 14  4 

3. ОУ „Отец 

Паисий” - 

с.Врачеш 

VІІІ клас 11 18 7 



 Общо 1 11  7 

4. ОУ „Васил 

Левски” - 

с.Новачене 

І клас 

ІІ клас 

ІІІ клас 

ІV клас 

V клас 

VІ клас 

VІІ клас 

VІІІ клас 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

16 

16 

16 

16 

18 

18 

18 

18 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

7 

 Общо 8 81  53 

5. ОУ „Любен 

Каравелов”-

с.Трудовец 

І клас 

ІІ клас 

ІІІ клас 

VІ клас 

15 

15 

13 

11 

16 

16 

16 

18 

1 

1 

3 

7 

 Общо 4 54  12 

6. ОУ „Св.Св.Кирил 

и Методий” - 

с.Скравена 

І клас 

ІІ клас 

ІІІ клас 

ІV клас 

VІ клас 

VІІ клас 

VІІІ клас 

11 

13 

12 

11 

15 

14 

14 

16 

16 

16 

16 

18 

18 

18 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

4 

 Общо 7 90  28 

7. ОУ „Св.Св.Кирил 

и Методий” - 

с.Липница 

V клас 

VІ клас 

17 

14 

18 

18 

1 

4 

 Общо 2 31  5 

8. ПМГ 

„Акад.проф.д-р 

Асен Златаров” 

ІX в клас 

 

16 18 2 

 Общо 1 16  2 

9. ОУ 

„Н.Й.Вапцаров” 

VІІІ клас 16 18 2 

 Общо 1 16  2 

 Общо за всички 

учебни заведения 

29 317  133 

 

2. Дава съгласие за функционирането на 3 слети паралелки, от които 1 слята 

паралелка с численост на учениците под норматива за минимален брой в 

общинските училища с общо 3 ученици, както следва: 

 

№ Училище Клас Брой 

ученици 

Нормат

ив за 

мин.бро

й 

Недостиг 

до 

мин.брой 

1. ОУ „Св.Св.Кирил 

и Методий” - 

с.Липница 

І - ІІ клас 

ІІІ - ІV клас 

VІІ - VІІІ клас 

13 

18 

19 

16 

16 

18 

3 

- 

- 

 Общо  50  3 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

Изготвил:М. Георгиева     /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

      



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№171 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ 

– ЗА КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-

153/28.04.2015  година  на    Докладна записка за извършване 
на вътрешни компенсирани промени във връзка с промяна на 
бюджета на община Ботевград за 2015 година в т.ч. 
инвестиционната програма./вх.№296/и становища на 
Постоянните  комисии  по: бюджет и финанси  и МСЗ по  
същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 
21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, във връзка с чл.124, ал.3 от ЗПФ и  
проведено      поименно гласуване 21  гласа „за”,0 глас 

„против”, 2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,   

                    

Р Е Ш И : 

 

 

    1. Дава съгласие в изпълнение на бюджета на община Ботевград за 

2015г. респективно инвестиционната програма да се извършат 

компенсирани промени във връзка с капиталовите разходи / 

четвъртокласна пътна мрежа/, както следва : 

  

       Било: 

1.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от SFO 

3055 III – 161 гр.Ботевград от О.Т.915 до О.Т.171 – 159 632.00 лв. 

2.  Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път  I-3 

Граница с общ.Правец – гр.Ботевград от О.Т.1022 до О.Т.138 , 

гр.Ботевград – 192 439.00 лв. 

3.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път   I-3 

Граница с общ.Правец – гр.Ботевград от О.Т.162 през О.Т. 163 до О.Т.165б 

– 40 939.00 лв. 

4.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път   I-3 

Граница с общ.Правец – гр.Ботевград от О.Т.171 до О.Т.340–   31 206.00 

лв. 



5.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I- 3 

Граница с общ.Правец – гр.Ботевград от О.Т.246 до О.Т.239 – 80  000лв 

6.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-3 

от П.Т.206 до О.Т.150 I-3 с.Трудовец – 70 000 лв. 

7.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-1 

от О.Т.58 до О.Т.60 I-1 с.Скравена – 40 000 лв. 

8. Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път IV-

16113 Новачене-Липница-Типченица-Дърманци по ул.”Иван Рилски” в 

с.Новачене –    20 004 лв. 

 

         Става: 

1.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от SFO 

3055 III – 161 гр.Ботевград от О.Т.915 до О.Т.171 – 134 064  лв. 

2.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път  I-3 

Граница с общ.Правец – гр.Ботевград от О.Т.1022 до О.Т.138 , 

гр.Ботевград –161 616.00 лв. 

3.    Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път   I-3 

Граница с общ.Правец – гр.Ботевград от О.Т.162 през О.Т. 163 до О.Т.165б 

– 60 345.60 лв. 

4.    Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път   I-3 

Граница с общ.Правец – гр.Ботевград от О.Т.171 до О.Т.340–  26 996.11 лв. 

5.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I- 3 

Граница с общ.Правец – гр.Ботевград от О.Т.246 до О.Т.239 – 71 966.40 лв 

6.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-3 

от П.Т.206 до О.Т.150 I-3 с.Трудовец – 62 785.80 лв. 

7.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път I-1 

от О.Т.58 до О.Т.60 I-1 с.Скравена – 33 600 лв. 

8.   Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път IV-

16113 Новачене-Липница-Типченица-Дърманци по ул.”Иван Рилски” в 

с.Новачене –17400 лв. 

 

Съгласно извършената промяна на цитираните обекти  се формира остатък 

, който следва да се отрази в бюджета на община Ботевград , респективно 

инвестиционната програма. 

Остатъкът е в размер на 65 446.09лв. , като същия ще бъде усвоен по 

предназначение , както следва: „Ремонт и възстановяване асфалтово 

покритие на участък от път  SFO3063 / SFO3062/ с. Трудовец – 

м.”Пишурата” от О.Т.21 до О.Т.36”. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

             ПРЕПИС! 

                                   

Р Е Ш Е Н И Е 

№172 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка за извършване на вътрешни компенсирани промени във 

връзка с промяна на бюджета на община Ботевград за 2015 година в т.ч. 

инвестиционната програма./вх.№297/ и становище на Постоянните  

комисии  по БФ и МСЗ  по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.124, ал.3 от ЗПФ  и  проведено      

поименно гласуване с 15  гласа „за”,7 глас „против”, 3 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,   

Р Е Ш И : 

    1. Дава съгласие в изпълнение на бюджета на община Ботевград за 

2015г. респективно инвестиционната програма да се извършат 

компенсирани промени във връзка с капиталовите разходи  , както следва :  

               Било: 

  1.     Ремонт покрива на поликлиниката в гр.Ботевград – 100 000 – целева 

субсидия 

   Става: 

  Ремонт покрива на поликлиниката в гр.Ботевград – 40 000 – целева 

субсидия        
 2. Изпълнение на ремонтни работи на сградите на Църковен храм 

"Успение Богородично" в с.Новачене , Църковен храм "Свето Възнесение" 

в с.Рашково и Църковен храм "Св.Св.Кирил и Методий" в с.Радотина , 

община Ботевград –  

34 153.33лв. – целева субсидия 

          Било: 

3. Благоустрояване и реконструкция на градския парк в гр.Ботевград – 1 

398 000лв. 

    151 465лв. – целева субсидия  

    1 246 535 – собствени средства 

         Става:        

Извършване на неотложни  работи - асфалтиране на улици в населени 

места на община Ботевград – 263 002.80лв. 

177 311.67 – целева субсидия 

85 691.13 – собствени средства 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
Изготвил:М. Георгиева 

        /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

Р Е Ш Е Н И Е 

№173 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

: Докладна записка относно съгласие за сключване на спогодба относно 

изпълнението на Договор № D1R-51011116-C040-S-01/23.04.2015г. с 

предмет: „Изпълнение на инженеринг, на ГПСОВ-Ботевград и частично 

изграждане на битова канализация в квартал „Зелин" по проект „ГПСОВ 

Ботевград - съпътстваща и довеждаща инфраструктура към 

нея"./вх.№302/и становища на Постоянните  комисии по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, 

във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС и във връзка с изпълнението на Договор 

№DIR-51011116-C040-S-01/23.04.2015г. с предмет: „Изпълнение на 

инженеринг на ГПСОВ-Ботевград и частично изграждане на битова 

канализация в квартал „Зелин"  и  проведено поименно     гласуване с 15  

гласа „за”,10 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                         

 

Р Е Ш И : 

І. Дава съгласие Община Ботевград да сключи спогодба с ДЗЗД 
Консорциум «ЕРС Хидро» гр. София представлявано от Стефан 
Милков Даскалов, с БУЛСТАТ 176420075, със седалище и адрес на 
управление гр. София, р-н «Триадица», ж.к. «Манастирски ливади»-
Б, №17, в качеството му на изпълнител по Договор №DIR- 
51011116-C040-S-01/23.04.2015r. с предмет: „Изпълнение на 
инженеринг на ГПСОВ- Ботевград и частично изграждане на битова 
канализация в квартал „Зелин", съгласно която Изпълнителят 
Консорциум «ЕРС Хидро» гр. София се задължава да изпълни 
обекта ГПСОВ-Ботевград и частично изграждане на битова 
канализация в квартал „Зелин" в срок до 31.09.2015г. и в обем, 
съгласно сключения договор и при възникнали негови парични 
вземания от Община Ботевград, във връзка с изпълнението на 
договора, в размер на 3 650 992,00 /три милиона шестстотин и 
петдесет хиляди деветстотин деветдесет и два/ лева, ако същите не 
бъдат изплатени от Община Ботевград в срок до 31.03.2016г., 
Община Ботевград се задължава, в срок до 7 /седем/ календарни дни 
считано от настъпване на падежа, да прехвърли чрез сделка в 
нотариална форма, в полза на Консорциум «ЕРС Хидро» гр. София 



правото на собственост върху следните недвижими имоти - частна 
общинска собственост: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.121 с 
площ от 4395кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр.Ботевград , представляващ УПИ XLI/четиридесет и първи/-за 
обществено обслужване, заедно със застроената в него седеметажна 
масивна сграда със сутерен/бивш стационар/ с идентификатор 
05815.303.121.1 със ЗП-878.00кв.м. и РЗП-6505,71кв.м., находящи 
се в кв.202 по РП на гр.Ботевград, с пазарна стойност на имота 2 
160 000лв., актуван с АОС-частна №1339/12г. 
1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.113.23.1по КККР на гр.Ботевград, с предназначение :друг 
вид самостоятелен обект, брой нива:1, застроена площ: 1014.55 
кв.м., състоящ се от салон, тоалетни , две гримьорни, коридор, 
фоайе, стълби, с идеални части: 17.795% от сградата и от правото на 
строеж, с адрес гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.О/нула/, а по 
действащия РП, находящ се в УПИ I, кв.65 /Младежки дом-
гр.Ботевград/, с пазарна стойност на имота 562 400.00лв. без ДДС, 
актуван с АОС-частна №2013/14г. 
1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.113.23.4 по КККР на гр.Ботевград, с предназначение 
:друг вид самостоятелен обект, брой нива.1, застроена площ: 
1452.74кв.м., състоящ се 6 броя помещения, фоайе, санитарен възел, 
стълби, с идеални части: 25.738% от об.ч. на сградата и от правото 
на строеж, гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.1/едно/, а по 
действащия РП в УПИ I , кв.65/Младежки дом- гр.Ботевград/, с 
пазарна стойност на имота 503 200.00лв.,без ДДС, актуван с АОС - 
частна №2014/14г. 
1.4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.113.23.5 по КККР на гр.Ботевград, с предназначение :за 
културна и обществена дейност, брой нива:1, застроена площ: 
1370.75 кв.м., състоящ се от фоайе, санитарен възел, стълби, тераса, 
канцелария с тераса с идеални части: 24.286% от об.ч. на сградата и 
от правото на строеж , гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.2/две/, 
а по действащия РП, находящ се в УПИ I , кв.65 /Младежки дом -
гр.Ботевград/., с пазарна стойност на имота 441 100.00лв. без ДДС, 
актуван с АОС-частна №2015/14г., 
с което задълженията на Община Ботевград да се считат погасени.  

II. Одобрява проекта на Спогодба, съгласно Приложение №1, 
неразделна част от настоящето решение.  

III. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да извърши 
всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на 
решението и да подпише Спогодбата при условията по т.І от 
настоящото решение.  

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
Изготвил:М. Георгиева 

 



 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№174 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – 

ЗА КМЕТ НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-

153/28.04.2015  година  Докладна записка относно предложение 

за изменение на Подробния устройствен план (ПУП)- план за 
регулация на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-177,178, в 
кв. 15 по плана на ВЗ „Лозята", с.Скравена /вх.№281/и становище 
на Постоянната  комисия  по териториално развитие и екология  
по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание 
чл.20, във връзка с дейностите чл17, ал.1,т.2, чл.21, ал.1 т.8 и 
т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, на основание чл.134, ал.1, т.1  от Закона за 
устройство на територията и  проведено поименно  гласуване с 
23  гласа „за”,0 глас „против”, 1 гласа „въздържал се”,  при общ 
брой общински съветници 29,   

                     

Р Е Ш И : 

         1.Общински съвет Ботевград дава съгласие за изменение на 

ПУП-ПР на УПИ VІІІ-177,178  и улична регулация при о.т. 68, кв.15 по 

плана на ВЗ „Лозята с. Скравена, като уличната регулация мине по 

съществуващата имотна граница на имот пл.№177, в кв.15. .  

Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                             /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 
Изготвил:М. Георгиева 

   

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№175 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право на 
преминаване и право на прокарване праз земеделски земи по чл.19, 
ал.1 от ЗСПЗЗ в м"Дръстила" с.Радотина/вх. №295/и становища на 
Постоянните  комисии  по: местно самоуправление и законност и 
териториално развитие и екология   по  същия  въпрос,Общинският 
съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, вр. чл. 34, ал. 4 от ЗОС , вр. чл. 192, 
ал. 5 и чл. 193, ал. 6 от Закона за устройство на територията  и  
проведено  поименно     гласуване с 23  гласа „за”,0 глас „против”, 0 

гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,  
                      

Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие за учредяване на право на преминаване и право на 

прокарване през поземлен имот № 000217, с НТП „Изост. тр. нас.”, находящ 

се в местността „Дръстила” в землището на с. Радотина, общ. Ботевград, 

представляващ земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с цел изграждане 

на водопровод за напояване на поземлен имот № 055019, седма категория, с 

НТП „Овощна градина”, с площ от 119,023 дка, находящ се  в местността 

„Дръстила”, в землището на с. Радотина, собственост на Цветан Илиев 

Цеков – Земеделски производител. 

 2. Правата по т. 1 да бъдат учредени по реда на чл. 192, ал. 3 вр. ал. 6 

и чл. 193, ал. 4 вр. ал. 8 от ЗУТ. 

3. Възлага на кмета на община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т. 1 и т. 2 на настоящото решение 

административни процедури. 

 

 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 
Изготвил:М. Георгиева 

       



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

     ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№176 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 
чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в м."Лицето", м."Дома", м."Павловото", в 
землището на с.Липница /вх.№290/и становища на Постоянните  
комисии по: местно самоуправление и законност и териториално 
развитие и екология   по  същия  въпрос,Общинският съвет–
Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2  
вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 
2010г./  и  проведено  поименно     гласуване с 24  гласа „за”,0 глас 
„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,    

Р Е Ш И : 

І.Предоставя на наследниците на Тодор Марков Вълканов 

следните земеделски имоти, представляващи земи по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ:  

- имот с проектен № 155009, с НТП „Тр. насаждения”, с площ от 

0,842 дка., шеста категория, находящ се в местността „Лицето”, в 

землището на с. Липница, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно 

скица – проект № Ф01076/30.04.2015г.; 

- имот с проектен № 155028, с НТП „Тр. насаждения”, с площ от 

0,439 дка., шеста категория, находящ се в местността „Лицето”, в 

землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 155020, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01077/30.04.2015г.; 

- имот с проектен № 155012, с НТП „Ливада”, с площ от 2,777 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Дома”, в землището на с. 

Липница, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф01075/30.04.2015г.; 

- имот с проектен № 156008, с НТП „Ливада”, с площ от 2,174 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Павловото”, в землището на с. 

Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 156005, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф01078/30.04.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Маргарита Василева Тодорова, като наследник на Тодор 

Марков Вълканов и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по 

реда на АПК. 

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
Изготвил:М. Георгиева 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№177 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 
чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в м."Дълга поляна", м."Калугерски дол", 
м."Миновиядол", в землището на с.Литаково /вх.№291/и становища 
на Постоянните  комисии по: местно самоуправление и законност и 
териториално развитие и екология   по  същия  въпрос,Общинският 
съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и 
чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ 
бр. 62 от 2010г/  и  проведено  поименно     гласуване с 24  гласа 
„за”,0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 
общински съветници 29,  

                                                 Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Кръстю Иванов Пеев следните 

земеделски имоти, представляващи земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ:  

- имот с проектен № 001701, с начин на трайно ползване „Пасище с 

храсти”, с площ от 1,200 дка., шеста категория, в местността „Дълга 

поляна”, находящ се в землището на с. Литаково, общ. Ботевград, 

попадащ в имот с № 001344, при граници и съседи съгласно скица – проект 

№ Ф02354/25.05.2015г.; 

- имот с проектен № 001702, с начин на трайно ползване „Пасище с 

храсти”, с площ от 1,200 дка., шеста категория, в местността „Калугерски 

дол”, находящ се в землището на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в 

имот с № 001344, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф02355/25.05.2015г.; 

- имот с проектен № 001703, с начин на трайно ползване „Пасище с 

храсти”, с площ от 0,519 дка., шеста категория, в местността „Миновия 

дол”, находящ се в землището на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в 

имот с № 001344, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф02356/25.05.2015г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение Весела Иванова Кръстева, като наследник на Кръстю Иванов 

Пеев и на Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда на АПК. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                               /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
Изготвил:М. Георгиева 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№178 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 
чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в м."Угренското", м."При кошарата", 
м."Маджарски пат", в землището на с.Радотина /вх.№292/ и 
становища на Постоянните  комисии по: местно самоуправление и 
законност и териториално развитие и екология   по  същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 
от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, 
ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД  на 
ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./  и  проведено  поименно     

гласуване с 24  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  
при общ брой общински съветници 29,                    

  

                                                

Р Е Ш И : 

І.Предоставя на наследниците на Михаил Вутов Трифонов 

следните земеделски имоти:  

 

- имот с проектен № 036030, с НТП „Ливада”, с площ от 0,800 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Угренското”, в землището на 

с. Радотина, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 037017, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф00719/07.05.2015г.; 

- имот с проектен № 057060, с НТП „Ливада”, с площ от 2,000 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „При кошарата”, в землището 

на с. Радотина, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 057016, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф00720/07.05.2015г.; 

- имот с проектен № 057061, с НТП „Ливада”, с площ от 0,477 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Маджарски рът”, в землището 

на с. Радотина, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 057043, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф00721/07.05.2015г.; 

- имот с проектен № 057063, с НТП „Ливада”, с площ от 0,406 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Маджарски рът”, в землището 

на с. Радотина, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 057044, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф00722/07.05.2015г.; 



- имот с проектен № 057065, с НТП „Ливада”, с площ от 1,219 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Маджарски рът”, в землището  

 

 

 

 

на с. Радотина, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 057045, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф00723/07.05.2015г. 

 

ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Михаил Ангелов Михайлов, като наследник на Михаил Вутов 

Трифонов и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 

 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№179 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 
чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в м."Долни лъки", в землището на с.Гурково 
/вх.№293/и становища на Постоянните  комисии по: местно 
самоуправление и законност и териториално развитие и екология   
по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2  вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във 
връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби 
към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./  и  проведено  
поименно     гласуване с 24  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                  

  

                                            

Р Е Ш И : 

І.Предоставя на наследниците на Петър Дилчев Генов следните 

земеделски имоти:  

- имот с проектен № 037065, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 0,971 дка., пета категория, находящ се в местността „Долни 

лъки”, в землището на с. Гурково, общ. Ботевград, попадащ в имот № 

037027, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф00616/18.05.2015г.; 

- имот с проектен № 037067, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 0,928 дка., пета категория, находящ се в местността „Долни 

лъки”, в землището на с. Гурково, общ. Ботевград, попадащ в имот № 

037028, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф00617/18.05.2015г.; 

- имот с проектен № 037069, с начин на трайно ползване „Нива”, с 

площ от 1,375 дка., пета категория, находящ се в местността „Долни 

лъки”, в землището на с. Гурково, общ. Ботевград, попадащ в имот № 

037030, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф00618/18.05.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Радул Алипиев Петров, като наследник на Петър Дилчев Генов 

и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на АПК. 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                         /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА 

 
Изготвил:М. Георгиева 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№180 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  
Докладна записка относно предоставяне на земеделски имот по 
чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в м.Дабов дол", в землището на с.Врачеш 
/вх.№294/и становища на Постоянните  комисии по: местно 
самоуправление и законност и териториално развитие и екология       
по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2  вр. ал. 1 от ППЗСПЗЗ, във 
връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби 
към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./   и  проведено  
поименно     гласуване с 24  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                  

  

                                        

 

Р Е Ш И : 

 

І.Предоставя на Мария Иванова Гешовска следният недвижим 

имот: 

- имот с проектен № 195020, с начин на трайно ползване „Ливада”, с 

площ от 1,755 дка., четвърта категория, в местността „Дабов дол”, 

попадащ в имот с № 195003, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

находящ се в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф01105/04.06.2015г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Димитър Иванов Димитров, като наследник на Мария Иванова 

Гешовска и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на 

АПК. 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                         /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА 
Изготвил:М. Георгиева 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№181 

Гр.Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на  

Докладна записка  относно приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград /вх.№310/и 

становища на Постоянните  комисии по  същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл.21, ал.2, вр. чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и при 

условията на чл. 75 до чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс, 

във връзка с чл.28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните 

актове  и  проведено  поименно     гласуване с 23  гласа „за”,0 глас 

„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

                   

                                       

 

Р Е Ш И : 

 

1.Приема изменение и допълнение в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Ботевград, както следва: 

 

1.1.В Глава Трета „ЦЕНИ НА УСЛУГИ, НЕУРЕДЕНИ СЪС 

ЗАКОН, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БОТЕВГРАД НА ФИЗИЧЕСКИ 

И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА”, в член 55, в точка 1.”Входни такси”, се 

създава нова точка 1.6. със следния текст:  

 

- „За деца, страдащи от детска церебрална парализа, за ползване на 

басейн два пъти в седмицата по 1 /един/ час - безплатно.” 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                         /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА 

 

 
Изготвил:М. Георгиева 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 182 

Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

 ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация на „РОДИНА-

75И”ЕООД – в /л//вх.№306/ и  становища на Постоянните комисии  по 

същия  въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21 ал.1 т.9 от 

ЗМСМА и чл.266, ал.2 от Търговския закон и проведено поименно 

гласуване  с  17 гласа „за”, 3 гласа „против”, 4 гласа „въздържал се”, при 

общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

1.Удължава срока за ликвидация на „Родина-75И” ЕООД в /л/ с 12 

/дванадесет/ месеца, считано от 23.07.2015 г.  

2.Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи анекс към 

Договора за възлагане на ликвидация на „Родина-75И” ЕООД в /л/. 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 
Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 183 

Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

 ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка  относно Предоставяне  за управление на недвижими 

имоти Пречиствателни станции за питейни води в землищата на 

с.Радотина, с.Гурково и с.Скравена, община Ботевград/вх.№309/и  

становища на Постоянните комисии  по същия  въпрос Общинския съвет -

Ботевград на основание чл.12, ал.1 , във връзка с ал.4 от ЗОС, чл.11, ал.2 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество  и  чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрацияи проведено поименно гласуване  с  23 гласа „за”, 

0 гласа „против”, 1 гласа „въздържал се”, при общ брой общински 

съветници 29, 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

      1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се предоставят 

безвъзмездно за управление на „В и К Бебреш” ЕООД-гр.Ботевград, 

следните общински недвижими имоти: 

     1.1.Пречиствателна станция за питейна вода/ПСПВ/ в ПИ № 055008 

в землището на с.Радотина. 

     1.2.Пречиствателна станция за питейна вода/ПСПВ/ в ПИ № 000356 

в землището на с.Гурково. 

     1.3.Пречиствателна станция за питейна вода/ПСПВ/ в ПИ №000141 

в землището на с.Скравена 

     2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС. 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 
Изготвил:М. Георгиева 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 184 

Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

 ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка  относно предоставяне на средства за издръжка на 

Баскетболен клуб „Балкан” – мъже /вх.№307/и  становища на Постоянните 

комисии  по : местно самоуправление и законност, бюджет и финанси, 

работа с децата имладежта за спорта и туризма по същия  въпрос 

Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА 

и проведено поименно гласуване  с  19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 4 гласа 

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

1. Дава съгласие средствата, получени от Договор за рекламна услуга 

и осигуряване на достъп до спортни съоръжения от 24.07.2015г., сключен 

между Община Ботевград и „Интегрейтид Микро-електроникс България” 

ЕООД на стойност 46934 (четиридесет и шест хиляди деветстотин 

тридесет и четири) лв без ДДС да бъдат преведени на ОП „Балкан” за 

издръжка на  Баскетболен клуб „Балкан” – мъже в град Ботевград. 

2. Дава съгласие средствата, получени от продажба на депонираните 

земни и скални маси, считано от 27.07.2015г., добити при изграждането нa 

обект „Регионално депо за неопасни отпадъци” – град Ботевград до 

100 000 м3,  да бъдат преведени на ОП „Балкан” за издръжка на  

Баскетболен клуб „Балкан” – мъже в град Ботевград. 

 3. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите 

по т.1 и т. 2 правни и фактически действия. 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 
Изготвил:М. Георгиева 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 185 

Ботевград, 30.07.2015 г. 

 

 

 

 ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка  относно отпускането на финансови средства за 

участието на състезателки от Клуба по спортна акробатика „Балкан” в 

Европейско първенство за 11-16 годишни в Германия – 23-18.09.2015 

г./вх.№308/ 

и  становища на Постоянните комисии  по: бюджет и финанси и работа с 

децата и младежта за спорта и туризма по същия  въпрос Общинския съвет 

-Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и проведено 

поименно гласуване  с  23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 

се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

1. Да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 (десет хиляди) лева за 

участието на състезателките от Клуб по спортна акробатика „Балкан” 

(тройка момичета – 11-16 г.) в Европейско първенство в Германия – 23 – 

28.09.2015 г. 

 

2. Средствата да бъдат изразходвани за осигуряване разходите по 

участието (лагер-сборове, екипировка, самолетни билети, пансионат) по 

време на ЕП. 

 

3. Средствата да бъдат отпуснати от бюджета за спорт 2015 година. 

     

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 
Изготвил:М. Георгиева 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 186 

Ботевград, 31.07.2015 г. 

 

 

 

 ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ 

НА  ОБЩИНА Ботевград / по заповед №ОА-153/28.04.2015  година  на 

Докладна записка  относно съгласие за учредяване право на преминаване и 

прокарване на отклонение от мрежи и съоръжения върху имот – общинска 

собственост /вх.№313/и  становище на Постоянната комисия по 

териториално развитие и екология  по същия  въпрос Общинския съвет -

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.4, т.2 от ЗОС, 

във връзка с чл. чл.64 от ЗЕ, чл.67, ал.2 от ЗЕ, чл.192 и 193 от ЗУТ и чл.31, 

ал.1 от Наредба №6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и 

клиенти на електрическа енергия към преносната или към 

разпределителните електрически мрежи електрически уредби с високо и 

средно напрежение и проведено поименно гласуване  с  15 гласа „за”, 0 

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 

29, 

 

 

 

       Р  Е  Ш  И : 

 

1.Дава съгласие да бъде учредено в полза на „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД безвъзмездно право на преминаване и на прокарване на 

отклонение от мрежи на техническата инфраструктура върху следните 

имоти-публична общинска собственост:  

-ПИ №550053, местност „Чорбаджийска круша”, землище на с. 

Новачене, общ. Ботевград, представляващ полски път, с площ на 

сервитутната ивица от 583,12 кв.м.; 

-ПИ №454, местност „Чорбаджийска круша”, землище на с. 

Новачене, общ. Ботевград, представляващ земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с НТП-

мери, пасища, с площ на сервитутната ивица от 63,20 кв.м.; 

-ПИ №61, местност „Чорбаджийска круша”, землище на с. Новачене, 

общ. Ботевград, представляващ IV-класен път, с площ на  сервитутната 

ивица  201,19 кв.м.; 



-ПИ №19098, местност „Чорбаджийска круша”, землище на с. 

Новачене, общ. Ботевград, представляващ полски път, с площ на 

сервитутната ивица от 169,92 кв.м.; 

-ПИ №277, местност „Конопище”, землище на с. Новачене, общ. 

Ботевград, представляващ полски път, с площ на сервитутната ивица от 

634,44 кв.м.; 

-ПИ №14099, местност „Конопище”, землище на с. Новачене, общ. 

Ботевград, представляващ полски път, с площ на сервитутната ивица от 

903,18 кв.м.; 

-ПИ №15099, местност „Конопище”, землище на с. Новачене, общ. 

Ботевград, представляващ полски път, с площ на сервитутната ивица от 

301,06 кв.м.; 

-ПИ №14098, местност „Конопище”, землище на с. Новачене, общ. 

Ботевград, представляващ полски път, с площ на сервитутната ивица от 

742,47 кв.м.; 

-ПИ №277, местност „Камен дол”, землище на с. Новачене, общ. 

Ботевград, представляващ полски път, с площ на сервитутната ивица от 

297,21 кв.м., в които е изградено трасе на Кабелна линия Ср.Н 20 KV от 

въздушна линия 20 KV до мачтов трансформаторен пост в имот №280.027, 

местност „Камен дол”, землище на с. Новачене, общ. Ботевград. 

 

2. Дава съгласие да се прехвърли възмездно на „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД правото на собственост върху строително-конструктивната 

част /фундамент/ на мачтов трансформаторен пост, изграден в имот 

№280.027, местност „Камен дол”, землище на с. Новачене, общ. Ботевград, 

с площ от 4 кв.м.,  частна общинска собственост, заведен като ДМА на 

Община Ботевград по сметка 2202, срещу пазарна цена, определена на база 

пазарна стойност от сертифициран оценител, в размер на 805.00 

/осемстотин и пет/ лева.  

 

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите 

от решението по т.1  и  т.2 правни и фактически действия, в това число да 

издаде заповед по чл. 192 и 193 от ЗУТ и да сключи договор за продажба 

на описания в т.2 енергиен обект. 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 
Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 187 

Ботевград, 31.07.2015 г. 

 

 

 

 ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА наЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на 

Общински съвет Ботевград относно предложение за промяна датата за 

провеждане на редовното заседание на Общинския съвет през месец 

септември , Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, 

т.23от ЗМСМА и проведено гласуване  с  15 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 

гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

       Р  Е  Ш  И : 

 

1. Редовното заседание на Общинския съвет през месец септември да се 

проведе на 10.09.2015година 

 

    

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 
Изготвил:М. Георгиева 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№188 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г. на 

Информация за готовността на учебните заведения в Община Ботевград за 

провеждане на учебната 2015/2016 година /вх.№337/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл.21, ал.1,т.23 от ЗМСМА и  проведено гласуване с 17  гласа 

„за”,0 гласа „против”, 7 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                   

 

 

          Р Е Ш И : 

Приема информация за готовността на учебните заведения на територията 

на община Ботевград за учебната 2015/2016 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№189 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА на ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на 

Общински съвет Ботевград на Отчет за дейността на Общинския съвет – 

Ботевград и неговите комисии за периода 01.01.2015г. – 01.09.2015г. /вх.№ 

325/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка  с чл.27,ал.6  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  проведено     

гласуване с 17  гласа „за”,2 гласа „против”, 6 гласа „въздържал се”,  при общ 

брой общински съветници 29,   

                   

 

 

          Р Е Ш И : 

 

1.Приема отчет за дейността на Общински съвет - Ботевград и 

неговите комисии за периода януари - септември  2015 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  ПРЕПИС! 

 

                                    

Р Е Ш Е Н И Е 

№190 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед № ОА-
259/04.09.2015г. / на   Докладна записка относно функциониране на 
паралелки под норматива за минимален брой ученици през 
2015/2016г. в общински училища на територията на община 
Ботевград /вх.№336/и становище на Постоянната комисия по 
образование и наука, култура и духовни дейности  по същия 
въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1,т.23 и 
т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и т.3 , ал.4 и ал.6 от 
Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките 
и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 
на училищата, детските градини и обслужващите звена  и  проведено 
поименно     гласуване с 24  гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

          

 

Р Е Ш И : 

  Дава съгласие за функционирането на две паралелки в ІІІ и V клас с 

численост на учениците под норматива за минимален брой в общинските 

училища, както следва: 

 

№ Училище Клас Брой 

ученици 

Норматив за 

мин.брой 

Недостиг до 

мин.брой 

1 ОУ „Любен 

Каравелов”с.

Трудовец 

ІІІ клас 

V клас 

11 

17 

16 

18 

5 

1 

 Общо 2 28  6 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
 

 

Изготвил:М. Георгиева 

            

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№191 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед № ОА-

259/04.09.2015г./  на   Докладна записка относно прехвърляне 
собствеността на училищен автобус с рег. № СА6107КТ на община 

Любимец /вх.№334/ становище на Постоянната комисия по 
образование и наука, култура и духовни дейности по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание  чл.21, ал.1,т.8  
от ЗМСМА и във връзка с чл.34, ал.4 от ЗОС,и  проведено 
поименно  гласуване с 18  гласа „за”,4 гласа „против”, 1 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,   

                    

 

          Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да бъде прекратено правото на имуществен ползвател на 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” Ботевград на училищен автобус марка 

Otoyol, модел Е 27.14, 27+1 места, с рег.№ СА6107КТ.  

2. Дава съгласие да бъде извършено безвъзмездно прехвърляне на  

собствеността на училищен автобус марка Otoyol, модел Е 27.14, 27+1 

места, с рег.№ СА6107КТ на община Любимец, обл.Хасково, 

ул.”Републиканска” №2, ЕИК 000903686, представлявана от Анастас 

Анастасов. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№192 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-

259/04.09.2015г.  на   Докладна записка относно промяна 
предназначението на Център за настаняване от семеен тип за деца/ 

младежи с увреждания „Д-р Иван Цветков”  в Център за настаняване 
от семеен тип за   деца/ младежи без увреждания /вх. 319/и 
становища на Постоянните комисии  по същия въпрос,Общинският 
съвет–Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във 
връзка с чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане Закона за 
социалното подпомагане, и  проведено    гласуване с 22  гласа „за”,0 
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,   

                   

 

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие, да се промени предназначението на  Център за 

настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, „Д-р Иван 

Цветков“, с адрес ул.„Изгрев“№2 в  Център за настаняване от семеен тип за 

деца/младежи без увреждания 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да изпрати настоящето 

Решение на Регионална Дирекция „Социално подпомагане“ за изготвяне на 

Предложение до Изпълнителният Директор на Агенция социално 

подпомагане, съгласно чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на 

закона за социалното подпомагане. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№193 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА на ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – 

Председател на Общински съвет Ботевград на Докладна записка 
относно производство по ликвидация на „Търговия”ЕАД в 
ликвидация /вх.№ 326/и становища на Постоянните комисии по  
същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, 
ал.1, т.9 от ЗМСМА и  проведено поименно гласуване с 19  гласа 
„за”,1 гласа „против”, 4 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                       

 

Р Е Ш И : 

 

1. Удължава срока на ликвидация и заличаване на „Търговия”ЕАД в 

ликвидация считано до 31.03.2016г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи анекс към 

договора за възлагане на ликвидация на „Търговия”ЕАД в ликвидация. 

3. Възлага на ликвидатора да предприеме действие по вписване 

извършените промени в Търговския регистър. 

4. В срок до 31.03.2016г. Постоянните комисии на Общински съвет 

Ботевград да внесат за разглеждане в Общински съвет Ботевград 

предложение за избор на нов ликвидатор на „Търговия”ЕАД в 

ликвидация.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

 

             ПРЕПИС! 

 

                                  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№194 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-

259/04.09.2015г.  на   Докладна записка относно Удължаване срока 
на ликвидация на “БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО 
СТОПАНСТВО” ЕООД, гр.Ботевград  в /л//вх.№ 339/ и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос,Общинският съвет–
Ботевград  на чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и чл.266 ал.2 от Търговския 

закон, и  проведено поименно гласуване с 22  гласа „за”,0 глас 
„против”, 1 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,   

                    

 

Р Е Ш И : 

 

1.Удължава срока за ликвидация на “БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО” ЕООД, гр.Ботевград в /л/ с 12 /дванадесет/ 

месеца, считано от 01.10.2015г.  

2.Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи анекс към 

Договора за възлагане на ликвидация на “БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО” ЕООД, гр.Ботевград в /л/. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

 

             ПРЕПИС! 

 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№195 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 
НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г./  на   
Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна цена за 
продажба на общински недвижим имот, включен с Решение 
№90/30.04.2015г. в Програма за управление и разпореждане с 
имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2015г. 
/вх.№327/ и становища на Постоянните комисии   по  същия 
въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание основание чл.21, 
ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС,  и 
проведено поименно  гласуване с 16  гласа „за”,7  глас „против”, 0 
гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,    

                   

Р Е Ш И : 

 

      1.Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена за продажба  по реда 

на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 

недвижим имот, актуван с АОС №2145/23.04.2015г. за частна общинска 

собственост на община Ботевград и включен включени с Решение 

№90/30.04.2015г.   на ОбС-Ботевград в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 

2015г.,както следва: 

     1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.301.39 по КККР на 

гр.Ботевград, вид територия урбанизирана, НТП за производството на 

строителни материали, конструкции и изделия с площ от 10405 кв.м., 

кв.195, УПИ ХV,  при начална тръжна пазарна цена в размер на 

364 175.00 /триста, шестдесет и четири хиляди, сто, седемдесет и пет/лв., 

Сделката е освободена от ДДС. 

    2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

            ПРЕПИС! 

 

                        

Р Е Ш Е Н И Е 

№196 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  на   
Докладна записка относно одобряване на актуални пазарни цени за 
продажба на общински недвижими имоти, включени с Решение 
№166/30.07.2015г.  в Програма за управление и разпореждане с 
имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 
2015г./вх.№328/и становища на Постоянните  комисии  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, 
ал.1, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС,  и  проведено      поименно 

гласуване 16  гласа „за”,3 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при 
общ брой общински съветници 29,   

                    

Р Е Ш И : 

 

      1.Одобрява актуални начални тръжни пазарни цени за продажба  по реда 

на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публични търгове с тайно наддаване на 

общински недвижими имоти, актувани с актове за частна общинска 

собственост на община Ботевград и включени включени с Решение 

№166/30.07.2015г.   на ОбС-Ботевград в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 

2015г.,както следва: 

    1.1. Поземлен имот No066081 с площ от 7.085дка, начин на трайно 

ползване Храсти, категория при неполивни условия: VІІІ-ма, находящ 

се в землището на с.Скравена, община Ботевград, актуван с АОС-

частна No2157/10.07.2015г., при начална тръжна пазарна цена в размер 

на 5668.00 /пет хиляди, шестстотин, шестдесет и осем/лева. Сделката е 

освободена от ДДС. 

     1.2. Поземлен имот No106003 с площ от 2.000дка, начин на трайно 

ползване Ливада, категория при неполивни условия: VІІІ-ма, находящ 

се в м.Еловец, землището на с.Новачене, община Ботевград, актуван с 

АОС-частна No2160/16.07.2015г. при начална тръжна пазарна цена в 

размер на1600 /хиляда и шестстотин/ лв. Сделката е освободена от ДДС. 

    2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

по  ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                              

      ПРЕПИС! 

                                 

Р Е Ш Е Н И Е 

№197 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г./  на   
Докладна записка относно Прекратяване на съсобственост по реда 
на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  в Поземлен имот/ ПИ / с идентификатор 
05815.305.573 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр.Ботевград, Софийска област /вх.№320/и становища на 
Постоянните  комисии  по: Стопанска политика и инвестиции  и 
Териториално развитие и екология  по  същия въпрос,Общинският 
съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и чл.36,  ал.1, т.2 от ЗОС,   
и  проведено      поименно гласуване с 19  гласа „за”,0 глас „против”, 

4 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,    

Р Е Ш И : 

        1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез покупко-продажба на общинската собственост в 

Поземлен имот/ ПИ / с идентификатор 05815.305.573 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, Софийска област, 

целият с площ от 2317кв.м., ТПТ:урбанизирана, НТП:за друг вид 

производствен, складов обект, с номер по предходен план:3516, квартал 

149, парцел ІV , по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, между община 

Ботевград и „Интерклима инженеринг”ЕООД с ЕИК 831309052 със 

седалище и адрес гр.София, бул.”Цариградско шосе” №30, управлявано и 

представлявано от Иван Костов Симеонов и „Ферал ТК”ЕООД с ЕИК 

121482177 като същите придобият възмездно правото на собственост по 

1/2/една втора/ ид.част от следния общински недвижим имот-частна 

общинска собственост, актуван с АОС – частна №2161/20.07.2015г.   на 

община Ботевград:  

 231/2317/двеста, тридесет и едно върху две хиляди, триста и 

седемнадесет/ идеални части  от Поземлен имот/ ПИ / с 

идентификатор 05815.305.573 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Ботевград, Софийска област, 

целият с площ от 2317кв.м., ТПТ:урбанизирана, НТП:за друг 

производствен ,складов обек, с номер по предходен план:3516, 

квартал 149, парцел ІV на пазарна цена в размер на 

9009.00/девет хиляди и девет /лв., без ДДС  . 

         2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

Изготвил:М. Георгиева    /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

Р Е Ш Е Н И Е 

№198 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-

259/04.09.2015г.  на   Докладна записка относно Прекратяване на 
съсобственост по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  в УПИ V-13, кв.9  
по плана на с.Краево,Софийска област  /вх.№321/и становища на 
Постоянните  комисии  по:  Стопанска политика и инвестиции и 
Териториално развитие и екология  по  същия въпрос,Общинският 
съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация  и чл.36, ал.1, 
т.2 от ЗОС и  проведено поименно     гласуване с 23  гласа „за”,0 

глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,   

                         

 

Р Е Ш И : 

             1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез покупко-продажба на общинската собственост в 

УПИ V-13, кв.9  по плана на с.Краево , с урегулирана площ от 

645.0кв.м., по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, между община Ботевград и 

Татяна Любомирова Николова от гр.София, ж.к.”Надежда”, 

ул.”Дравски бой” №35, ап.12,   като придобие възмездно правото на 

собственост върху следния общински недвижим имот-частна общинска 

собственост, актуван с АОС – частна №2163/21.07.2015г.   на община 

Ботевград:  

 Терен с  площ от 128.00/сто, двадесет и осем/кв.м., влизащ по 

регулация от улица в УПИ V-13 в кв.9, целият с урегулирана 

площ от 645кв.м. ,  по плана на с.Краево, община Ботевград, 

Софийска област, на пазарна цена в размер на 1024.00/хиляда и 

двадесет и четири /лв.,без ДДС  . 

         2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 



 

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№199 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  на   

Докладна записка относно Прекратяване на съсобственост по реда на чл.36, 

ал.1, т.2 от ЗОС  в УПИ VІ-13, кв.9  по плана на с.Краево,Софийска 

област./вх.№322/и становища на Постоянните  комисии  по:  Стопанска 

политика и инвестиции и Териториално развитие и екология  по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т.8  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и чл.36, 

ал.1, т.2 от ЗОС и  проведено поименно  гласуване с 23  гласа „за”,0 глас 

„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 

  

                     

Р Е Ш И : 

           1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез покупко-продажба на общинската собственост в 

УПИ VІ-13, кв.9  по плана на с.Краево , с урегулирана площ от 

450.0кв.м., по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, между община Ботевград и 

Татяна Любомирова Николова от гр.София, ж.к.”Надежда”, 

ул.”Дравски бой” №35, ап.12,   като придобие възмездно правото на 

собственост върху следния общински недвижим имот-частна общинска 

собственост, актуван с АОС – частна №2162/21.07.2015г.   на община 

Ботевград:  

 Терен с  площ от 214.00/двеста и четиринадесет/кв.м., влизащ по 

регулация от улица в УПИ VІ-13 в кв.9, целият с урегулирана 

площ от 450кв.м. ,  по плана на с.Краево, община Ботевград, 

Софийска област, на пазарна цена в размер на 1712.00/хиляда, 

седемстотин и дванадесет /лв.,без ДДС  . 

         2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС. 

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                             /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:М. Георгиева 



   

     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№200 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 
ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 
НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  
Докладна записка относно Прекратяване на съсобственост по реда на 
чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  в ПИ №835.004 по плана на новообразуваните 
имоти в м.Бела, землището на с.Врачеш,Софийска област  /вх.№323/ 
и становища на Постоянните  комисии   по: Стопанска политика и 
инвестиции и териториално развитие и екология    по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация  и 
чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС ,   и  проведено  поименно     гласуване с 23  
гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,                       

Р Е Ш И : 

 

   1. Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез покупко-продажба на общинската собственост в ПИ 

№835.004 по плана на новообразуваните имоти в м.Бела, землището на 

с.Врачеш,Софийска област, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, между 

община Ботевград и Пейо Ангелов Пеев от гр.Ботевград,  ул.”Ваньо 

Македонски” бл.1, вх.А, ап.28,   като същият придобие възмездно 

правото на собственост върху следния общински недвижим имот-

частна общинска собственост, актуван с АОС – частна 

№2156/02.07.2015г.   на община Ботевград:  

 101.17/901.17/сто и един цяло и седемнадесет стотни върху 

деветстотин и един и седемнадесет стотни/ идеални части от ПИ 

№835.004/осемстотин тридесет и пет, точка, нула, нула, четири/ 

по плана на новообразуваните имоти в м.Бела, землището на 

с.Врачеш, Софийска област, на пазарна цена в размер на 

203.00/двеста и три /лв.,сделката освободена от ДДС  . 

2. Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС. 

 

                                           

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                  

Р Е Ш Е Н И Е 

№201 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-

259/04.09.2015г.  на   Докладна записка относно прекратяване на 
съсобственост по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС  в от Поземлен 
имот/ ПИ / с идентификатор 05815.307.707 по Кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, Софийска 
област./вх.№324/и становища на Постоянните  комисии по: 
Стопанска политика и инвестиции  и териториално развитие и 
екология   по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на 
основание  чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация  и чл.36, ал.1, т.2 от 
ЗОС  и  проведено  поименно     гласуване с 23  гласа „за”,0 глас 
„против”, 0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,    

Р Е Ш И : 

          1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез покупко-продажба на общинската собственост в 

Поземлен имот/ ПИ / с идентификатор 05815.307.707 по Кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, Софийска област, 

целият с площ от 748кв.м., ТПТ:урбанизирана, НТП:за ниско 

застрояване, с номер по предходен план:1117, квартал 32, парцел ХХХV 

, по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, между община Ботевград и Иван 

Цаков Цаков от гр.Ботевград,  ул.”Сан Стефано”  №1, като същият 

придобие възмездно правото на собственост върху следния общински 

недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с АОС – частна 

№2155/02.07.2015г.   на община Ботевград:  

 10/748/десет върху седемстотин , четиридесет и осем/ идеални 

части от Поземлен имот/ ПИ / с идентификатор 05815.307.707 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, 

Софийска област, целият с площ от 748кв.м., 

ТПТ:урбанизирана, НТП:за ниско застрояване, с номер по 

предходен план:1117, квартал 32, парцел ХХХV на пазарна цена 

в размер на 280.00/двеста и  осемдесет /лв., без ДДС  . 

         2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС. 

                                            

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                    

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№202 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  на   
Докладна записка относно допускане изработване  на Подробен устройствен 

план  /ПУП/  на имот с идентификатор 05815.305.1108 в м.”Параданското” в 

землището на гр.Ботевград с цел промяна предназначението на земеделска 

земя за „Метално хале, склад и офиси” /вх. №332/и становища на 

Постоянните  комисии по: местно самоуправление и законност и 

териториално развитие и екология   по  същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл. 21, ал.1, т.11 и чл.20 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 

дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и 

чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка с  чл.8,  т.1, чл.12, ал.2, чл.59, ал.1,чл.125, 

ал.7 и чл.109, ал.2 от ЗУТ  и  проведено  поименно     гласуване с 20  гласа 

„за”,0 глас „против”, 1 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,  

                                                

Р Е Ш И : 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 

/ПУП/ -План за застрояване /ПЗ/ на  на имот с идентификатор 

05815.305.1108 по КК и КР на гр.Ботевград,  м.”Параданското”, и одобрява 

приложено задание за проектиране по чл.125 от ЗУТ, като за имота се 

предвиди ниско, разположено свободно застрояване, с показатели за 

предимно производствена дейност както следва: Плътност на застрояване 

(П застр) – макс. 60%; Интензивност на застрояване (К инт)– макс. 2; 

Озеленена площ (П озел) – минимум 30%, за „Метално хале – склад и 

офиси”, с цел промяна предназначението на земеделската земя и ПУП 

относно елементите на техническата инфраструктура. 

 Проекта за ПУП да се изработи при спазване нормативните 

разпоредби по устройство на територията, в т.ч. разпоредбите на чл.60 и 

чл.108, ал.2 от ЗУТ. 

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 

        



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                           

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№203 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА 

259/04.09.2015г.  на   Докладна записка относно предварително 
съгласие за преминаване на  външно електрозахранване на 

поземлен имот(ПИ) 05815.2.48 по Кадастрална карта и 
кадастрални регистри (КК и КР) на землище  
гр.Ботевград./вх.№333/и становища на Постоянните  комисии по: 
местно самоуправление и законност и териториално развитие и 
екология   по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на 
основание чл. 20  във връзка с дейностите по  чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация , 
чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на 
земеделските земи и  във връзка с Решение №10 от Протокол 
№12/26.08.2015 год. на ОЕСУТ и  проведено  поименно     
гласуване с 22  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа „въздържал 
се”,  при общ брой общински съветници 29,                  

   

                                                

Р Е Ш И : 

1.Дава предварително съгласие за преминаване на линеен обект на 

техническата инфраструктура – външно ел.захранване с обща дължина 

L=182.21м, през поземлени имоти, представляващи  общинска собственост 

както следв: имот с идентификатор 05815.306.1010 – улица по действашия 

регулационен план н гр.Ботевград, в.з.”Чеканица” и поземлен имот с 

идентификатор 05815.2.113 – селскостопански път по КК и КР на 

землището на гр.Ботевград.  

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                              /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 



        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№204 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-

259/04.09.2015г.  на   Докладна записка относно отпускане на 
финансови средства за честване 120 години НЧ ”Събуждане 1895” 

с.Врачеш /вх.№330/и становище на Постоянната  комисия по: 
бюджет и финанси   по  същия въпрос,Общинският съвет–
Ботевград  на основание чл. 21,ал. 1, т.6 и т.8 от ЗМСМА,  и  
проведено  поименно     гласуване с 22   гласа „за”,0 глас „против”, 
0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,  
                  

                                            

Р Е Ш И : 

   Да бъдат отпуснати от собствени средства на община Ботевград 

– до 2000 лв. /две хиляди лева/ за подготовката и провеждане на 

тържествения 120-годишен юбилей на НЧ „Събуждане 1895” , 

село Врачеш. 
 

 

 

 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                         /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№205 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-

259/04.09.2015г.  на   Докладна записка относно отпускане 
средства за ремонт на църковния храм „Св. Вмчк Димитър” 

с.Врачеш /вх.№331/и становище на Постоянната  комисия 
побюджет и финанси по  същия въпрос,Общинският съвет–
Ботевград  на основание чл. 21,ал. 1, т.6 и т.8 от ЗМСМА   и  
проведено  поименно     гласуване с 22   гласа „за”,0 глас „против”, 
0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,  
                  

                                        

 

Р Е Ш И : 

 

   Да бъдат отпуснати от собствени средства на община Ботевград – до 4000 

лв. /четири хиляди лева/ за извършване на ремонтни дейности на църковния 

храм ”Св. вмчк Димитър” в с. Врачеш по повод честването на 150-та 

годишнина от създаването му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                         /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                

             ПРЕПИС! 

                                  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№206 

Гр.Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-

259/04.09.2015г.  на   Докладна  записка относно отпускане 
средства за възстановяване на мъжкия отбор по футбол /вх.№335/ 

и становища на Постоянните  комисии по: Бюджет и финанси и Работа с 

децата и младежта, за спорта и туризма по  същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание чл. 21,ал. 1, т.6 и т.8 от ЗМСМА  и  

проведено  поименно     гласуване с 21  гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа 

„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                   

                                       

 

Р Е Ш И : 

 

   Да бъдат отпуснати от собствени средства на община Ботевград – до 10 

000 лв. /десет хиляди лева/ на ОП „Балкан” с цел финансово подпомагане на 

инициативата за възстановяване участието на ФК „Балкан” в „А” Окръжна 

група  през есенния полусезон на първенство  2015/2016 година. 

 

 

 

 
 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                         /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 207 

Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-

259/04.09.2015г.  на   Докладна записка относно отпускане 
средства за 2 бр.самолетни билети - София- Сеул, Южна 

Корея./вх.№329/и  становище на Постоянната комисия по бюджет и 
финанси  по същия  въпрос, Общинския съвет -Ботевград на 
основание чл. 21,ал. 1, т. 6 и т.8 от ЗМСМА,и проведено поименно 
гласуване  с  22 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 
се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

Да бъдат отпуснати от собствени средства на община Ботевград - до  4500 

лв. /четири хиляди и петстотин лева/ за закупуване на 2 броя двупосочни 

самолетни билети  София - Сеул, Корея  за  17 октомври 2015 година на 

триото Димитрина Миладинова Златкова, Диляна Христова Симеонова и 

Габриела Петрова Георгиева от Трудовец , ученички в ПМГ ” Акад. проф. д-

р Асен Златаров ” Б-д.  

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 208 

Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-

259/04.09.2015г.  на   Докладна записка относно отпускане 
средства за дърва за огрев на ветераните от войните /вх.№ 338/ и  
становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси  по 
същия  въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание чл. 
21,ал. 1, т. 6 и т.8 от ЗМСМА,и проведено поименно гласуване  с  
22 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ 
брой общински съветници 29, 
 

 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

      Да бъде отпусната от собствени средства на община Ботевград – сумата 

от 3 600 лв. /три хиляди и шестстотин лева/ за доставяне дърва за огревна 

ветераните от войните в община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 209 

Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  на   
Докладна записка  относно приемане на изменение и допълнение на 

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото 

имущество и околната среда в Община Ботевград, приета с Решение 

№117/30.05.2002г. на Общински съвет Ботевград /вх.№ 345/и  становища на 

Постоянните комисии  по същия  въпрос, Общинския съвет -Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.77 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, във 

връзка с чл.28 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, при условията на 

чл.26, ал.1 и ал.2 от ЗНА и проведено гласуване  с  23 гласа „за”, 0 гласа 

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

I. Приема изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в 

Община Ботевград, приета с Решение №117/30.05.2002г. на Общински съвет 

Ботевград, както следва: 

§1. В Раздел III „Осигуряване на обществения ред и спокойствие, 

експлоатация и опазване на общинските имоти, предназначени за общо 

ползване” в чл.11 се правят следните изменения и допълнения: 

а/  изменя се т.1 и придобива следното съдържание:  

„1. Викане, пеене, свирене, ползване на озвучителни уредби, апарати и 

системи, форсиране на автомобили или мотоциклети и други дейности от 

битов и стопански характер в жилищните сгради и в непосредствена 

близост до тях, както и употреба на пиротехнически изделия, за времето 

между 14:00 часа и 16:00 часа и между 22:00 часа и 8:00 часа в делничните 

дни и между 14:00 часа и 16:00 часа и между 21:00 часа и 9:00 часа в 

празничните и почивни дни.” 

б/ създава се нова т.1а със следното съдържание:  

„1а. Използването на музикални инструменти и озвучителна 

апаратура по улиците в населените места на общината, в 

междублоковите пространства и в открити  частни имоти, както и 

ползването на звукови сигнали на моторни превозни средства при 



тържества, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на 

гражданите”.  

 

§2. В Раздел X „Административно-наказателни разпоредби” чл.60 се 

изменя и придобива следното съдържание: 

 „Чл.60. Наказанията се налагат от Кмета на общината или 

заместник кмет с наказателно постановление, въз основа на актовете от 

контролните органи, както следва:” 

II. Измененията и допълненията на Наредба №1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в 

Община Ботевград влизат в сила след изтичане на срока за контрол за 

законосъобразност на актовете на Общинския съвет, осъществяван от 

Областния управител. 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 210 

Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  на   
Докладна записка  относно функциониране на паралелки под норматива за 

минимален брой ученици през 2015/2016г. в общински училища на 

територията на община Ботевград /вх.№351/и  становище на Постоянната 

комисия  по образование и наука, култура и духовни дейности, по същия  

въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21, ал.1,т.23 и т.6 от 

ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и т.3 , ал.4 и ал.6 от Наредба 

№7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена и проведено поименно гласуване  с  

22 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой 

общински съветници 29, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

  Дава съгласие за функционирането на една маломерна паралелка в І  с 

численост на учениците под норматива за минимален брой в общинските 

училища, както следва: 

 № Училище Клас Брой 

ученици 

Норматив за 

мин.брой 

Недостиг до 

мин.брой 

1 ОУ „Васил Левски” 

с.Литаково 

І  клас 

 

15 

 

16 

 

1 

 

 Общо 1 15  1 

     

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 211 

Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  на   
Докладна записка  относно отдаване под наем на недвижим имот – 

публична общинска собственост /вх.№349/ и  становища на Постоянните 

комисии по: Стопанска политика и инвестиции и Образование и наука, 

култура и духовни дейности,  по същия  въпрос Общинския съвет -

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от Закона 

за общинска собственост и Тарифа за определяне на минимален месечен 

наем на 1кв.м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество и проведено поименно гласуване  с  23 гласа „за”, 0 гласа 

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р  Е  Ш  И : 

 

    1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие за отдаване под наем за срок 

от  5/пет/ години, чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на  

следната част от недвижим имот –публична общинска собственост:         

       Помещение- УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ с полезна площ от 40 кв.м., 

представляващо обособена част на партерен етаж в сграда-училище със 

ЗП-700кв.м.  на  Основно училище „ Любен Каравелов”-с.Трудовец, 

находяща се в УПИ I на кв.106 по плана на с. Трудовец, актувана с 

АОС-публична №142/10.07.1998г при начална тръжна месечна наемна 

цена в размер на 120.00/сто и двадесет / лв., без ДДС. 

   2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на ЗОС.  

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

             /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 212 

Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  на 
Докладна записка относно предварително съгласие за преминаване на  

външен водопровод,  през имоти Общинска собственост, за водоснабдяване 

на поземлен имот(ПИ) с идентификатор  05815.34.322 по Кадастрална карта 

и кадастрални регистри (КК и КР) на землище  гр.Ботевград. /вх.№ 343/   , и  

становища на Постоянните комисии по: Местно самоуправление и 

законнсот и Териториално развитие и екология,  по същия  въпрос 

Общинския съвет -Ботевград на основание чл. 20  във връзка с чл.21, ал.1, 

т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.30, 

ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи 

и Решение №13 от Протокол №12/26.08.2015 год. на ОЕСУТ и проведено 

поименно гласуване  с  23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 

се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

       Р  Е  Ш  И : 

 

1.Дава предварително съгласие за преминаване на линеен обект на 

техническата инфраструктура – външен водопровод с обща дължина 

L=1038.21м., през поземлени имоти общинска собственост с 

идентификатори 05815.34.303 и 05815.31.307,  – селскостопански път по КК 

и КР на землището на гр.Ботевград.  

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 213 

Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  на   
Докладна записка  относно придобиване право на собственост от община 

Ботевград върху недвижим имот, чрез правна сделка  /вх.№ 344/ , и  

становища на Постоянните комисии по: Местно самоуправление и 

законнсот и Бюджет и финанси,  по същия  въпрос Общинският съвет – 

Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, вр. чл. 5 и чл. 6, т. 1 от Наредбата за реда за 

управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество и 

проведено  поименно гласуване  с  17 гласа „за”, 4 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

       Р  Е  Ш  И : 

 

1.Дава съгласие за придобиване на възмездно право на собственост от 

община Ботевград, чрез покупко-продажба, върху недвижим имот – 

апартамент, находящ се в гр. Ботевград, на пазарна цена в размер до 100 000 

/сто хиляди/ лв. с включен ДДС, от собствени приходи на община 

Ботевград, за дейността и целите на Общинско предприятие „Балкан”, гр. 

Ботевград. 

2.Възлага на кмета на община Ботевград да организира изпълнението 

на произтичащите от точка 1 на настоящото решение правни и фактически 

действия. 

 

    

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 214 

Ботевград, 10.09.2015 г. 

 

 

 

 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ ЗА  КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/по заповед№ОА-259/04.09.2015г.  на   
Докладна записка  относно отпускане на финансови средства за Детски хор 

„Бонка Големанова” при НЧ” Христо Ботев 1884”- Ботевград  /вх.№348/, и  

становища на Постоянните комисии по: Бюджети и финанси и Образование 

и наука, култура и духовни дейности,  по същия  въпрос, Общинският съвет 

– Ботевград на чл. 21, ал.1, т. 6 и т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и проведено поименно гласуване  с  22 гласа 

„за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински 

съветници 29, 

 

 

 

       Р  Е  Ш  И : 

 

  1. Дава съгласие да бъдат отпуснати до 5000 /пет хиляди/ лева от собствени 

приходи на Община Ботевград за участието на Детски хор „Бонка 

Големанова” при НЧ „Христо Ботев 1884” - Ботевград в Международен 

хоров фестивал „Черногорски звън” в град Херцег Нови, Черна гора. 
  

 

    

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:М. Георгиева 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 215 

Ботевград, 24.09.2015 г. 

 

 

 

 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА на  Докладна 

записка относно  избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на 

община Ботевград и кметове на кметства в Община Ботевград/вх.№352/  , 

Общинският съвет – Ботевград на основание  чл. 21, ал.1, чл.42, ал.6 при 

условията на чл.42, ал.4, изр. второ и трето от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване  с  22 

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой 

общински съветници 29, 

 

           Р  Е  Ш  И : 

 

1. Избира за временно изпълняващ длъжността /ВрИД/  КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД инж.Красимир Андреев за периода от 

17.10.2015 година до полагане на клетва от новоизбрания кмет. 

2. Избира за временно изпълняващи длъжността /ВрИД/ Кметове на 

кметства в Община Ботевград за периода от 17.10.2015 година до 

полагане на клетва от новоизбраните  кметове, както следва: 

2.1. За Кметство Врачеш –    ВрИД Кмет на кметство   - Дафинка 

Георгиева Богданова – ст.специалист”ТСУ”. 

2.2. За Кметство Трудовец – ВрИД Кмет на кметство   - Галинка Цанова 

Маринова в кметство с.Трудовец. 

2.3. За Кметство Литаково – ВрИД Кмет на кметство   - Красимир Наков 

Кръстев- гл. спец. „ВОГЗ”в кметство с.Литаково. 

2.4. За Кметство Новачене – ВрИД Кмет на кметство   - Стаменка 

Василева Лалова – ст.специалист в кметство с.Новачене. 
  

 

    

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А. Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 216 

Ботевград, 24.09.2015 г. 

 

 

 

 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА на  Докладна 

записка относно  отпускане на финансови средства за ремонт на 

отоплителната инсталация в Общинска библиотека”Иван 

Вазов,гр.Ботевград /вх.№354/  , Общинският съвет – Ботевград на основание 

чл. 21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и проведено поименно  гласуване  със  17 гласа „за”, 0 гласа 

„против”, 4 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

 

          Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства в размер до 9 000 

/Девет хиляди/лева  от собствени приходи на Община Ботевград  за  

неотложен ремонт  на отоплителната инсталация в Общинска библиотека 

„Иван Вазов”,гр. Ботевград. 

 

    

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А. Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                               ПРЕПИС! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1 
Гр. Ботевград, 12.11.2015 г. 

 

 

 

 ПО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  НА ФИЛИП ФИЛИПОВ- общински 

съветник  относно избор на председател  на ОбС-Ботевград, Общинският 

съвет-Ботевград на основание  чл.21,ал.1,т.3  и чл.24,ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и протокол от 

проведен таен избор за председател на Общинския съвет-Ботевград със 17 

гласа „за”, при кворум в залата от 29 общински съветници и общ брой 

общински съветници 29, 
     

                

 

   Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

1. Избира МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ за Председател на 

Общински съвет – Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

            /М. ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                               ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 2 
 Гр.Ботевград, 17.11.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ – Председател на 

Общински съвет-Ботевград   на  Докладна записка относно приемане на 

Правилник за организацията и дейността  на Общинския съвет,неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация  за мандат 

2015-2019 година/вх.№366/ и предложение  на СТЕФКА 

ГРАМАТИКОВА-общински съветник  по същия въпрос, Общинският 

съвет-Ботевград на основание  чл.21,ал.1,т.23;чл.21,ал.1,т.1 и чл.21,ал.3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

проведено гласуване  с 28 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се 

„при кворум в залата от 29 общински съветници  от общ брой общински 

съветници 29, 
                   

   Р  Е  Ш  И : 

1.  До приемането на нов Правилник Общинският съвет-Ботевград  да  

работи по приетия с решение №2/10.11.2011 година на ОбС-

Ботевград Правилник за организацията и дейността на ОбС,неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация 

2. Създава Временна комисия която да подготви Проект на Правилник 

за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация в състав от  5 

общински съветници,както следва: 

Председател Борис Борисов 

Членове:ТихомирНайденов; 

               Филип Филипов 

               Иван Райчинов 

               Илин Черняшки 

3. Определя срок до 23.11.2015 година за изготвяне на  Проект на 

Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии 

и взаимодействието му с Общинската администрация и обявяването 

му за публично обсъждане . 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

             

/М. ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                               ПРЕПИС! 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 3 
Гр. Ботевград, 17.11.2015 г. 

 

 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ТИХОМИР НАЙДЕНОВ – ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК на  Докладна записка относно  определяне  статут на 

председателя на Общинския съвет- Ботевград/вх.№367/, Общинският 

съвет-Ботевград на основание  чл.26,ал.1,ал.2 и ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване  с 16 

гласа „за”,10 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се „при кворум в залата от 

29 общински съветници  от общ брой общински съветници 29, 
                   

   Р  Е  Ш  И : 

 

1. Месечната заетост на председателя на Общинския съвет-

Ботевград  да бъде  равна на 100 % от регламентираната в кодекса 

на труда нормална  продължителност на работното 

време,сумирано изчислено  за един месец. 

2. За извършената работа Председателят на ОбС получава месечно 

възнаграждение в размер на  50  % от месечното възнаграждение 

на Кмета  на общината. 

3. Председателят на Общинския съвет има всички права по Кодекса 

на труда,с изключение на тези, които противоречат или са 

несъвместими с неговото правно положение. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

          ПРЕПИС! 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 4 
Гр. Ботевград, 17.11.2015 г. 

 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно 

избиране на заместник председател на Общински съвет – Ботевград 

/вх.№368/ и предложение  на ТИХОМИР НИКОЛОВ – общински 

съветник, Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл.24,ал.2  от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено 

гласуване  с 29 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „при 

кворум в залата от 29 общински съветници  от общ брой общински 

съветници 29, 
                   

   Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

1. Избира  Стефка  Георгиева Граматикова за  заместник  председател 

на Общински съвет – Ботевград  мандат 2015-2019 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 5 
 Ботевград, 17.11.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

избор на Постоянни комисии на Общинския съвет/вх.№369/и 

предложение  на ЦВЕТАН ЦОЛОВ – общински съветник, Общинският 

съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,Т.1  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване  с 29 

гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „ по т.1 и 17 гласа 

„за”,10 гласа „против”, 2 гласа „въздържали се” по т.2,при кворум в 

залата от 29 общински съветници  от общ брой общински съветници 29, 
                   

   Р  Е  Ш  И : 

1.  Седем Постоянни  комисии  да се състоят от   по пет общински 

съветници,   комисията за наличие на конфликт на интереси от 3  

общински съветници. 

2. Избира състав и ръководства на постоянните комисии на Общинския 

съвет,както следва: 

2.1. Постоянна комисия по местно самоуправление и законност 

/ПКМСЗ/: 
Председател: -  Цанко Николов Цанов 

Секретар:  - Коцо Василев Коцев 

Членове:  Стефка Георгиева Граматикова; Милчо Иванов Владимиров;  

Йорданка Гошова  Лалчева  - Кръстева 

2.2. Постоянна комисия по бюджет и финанси /ПКБФ/:  

Председател:  Цветан  Цветозаров Цолов 

Секретар:  Тихомир  СъбковНайденов 

Членове:  Еленко Николов Иванов; Силвия НиколаеваХристова;  Стоян 

Йорданов Иванов 

2.3.Постоянна комисия по стопанска политика и инвестиции 

/ПКСПИ/: 

Председател:  Спасен Стефанов Ценов 

Секретар: Коцо  Василев Коцев 



Членове: Филип  Нинов Филипов; Петър Йорданов Петров;  Николай 

Славчов Велков 

2.4. Постоянна комисия по териториално развитие и 

екология/ПКТРЕ/:  

Председател:Илин  НаковЧерняшки 

Секретар: Иван Райчинов Иванов 

Членове:  Дамян Русинов Маринов; Иван Найденов Начев; Георги 

ЦветановГеоргиев 

2.5 Постоянна комисия по  социална политика и 

здравеопазване/ПКСПЗ/: 

Председател:  д-р Веселка Иванова Георгиева - Златева 

Секретар:  д-р Христо  Данов  Железарски 

Членове:  Йовелина Райнова Сърновска;  Цветанка Николаева Михова; 

Илин  НаковЧерняшки 

2.6. Постоянна комисия по образование и наука, култура и духовни 

дейности /ПКОНКДД/: 
Председател: Стефка  Георгиева Граматикова 

Секретар: Цанко Николов Цанов 

Членове:  Радослав Василев Маринов;  Йордан Александров Йорданов;  

Петя Константинова Кочкова-Бенчева. 

 

2.7. Постоянна комисия за работа с децата и младежта, спорта и 

туризма/ПКРДМСТ/: 
Председател: Тихомир Събков Найденов 

Секретар: Дамян Русинов Маринов  

Членове:   Еленко Николов Иванов;   Борис Богданов Борисов;  Любомир 

Венциславов Лилов 

2.8.Постоянна комисия за установяване конфликт на 

интереси/ПКУКИ/:  

Председател:  Филип  Нинов Филипов 

Секретар:  д-р Веселка  Иванова Георгиева - Златева 

Член: Цветан  Цветозаров Цолов 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 6 
Гр. Ботевград, 17.11.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ТИХОМИР НАЙДЕНОВ   – общински 

съветник на Докладна записка относно   определяне представител на  

ОбС-Ботевград в Областния съвет за развитие на Софийска област 

/вх.№362/, Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,Т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

проведено гласуване  с 26 гласа „за”,0 гласа „против”, 3 гласа 

„въздържал се „ при кворум в залата от 29 общински съветници  от общ 

брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

1. Определя  Мартин Владимиров Тинчев  като представител на 

Общинския съвет-Ботевград за член на Областния съвет за 

развитие на Софийска област. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 7 
Гр. Ботевград, 17.11.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГТРАД на Докладна записка Докладна записка 

относно определяне размера на основните трудови възнаграждения на 

кмета на общината и кметовете на кметства /вх.№364/, Общинският 

съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,Т.5  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  във вр. с проведените  

местни избори за общински съветници и за кметове и § 7 от ПЗР на 

ПМС №3/15.01.2014 година и проведено гласуване  с 28 гласа „за”,0 

гласа „против”, 1 глас „въздържал се „ при кворум в залата от 29 

общински съветници  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 Утвърждава, считано от 12.11.2015 година размера на основните 

трудови възнаграждения на кмета на Община Ботевград и кметовете на 

кметства  както следва: 

- Иван Александров Гавалюгов- Кмет на община Ботевград  - 2400.00 лв. 

- Марин Цветков Бончовски- Кмет на кметство Врачеш    - 1100.00 лв. 

- Веселин Иванов Драганов  - Кмет на кметство Трудовец    - 1100.00 лв. 

- Методи Илиев Драганов - Кмет на кметство Скравена    - 1100.00 лв.   

- Георги Мишев Георгиев - Кмет на кметство Новачене    - 1100.00 лв. 

- Даниел Костадинов Дилов - Кмет на кметство Литаково    - 1100.00 лв.   

- Ангелина Петкова Григорова - Кмет на кметство Гурково   -   700.00 лв. 

- Цветослав Николов Борисов  - Кмет на кметство Радотина  -   700.00 лв. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 
Гр. Ботевград, 17.11.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГТРАД  на Докладна записка относно партньорство 

на община Ботевград със Сдружение „Разнообразни и равни” по 

процедура за безвъзмездна финансова помощ /вх.№363/, Общинският 

съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.23  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и проведено гласуване  с 

29 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се „ при кворум в 

залата от 29 общински съветници  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

1. Дава съгласие на община Ботевград да бъде партньор на Сдружение 

«Разнообразни и равни» за финансиране пред ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ 

"СТРУКТУРНИ ФОНДОВЕ И МЕЖДУНАРОДНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПРОГРАМИ" НА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 

НАУКАТА  с проектно предложение «Образованието - основна част от 

интеграцията" по процедура за безвъзмездна финансова помощ: 

BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ 

ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ към Оперативна 

Програма «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020 г. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 9  
Гр. Ботевград, 30.11.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  РАДОСЛАВ НАКОВ    – УПРАВИТЕЛ НА „В 

И К-БЕБРЕШ” ЕООД  на Докладна записка  относно Бизнес-план на „В 

и К-Бебреш”ЕООД гр.Ботевград за периода 2014-2016 г представен в 

КЕВР/вх.№384/, Общинският съвет – Ботевград  на основание  

чл.21,ал.1,т.23  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и осн. разпоредбите на чл.10,ал.4 от ЗРВКУ и проведено 

гласуване  с 28 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се „ ,  от общ 

брой общински съветници 29, 
                   

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

1.  Приема  бизнес плана на „В и К-Бебреш”ЕООД-Ботевград за периода 

2014-2016 г представен в КЕВР. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10  
Гр. Ботевград, 30.11.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  РАДОСЛАВ НАКОВ    – УПРАВИТЕЛ НА „В 

И К-БЕБРЕШ” ЕООД  на Докладна записка относно  финансов отчет  на 

дейността на фирмата към  31.10.2015 г./вх.№  378 /  и ИВАН 

ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград на  становище  от кмета на 

Община Ботевград /вх.385/  и предложение по същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.23  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и проведено гласуване  със 

17 гласа „за”,0 гласа „против”, 10 гласа „въздържал се „   от общ брой 

общински съветници 29, 
                   

 

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

1. Приема   финансовия отчет  за дейността  на „В и К-Бебреш”ЕООД,гр. 

Ботевград към 31.10.2015 година и дава незадоволителна оценка на 

ръководството  й за управлението на фирмата. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 11  
Гр. Ботевград, 30.11.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  освобождаване управителя на 

„В и К-Бебреш”ЕООД ,гр.Ботевград и избор на нов управител /вх.№ 386 /, 

Общинският съвет–Ботевград   на основание чл.21,ал.1,т.9  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,чл.137,ал.1,т.5 от 

Търговския закон  , чл.12,т.5 от Наредбата за упражняване правото  на 

собственост на общината върху общинската част  от капитала на  ТД  и 

проведено     поименно гласуване със : 

17 гласа „за”,  2 гласа „против”, 8 гласа „въздържал се” по т.1 ;  

17 гласа „за”,  6 гласа „против”, 4 гласа „въздържал се” по т.2, 

23  гласа „за”, 0 гласа „против”, 4 гласа „въздържал се” по т.3, 

24  гласа „за”, 0 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се” по т.4 , 

24  гласа „за”, 0 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се” по т.5,, при общ брой 

общински съветници 29,   

                                        

                Р Е Ш И  : 
 

1.Освобождава Радослав Василев Наков като   управител на “В и К 

Бебреш” ЕООД, считано от 01.12.2015 година .  

2.Не освобождава от отговорност, освободеният от длъжност управител на 

“В и К Бебреш” ЕООД  -  Радослав Василев Наков . 

3.Избира  Цветозар Петров Гаврилов с ЕГН670722…. за  управител  

на „В и К Бебреш”ЕООД, гр.Ботевград, считано от 01.12.2015 г. и определя 

възнаграждение в размер на 1350 лв. месечно. 

4. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за 

управление и контрол  на „В и К Бебреш” ЕООД с новоизбрания 

управител. 

5. Възлага на новоизбрания управител да впише промените в търговския 

регистър 
                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 



 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 12 
 Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

отмяна на решение №5/17.11.2015 година на Общински съвет - 

Ботевград/вх.№397/, Общинският съвет – Ботевград  на основание  

чл.21,ал.1,Т.1  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и проведено гласуване  с 16 гласа „за”,0 гласа „против”, 

0 гласа „въздържал се „ от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

 1. Отменя Решение  №5/17.11.2015 година на Общински съвет-

Ботевград 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 
Гр. Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно определяне 

броя на кметските наместници на територията на община Ботевград 

/вх.№ 375  , Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,Т.2  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  във 

вр. с писмо ФО-52/17.11.2015 година на Министерство на финансите и 

проведено гласуване  с 16 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас 

„въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

 

1. Утвърждава  по 1 щатна бройка „кметски наместник”  на 

територията на община Ботевград в селата Боженица, Липница, 

Елов Дол, Рашково и Краево.  

 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 14 
Гр. Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА РУМЕН ХРИСТОВ   –  ЗАМ.КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно кандидатстване 

на Община Ботевград с проектно предложение „Предоставяне на социални 

услуги в община Ботевград” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 - 2020, Приоритетна ос 2 „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура № 

BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”/вх.№396/ Общинският съвет – 

Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,Т.23  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и проведено гласуване  с 16 

гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се „  от общ брой общински 

съветници 29, 
       

             

Р  Е  Ш  И : 

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА БОТЕВГРАД ДА ПОДАДЕ ПРОЕКТНО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД” 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020, 

ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001-2.002 

„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. 

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В 

ДОМАШНА СРЕДА;  

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА  ПОДДЪРЖАНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО 

ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА, ЗА СРОК НЕ ПО-МАЛКО ОТ 6 

МЕСЕЦА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ, СЛЕД ОДОБРЯВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИЯ ДОКЛАД ПО 

ПРОЕКТА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 



 

            2. 

 

4. ВЪЗЛАГА НА КМЕТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ДА ПРЕДПРИЕМЕ ВСИЧКИ 

НЕОБХОДИМИ ПРАВНИ И ФАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА 

И РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014 - 2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА 

БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ“, ПРОЦЕДУРА № 

BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 15 
Гр. Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно окончателно 

финансиране на дейностите по проект „И аз  имам семейство” /вх.№ 

387   , Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,Т.6 и 

т.10 от    Закона за местното самоуправление и местната администрация  

,чл.104,ал.1,т.5 от Закона за публичните финанси,чл.57,ал.3 и ал.4 от 

Наредбата за условията  и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне,приемане изпълнение 

и отчитане на бюджета на община Ботевград   и проведено поименно 

гласуване  с 16 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се „  от 

общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства в размер на 

4 800.00 /четири хиляди и осемстотин/ лева от бюджетната сметка  на 

общината за окончателното разплащане по проект И аз имам семейство” 

по Оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”2007-2013 

г,схема за безвъзмездна финансова помощ BG51PO001-5.2.11 „Приеми 

ме”,които ще бъдат възстановени след окончателна верификация на 

разходите и финалния отчет в началото на 2016 г. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16 
Гр. Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно ползване на 

временен безлихвен заем от сметката за чужди средства на община 

Ботевград” /вх.№ 372 /  , Общинският съвет – Ботевград  на основание  

чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от    Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  ,чл.104,ал.1,т.5 от Закона за публичните 

финанси,чл.57,ал.3 и ал.4 от Наредбата за условията  и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне,приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Ботевград   и проведено поименно гласуване  с 16 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 глас „въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 1.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от сметката 

за чужди средства на община Ботевград, необходим за разплащане на 

разходи по проект „Разкриване и функциониране на услугата ЦНСТ” по 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051 PO 001-5.2.1.2 – 0002 

– C 0001. 

 2. Утвърждава максимален размер на заема до 9350.00лв. /девет 

хиляди триста и петдесет лева/. 

 3.Дава съгласие срокът за ползване и погасяване на временния 

безлихвен заем от сметка за чужди средства на община Ботевград, да бъде 

до 31.12.2015г. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17 
Гр. Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване на 

вътрешни компенсирани промени на основание  чл. 124, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси във връзка с промяна бюджета на община Ботевград 

за 2015г. в т.ч.инвестиционната програма. /вх.№400/ , Общинският съвет – 

Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация   и във вр. с чл.124,ал.3 от ЗПФ 

и проведено поименно гласуване  с 15 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 глас 

„въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

1.Дава съгласие в изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2015г. 

респективно инвестиционната програма да се извърши компенсирана 

промяна във връзка с капиталовите разходи /четвъртокласна пътна мрежа/ , 

както слeдва: 

Било:  

        „Ремонт и възстановяване асфалтово покритие на участък от път 

SFO3063 / SFO3062/ с.Трудовец – м.”Пишурата” от О.Т.21 до О.Т.36” – 

65 446.09лв. / шестдесет и пет хиляди  четиристотин  четиридесет и шест 

лева и девет ст./ 

Става:  

        „Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие на участък от път 

IV-10032- Паркинга пред манастир „Св.Четиридесет мъченици” и до 1000м 

в посока с.Врачеш. - 65 446.09лв. / / шестдесет и пет хиляди  четиристотин  

четиридесет и шест лева и девет ст./ 

2. С направената компенсирана промяна, цитирана в т.1  да бъде 

актуализиран плана за капиталови разходи за 2015г. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18 
Гр. Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно продажба на лек 

автомобил БМВ Х5 с рег.ДК№СО7997АМ /вх.№ 380 / , Общинският съвет 

– Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация   и  чл.35,ал.1 от ЗОС и глава 

VІ от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество и проведено поименно гласуване  с 15 гласа „за”,0 

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „  от общ брой общински съветници 

29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

             1.Дава съгласие да бъде извършена продажба, чрез публично 

оповестен търг с тайно наддаване на движима вещ - ЛЕК АВТОМОБИЛ 

марка „БМВ Х5”, с рег. ДК №СО7997АМ, идентификационен номер на 

превозното средство №WBAFF41010L100196, номер на двигател 

306D521936976, цвят сив, дата на първа регистрация 05.02.2008г., брой 
места 6+1, вид гориво:дизел, заведена с инв.№3027 в активите на община 

Ботевград, като одобрява начална тръжна пазарна цена в размер на 

37 737,14 (тридесет и седем хиляди седемстотин тридесет и седем лева и 

0.14) лв  без ДДС. 

 

              2.Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички 

произтичащи по т.1 действия. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19 
Гр. Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно застраховане на 

имоти – частна общинска собственост /вх.№401/ / , Общинският съвет – 

Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация   и  чл.9,ал.2 от ЗОС и 

проведено поименно гласуване  с 16 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 1. Дава съгласие  Кмета на община Ботевград  да  застрахова 

следните имоти частна общинска собственост: 

 

                                   Описание на имота АОС №/дата 

1 2 

1.Сграда-бивш пионерски дом едноетажна със ЗП-546кв.м., ул.Стефан 

Стамболов, гр.Ботевград 

АОС-частна № 

262/07.03.2001 

2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.23.1по КККР 

на гр.Ботевград,  с предназначение :друг вид самостоятелен обект, брой нива:1, 

застроена площ: 1014.55 кв.м., с адрес гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, а по 

действащия РП, в УПИ І , кв.65 /Младежки дом-гр.Ботевград  

АОС-частна 

№2013/14г. 

3.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.23.4 по КККР 

на гр.Ботевград,  с предназначение :друг вид самостоятелен обект, брой нива:1, 

застроена площ: 1452.74кв.м.,  гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, а по 

действащия РП в УПИ І , кв.65/Младежки дом-гр.Ботевград  

с АОС-частна 

№2014/14г.   

4.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.23.5 по КККР 

на гр.Ботевград,  с предназначение :за културна и обществена дейност, брой 

нива:1, застроена площ: 1370.75 кв.м., с ид. части: 24.286% от об.ч. на сградата 

и  от правото на строеж , гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, а по действащия 

РП, находящ се в УПИ І , кв.65 /Младежки дом-гр.Ботевград 

 

 

АОС-частна 

№2015/14г. 

1 2 

5.Западна част на Ритуална зала –пенсионерски клуб -ЗП-255кв.м. ,кв.65, с 

входове от ул. Акад. Романски и от ул. Гурко ,Ботевград 

АОС-частна № 

1107/03.09.2008 

6.Ритуална зала за тъжни обреди – едноетажна ЗП-200кв.м , кв.53 ,парцел 3,жк 

Васил Левски , Ботевград 

АОС-частна № 

362/11.03.2002 



7.Спортно-тренировъчен център в ОУ”В.Левски”-двуетажна ЗП-

1750кв.м.,Ботевград ,ул. Александър Батенберг” № 14, Ботевград 

АОС-частна № 

599/10.03.2004 

8.Спортно тренировъчен комплекс кв.146-плувен басейн,Ботевград АОС-частна 

1043/2008г. 

9.Триетажна масивна сграда/ „Родина”/ с РЗП-1697.55кв.м.,гр.Ботевград 

,пл..Саранск 10,  

АОС-частна № 

1164/18.05.2009 

10.Сграда Доболнична помощ в кв.202   /болницата/ с      РЗП-5377 кв.м.-

гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов, Ботевград 

АОС-частна № 

986/18.01.2008 

11.Парокотелно в кв.202/болницата/ със ЗП-        351,17кв.м.,гр.Ботевград 

,кв.202,ул.Божко Божилов, Ботевград 

АОС-частна № 

986/18.01.2008 

12.Об.част от двуетажна масивна сграда бивш Кафе-аперитив в 

кв.202/болницата/ ЗП-236.15кв.м.,гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов 

,Ботевград 

АОС-частна № 

986/18.01.2008 

13.Об.част от двуетажна масивна сграда – бивша поща в кв.202/болницата/ със 

ЗП-147.70кв.м., гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов, Ботевград 

АОС-частна № 

986/18.01.2008 

14.Четириетажна масивна сграда /Учебен корпус/ с РЗП-3356 кв.м., ЗП -839 

кв.м. в УПИ І, кв. 238 в гр.Ботевград 

АОС-частна № 

1483/11.07.2013 

  15.Сграден фонд ,бивша собственост на „Родина 75И”,РЗП 3383кв.м-22 

бр.сгради, ул.Севаст Огнян”Ботевград 

АОС-частна № 

1270/2010г. 

16.Апартамент №15  със ЗП - 89.92 кв.м., находящ се на първи етаж от 

жилищен блок „Балкан”, вход „Д”, находящ се в УПИ ІІІ на кв.61 по плана на 

гр.Ботевград, заедно с 1.864% ид. ч. от об.ч. на сградата и от правото на строеж, 

, с административен адрес гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”№16  

АОС-частна № 

1286/2011 

 17.Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ VІІІ-3516-за производствена и 

складова дейност в квартал 235/бивше редовно поделение/   по плана на 

гр.Ботевград. 

АОС-частна № 

781/2006г. 

18.Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ ІХ-3516 –за производствена и 

складова  дейност в квартал 235 по плана на гр.Ботевград  . 

АОС-частна № 

782/2006г. 

19.Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ Х-3516-за производствена и 

складова дейност в квартал 235/бивше редовно поделение/   по плана на 

гр.Ботевград 

АОС-частна № 

783/2006г. 

 

20.Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ ХІ-3516-за производствена и 

складова дейност в квартал 235/бивше редовно поделение/   по плана на 

гр.Ботевград  

АОС-частна № 

784/2006г. 

21.Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ ХІІ-3516-за производствена и 

складова дейност в квартал 235 /бивше редовно поделение/  по плана на 

гр.Ботевград  

АОС-частна № 

785/2006г. 

22.Седеметажна масивна сграда/Стационар/ с РЗП-6505.71кв.м. ул.”Божко 

Божилов , УПИ І, в кв.202,гр.Ботевград 

АОС-частна № 

1121/14.11.2008 

23.Сграден фонд  ПСПВ Чеканица-гр.Ботевград 1221/01.03.2010г 

24.Сграден фонд  ПСПВ-Трудовец 

 

АОС-частна 

№1658/2013 

25.Сграден фонд  ПСПВ-Литаково АОС-частна 

№1299/2011г. 

1 2 

26.Сграден фонд  ПСПВ-Врачеш АОС-частна 

№991/2008г. 

27.Сграден фонд  Рег.депо за неопасни отпадъци, Ботевград АОС-частна 

№993/2008г. 



28.КЛУБ ЗА  КУРТУРНО –МАСОВА ДЕЙНОСТ С.Трудовец, реконструирана 

сграда бивша детска ясла в УПИ І-за училище, кв.106 

АОС-частна 

№2192/30.11.15г 

29.КЛУБ ЗА  КУРТУРНО –МАСОВА ДЕЙНОСТ С.Рашково-новопостроена 

сграда, УПИ ІV-за културен дом, кв.31 

АОС-частна 

№2191/30.11.15г 

30.КЛУБ ЗА  КУРТУРНО –МАСОВА ДЕЙНОСТ С.Литаково-новопостроена 

сграда в УПИ І-за комбинат за детска ясла, кв.78 

АОС-частна 

№2190/30.11.15г 

31.КЛУБ ЗА  КУРТУРНО –МАСОВА ДЕЙНОСТ С.Скравена-новопостроена 

сграда в УПИ ІІІ-за общ.обсл.дейност 

АОС-частна 

№2189/24.11.15г 

32.КЛУБ ЗА  КУРТУРНО –МАСОВА ДЕЙНОСТ С.Врачеш-новопостроена 

сграда в УПИ VІІІ-за училище 

АОС-частна 

№2188/24.11.15г. 

33.КЛУБ ЗА  КУРТУРНО –МАСОВА ДЕЙНОСТ Гр.Ботевград- ромски клуб в 

кв.10, гр.Ботевград 

2143/15.04.2015  

 

 

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни необходимите 

действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 
Гр. Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване 

съгласие за учредяване право на преминаване и право на прокарване 

през недвижими имоти-публична общинска собственост /вх.№ 395 / , 

Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал.4 и ал. 6 

от ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на чл. 281, ал. 5, чл. 281а, ал. 

1, т. 2 и чл. 295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения, и 

проведено поименно гласуване  с 15 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на 

преминаване и безвъзмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ през 

имоти – публична общинска собственост, представляващи улици и местни 

пътища, находящи се на територията на вилна зона „Зелин” и гр. Ботевград, 

в полза на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи”, ЕИК 131516795, със седалище и адрес на 

управление – гр. София 1000, ул.”Ген. Й. В. Гурков”№6, представлявана от 

Изпълнителния директор Красимир Йорданов Симонски, необходимо с цел 

прокарване на оптичен кабел за изграждане на обект „Кабелно отклонение 

от оптична кабелна линия Враца-София ОКЛ1”, подобект – „Кабелно 

отклонение на ИА „ЕСМИС” Ботевград-Ботевград/2 – фаза 1”. 

2.Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят 

съобразно трасето, подробно описано в обяснителната записка към проекта 

и съгласно параметрите на представения инвестиционен проект от 

Възложителя на обекта. 

 3.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и 

ЗЕЕ. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 21 
Гр. Ботевград, 04.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно избор на  комисия 

по чл.8,ал.2 ЗУЖВГМЖСВ /вх.№382/ , Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА   във връзка с  чл.8, ал.2 от 

ЗУПГМЖСВ и  чл.16, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане ЗУПГМЖСВ  

и проведено  гласуване  с 15 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

1. Местната  комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ  да се състои от 

7/седем/ членове 

 2.Определя двама  представители на Общинския съвет и пет от 

общинска администрация в комисията, както следва: 

2.1.Веселка Иванова Георгиева-Златева-общински съветник 

2.2. Цанко Николов Цанов-общински съветник 

2.3. Борис Богданов Борисов  - зам.кмет на Община Ботевград 

2.4. Цеца Петрова Иванова – секретар на Община Ботевград 

2.5. Мария Милчева Христова  – юрисконсулт в Община Ботевград 

2.6. Гергана Георгиева Стоева – счетоводител в Община Ботевград 

2.7.Светлана Василева Тодорова – гл.експ.”СДиЖН” в Община Ботевград 

 3.Избира председател на комисията Борис Богданов Борисов – 

зам.кмет на Община Ботевград 

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 22 
 Ботевград, 10.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  относно  попълване състави  и 

избор  на ръководства    и членове на Постоянните комисии към 

ОбС за мандат 2015-2019 г.  и предложения на общинските 

съветници Тихомир Найденов по т.т.1.1;1.5 и 1.8; Филип Филипов 

по т.1.2.;Цветан Цолов по т.1.3;Стефка Граматикова по т.1.4.; 

Спасен Ценов по т.1.6. и Веселка Златева по т.1.7  по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.1  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и проведено 

гласуване  с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „ по 

т.т. 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6.1.7 и 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,2 гласа 

„въздържал се по т.1.8,при кворум в залата от 25 общински съветници  

от общ брой общински съветници 29, 
                   

   Р  Е  Ш  И : 

1. Избира състав и ръководства на постоянните комисии на Общинския 

съвет- Ботевград за мандат 2015-2019 година,както следва: 

1.1. . Постоянна комисия по местно самоуправление и законност 

ПКМСЗ– 5 члена : 
Председател: -  Цанко Николов Цанов 

Секретар:  - Коцо Василев Коцев 

Членове:  Стефка Георгиева Граматикова; Петър Йорданов Петров; 

Йорданка Гошова  Лалчева  - Кръстева 

 

1.2. Постоянна комисия по бюджет и финанси /ПКБФ/ - 5 члена:  

Председател:  Цветан  Цветозаров Цолов 

Секретар:  Тихомир  Събков Найденов 

Членове:  Еленко Николов Иванов; Иван Найденов Начев; Николай 

Славчов Велков 

2.3 Постоянна комисия по стопанска политика и инвестиции 

/ПКСПИ/-5 члена: 

Председател:  Спасен Стефанов Ценов 

Секретар: Коцо  Василев Коцев 



Членове: Филип  Нинов Филипов; Стоян Йорданов Иванов; Милчо Иванов 

Владимиров  ; 

 

2.4 Постоянна комисия по териториално развитие и екология/ПКТРЕ/-

5 члена:  

Председател: : Тихомир  Събков Найденов  

Секретар: Иван Райчинов Иванов 

Членове:  Дамян Русинов Маринов; Милчо Иванов Владимиров; Силвия 

Николаева Христова ; 

2.5 Постоянна комисия по  социална политика и 

здравеопазване/ПКСПЗ/- 5 члена: 
Председател:  д-р Веселка Иванова Георгиева - Златева 

Секретар:  д-р Христо  Данов  Железарски 

Членове:  Йовелина Райнова Сърновска;  Цветанка Николаева Михова; 

Илин  НаковЧерняшки 

2.6. Постоянна комисия по образование и наука, култура и духовни 

дейности /ПКОНКДД/- 5 члена: 
Председател: Стефка  Георгиева Граматикова 

Секретар: Цанко Николов Цанов 

Членове:  Радослав Василев Маринов;  Цветанка Николаева Михова;   Петя 

Константинова Кочкова-Бенчева. 

 

2.7 Постоянна комисия за работа с децата и младежта, спорта и 

туризма/ПКРДМСТ/- 5 члена: 
Председател: Борислав Иванов Витков 

Секретар: Дамян Русинов Маринов  

Членове:   Еленко Николов Иванов;   Йордан Александров Йорданов;  

Любомир Венциславов Лилов 

2.8.Постоянна комисия за установяване конфликт на 

интереси/ПКУКИ/- 3 члена:  

Председател:  Филип  Нинов Филипов 

Секретар:  д-р Веселка  Иванова Георгиева - Златева 

Член: Цветан  Цветозаров Цолов 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 23 
 Ботевград, 10.12.2015 г. 

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  НА МАРТИН ТИНЧЕВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  относно  определяне дата 

за провеждане на редовно заседание на Общинския съвет през м. 

декември 2015 г., Общинският съвет – Ботевград  на основание  

чл.21,ал.1,т.23  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и проведено гласуване  с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 

0 гласа „въздържал се „ при кворум в залата от 25 общински съветници  

от общ брой общински съветници 29, 
           

 

         

   Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

        1. Определя дата за провеждане на редовно заседание на Общинския 

съвет-Ботевград през м. декември – 29.12.2015 година от 17.00 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 
Гр. Ботевград, 22.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка   относно кандидатстване 

на Областна администрация на Софийска област по първата покана за 

набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег - ИПП България - Сърбия 2014- 2020, 

Приоритетна ос 1. Устойчив туризъм, с проект с работно наименование: 

Дигитализация на културно-историческото наследство на Софийска 

област/вх.№424/, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 

1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 и проведено  гласуване  с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗНАКОВИ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ОБЕКТИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА ОТ ОБЛАСТНАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ С РАБОТНО 

НАИМЕНОВАНИЕ: ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ, С КОЙТО ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ ЩЕ 

КАНДИДАТСТВА ПО ПЪРВАТА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ - 

СЪРБИЯ 2014- 2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 1. УСТОЙЧИВ ТУРИЗЪМ. 

 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 25 
Гр. Ботевград, 22.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отпускане на 

еднократна финансова помощ за подпомагане лечението в чужбина на 

Васил Стефанов Петков /вх.№  420 /, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и проведено  поименно гласуване  с 24 гласа 

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „  от общ брой общински 

съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 2000 /две хиляди/ лева 

за подпомагане животоспасяващо лечение в чужбина на Васил Стефанов 

Петков от град Ботевград, ж.к. „Васил Левски” 43, вх.В, ет.5, ап.13, с ЕГН 

820331….  с основна диагноза: медикаментозно предизвикана апластична 

анемия и придружаващо заболяване – хронична миелоидна левкимия, Ph 

(+) пол., акцелерирала фаза. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 
Гр. Ботевград, 22.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отпускане на 

еднократна финансова помощ за подпомагане лечението в чужбина на 

Соня Велкова Николова /вх.№ 419 /, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и проведено  поименно гласуване  с 24 гласа 

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „  от общ брой общински 

съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 2000 /две хиляди/ лева 

за подпомагане животоспасяващо лечение в клиника по радиохирургия в 

чужбина на Соня Велкова Николова от град Ботевград, ж.к. „Саранск” 

бл.11, вх.Г, ап.16, с ЕГН 760127…..  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 27 
Гр. Ботевград, 22.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НА Докладна записка относно отпускане на 

еднократна финансова помощ на Цветана Петкова Йорданова – 

настойник, за издръжката на Лъчезар Василев Николов – 11г. и Илиян 

Василев Николов -10г./вх.№ 418 /, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и проведено  поименно гласуване  с 24 гласа 

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „  от общ брой общински 

съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1000 /хиляда/ лева на 

Цветана Петкова Йорданова, с ЕГН 510406…., живуща в град Ботевград 

пл. „Освобождение” №14, вх.Б, ет.7, ап.42 – настойник, за издръжката на 

Лъчезар Василев Николов – 11г. и Илиян Василев Николов -10г.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 28 
Гр. Ботевград, 22.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НА Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства за осъществяване на благотворителна инициатива 

за закупуване на пейки за сградата на бивша поликлиника кв. 202 по 

плана на гр. Ботевград/вх.№ 421 /, Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6  и т.8 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация  и проведено  поименно гласуване  с 24 гласа 

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „  от общ брой общински 

съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

1. Дава съгласие за еднократно отпускане на финансови средства в размер 

на 1000 лв. (хиляда лева) от собствени приходи на общината  за закупуване на  

болнични пейки  за пациентите  обслужвани в Сграда бивша поликлиника 

кв.202 по плана на гр. Ботевград 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да организира произтичащите от 

горното процедури. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ   – ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БОТЕВГРАД  НА Докладна записка 

относно приемане на Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет-Ботевград, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинската администрация  Ботевград/вх.№ 421 / и становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос,  Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 3,  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и проведено   гласуване  

с 16гласа „за”,10 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се „  от общ 

брой общински съветници 29,  

                   

Р  Е  Ш  И : 

 

 

1.  Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-

Ботевград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ   НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   и БОРИС БОРИСОВ – зам кмет на община 

Ботевград   на  Докладна записка относно Приемане отчета за 

изпълнението и приключването на годишния общински бюджет за 2014 г. 

и отчета за извънбюджетните сметки на община Ботевград/вх.№405/ 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският 

съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  ,чл.140 ал.1 и ал.5 от 

Закона за публичните финанси във вр.  с чл.52  от наредбата за 

условията и реда на съставяне на тригодишна бюджетна прогноза на 

местните дейности и за съставяне,приемане и отчитане бюджета на 

община Ботевград и проведено  поименно гласуване  с 13 гласа „за”,0 

гласа „против”, 15гласа „въздържал се „  от общ брой общински 

съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

1.  Не приема отчета за изпълнението и приключването на годишния 

общински бюджет за 2014 г. и отчета за извънбюджетните сметки на 

община Ботевград 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ   НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   и и БОРИС БОРИСОВ – зам. кмет на 

община Ботевград   на Докладна записка относно  приемане и 

одобряване на план-сметката за такса за битови отпадъци за 2016 година, 

както и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016   

/вх.№423//и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и  ал.2  от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация  ,чл.66,ал.1 

от ЗМДТ и чл.14 от Наредбата за определяне и администриране на местни 

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград  и проведено  

поименно гласуване  с 28 гласа „за”,0 гласа „против”, 0гласа „въздържал 

се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

1. Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране на 

дейностите за всички населени места в общината за 2016 

година,включващата необходимите разходи за осигуряване на съдове за 

съхраняване на битовите отпадъци; събиране и транспортиране на 

отпадъците до регионалното депо, както и тяхното обезвреждане, вкл. и 

отчисленията по ЗУО, както и разходите за осъществяване на дейността по 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 

Приложение №1. 
2. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили за 2016 

година за всички населени места в общината, както следва: 

2.1. за недвижимите имоти с жилищно предназначение - 2 /две/ на 
хиляда в 

т.ч. : 
• за сметосъбиране и извозване - 1.0 на хиляда, 
• за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 0,3 на 

хиляда, 
• за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване - 0,7 на хиляда. 
2.2. за недвижимите имоти с нежилищно предназначение собственост 
и/или с учредено право на ползване на физически лица - 6.00/ шест/ на 
хиляда в т.ч.: 



• за сметосъбиране и извозване - 2,5 на хиляда, 
• за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 1,4 на 

хиляда, за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 
2,1 на хиляда. 

2.3. за недвижимите имоти с нежилищно предназначение собственост 
или с учредено право на ползване/концесия на юридически лица , с 
изключение на училищата , както следва: 

2.3.1. юридически лица със средно списъчна численост на персонала до 
500 души - 6.00 на хиляда в т.ч.: 

• за сметосъбиране и извозване – 2,5на хиляда, 
• за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци -1,4 на 

хиляда, 
• за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване - 2,1 на хиляда. 

2.3.2. юридически лица със средно списъчна численост на персонала от 
501 до 600 души - 8.00 на хиляда в т.ч.: 

• за сметосъбиране и извозване - 3,5 на хиляда, 
• за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 1.7на 

хиляда, 
• за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване - 2,8 на хиляда. 

2.3.3. юридически лица със средно списъчна численост на персонала над 
600 души - 8.5 на хиляда в т.ч.: 

• за сметосъбиране и извозване - 3,5 на хиляда, 
• за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци - 1.8 на 

хиляда, 
• за поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване - 3,2 на хиляда. 

2.3.4.за училищата - държавна и/или общинска собственост размерът 
на таксата е 12,24лв. на един ползвател-ученик. Броят на учениците за 
съответната календарна година се определя по данни от Сведение за 
организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от 
МОМН , а информацията се предоставя на дирекция „ Местни данъци и 
такси „ под формата на справка - извлечение от този образец, изготвена от 
длъжностното лице отговарящо за направление „ образование „ в 
общинската администрация до края на предходната година. 

3. Решението по т.2 влиза в сила от 01.01.2016 година при условие, че 
Народното събрание приеме ЗИД на Закона за местните данъци и такси, с 
който срокът определен в § 13а от ЗИД на ЗМДТ / обн. В ДВ, 
бр.105/2014г./ се изменя от 2016 година на 2017 година. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 
 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  НА Докладна записка относно Кандидатстване на ПМГ 

„Акад. проф. д-р Асен Златаров“–гр.Ботевград по първата покана за 

набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично 

сътрудничество Интеррег - ИПП България - Сърбия 2014- 2020, 

Приоритетна ос 2. Младежи, Специфична цел 2.1. Умения и 

предприемачество, с проект с наименование: Business skills trainings and 

networking in the Cross-Border Area of Bulgaria – Serbia (Бизнес обучения и 

работа в мрежа в в трансграничния регион България – Сърбия).вх.№ 425/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23  от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с критериите по 

Първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата за 

трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Сърбия 2014- 

2020, и проведено  поименно гласуване  с 28 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 

гласа „въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ПМГ „АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“–ГР.БОТЕВГРАД, В 

КАЧЕСТВОТО СИ НА ВОДЕЩ ПАРТНЬОР ДА ИЗГОТВИ И ПОДАДЕ ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

С НАИМЕНОВАНИЕ „BUSINESS SKILLS TRAININGS AND NETWORKING IN THE CROSS-

BORDER AREA OF BULGARIA-SERBIA“ (БИЗНЕС ОБУЧЕНИЯ И РАБОТА В МРЕЖА В В 

ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ) С ОБЩИНА БОЯНОВАЦ, РЕПУБЛИКА 

СЪРБИЯ, ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП 

БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2014- 2020, ПРИОРИТЕТНА ОС 2. МЛАДЕЖИ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. 

УМЕНИЯ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, КАКТО И ДА УЧАСТВА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА В 

СЛУЧАЙ НА ОДОБРЕНИЕТО МУ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРОГРАМАТА.  

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ АКТИВИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТА ДА БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ 

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 5 (ПЕТ) ГОДИНИ СЛЕД 

ПРИКЛЮЧВАНЕТО МУ. 

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ ПМГ „АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“–ГР.БОТЕВГРАД 

ДА ИЗПОЛЗВА ВРЕМЕННО СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ДО 

ТЯХНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА. 

4. УПЪЛНОМОЩАВА ДИРЕКТОРА НА ПМГ „АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“–

ГР.БОТЕВГРАД ДА ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С  ВОДЕЩ ПАРТНЬОР 

ОБЩИНА БОЯНОВАЦ, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПРОГРАМАТА ЗА 

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2014- 2020. 



5. ВЪЗЛАГА НА ДИРЕКТОРА НА ПМГ „АКАД. ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“–

ГР.БОТЕВГРАД ДА ОСЪЩЕСТВИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ПО СЪВМЕСТНОТО 

КАНДИДАТСТВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯТА И ОТЧИТАНЕТО НА ПРОЕКТА. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НА Докладна записка   относно кандидатстване 

с проект: „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – 

двигател на интелигентен растеж и сближаване на общините 

Ботевград /BG/ и  Лесковац /RS/” по Програма Интеррер-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Сърбия, 2014TC16I5CB007, 

покана за подаване на предложения №:. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, 

Приоритетна ос 2: „Младежи”, Специфична цел 2.1: „Умения и 

предприемачество”/вх.№ 416  / и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 

6, т.8 и т.23  от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и проведено  поименно гласуване  с 20 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 8 гласа „въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

        1. Общински съвет – Ботевград, дава съгласие Община Ботевград да 

кандидатства в качеството си на Водещ партньор с проект: „Инвестираме 

в спорта за кариерно развитие на млади хора – двигател на 

интелигентен растеж и сближаване на общините Ботевград /BG/ и  

Лесковац /RS/”, по Програма Интеррер-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия; 

     2. Общински съвет – Ботевград упълномощава Кмета на Община 

Ботевград да предприеме всички необходими правни и фактически 

действия във връзка с подготовката и реализирането на проект: 

„Инвестираме в спорта за кариерно развитие на млади хора – 

двигател на интелигентен растеж и сближаване на общините 

Ботевград /BG/ и  Лесковац /RS/”, покана за подаване на предложения 

№:. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, Приоритетна ос 2: „Младежи”, 

Специфична цел 2.1: „Умения и предприемачество”, по Програмата; 

 

 

 

 

 



 

3. Общински съвет – Ботевград декларира, че активите се предоставят за 

свободно право на ползване за целите на проект: „Инвестираме в спорта 

за кариерно развитие на млади хора – двигател на интелигентен 

растеж и сближаване на общините Ботевград /BG/ и  Лесковац /RS/”, 

покана за подаване на предложения №:. 2014TC16I5CB007 – 2015 – 1, 

Приоритетна ос 2: „Младежи”, Специфична цел 2.1: „Умения и 

предприемачество”  и най-малко в продължение на 5 (пет) години след 

приключване на дейностите по проекта.                                                                                                 

4.Гарантира готовността на Общината, в случай на одобрение на проекта, 

да осигури временно средствата от собствени/трети източници до 

възстановяването на разходите им от Програмата и исканото 

съфинансиране по програмата 

5.Декларира, че няма да променя характера на собствеността върху 

обектите на интервенция и че предоставя същите за свободно право на 

използване за целите на проект: „Инвестираме в спорта за кариерно 

развитие на млади хора – двигател на интелигентен растеж и 

сближаване на общините Ботевград /BG/ и  Лесковац /RS/, за период от 

5 /пет/ години след приключването на дейностите по проекта 

6.Потвърждава, че имота, обект на извършване на СМР дейности по  

проекта – Спортна зала „Балкан”,гр. Ботевград  е : 

- необременен със задължения; 

- Не е обект на съдебен спор за имота; 

- Не е предмет на искове съгласно българското законодателство. 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 34 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на  .Докладна записка относно разрешаване 
изработването на ПУП-ПП на елементи на техническата 
инфраструктура и предварително съгласие за преминаване на нова 
мрежа ниско напрежение през имоти общинска собственост /вх.№417/и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 
съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,  т.8 и т.11  от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация чл.124а,ал.1 и 
чл.124б,ал.1 от Закон за устройство на територията във вр. с чл.12,ал.1 и 
чл.59,ал.1 от ЗУТ и на осн. чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ и проведено  
поименно гласуване  с 27 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 
„въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за елементите на 
техническата инфраструктура, съвместен с геодезическо заснемане 
на съществуващ път между масив 5 и масив 53 по КК и КР за 
землището на гр.Ботевград, предвид разпоредбите на чл.21, ал.2 от 
ЗОЗЗ и  одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.   

  2.Дава предварително съгласие за преминаване на линеен обект на 
техническата инфраструктура – нова мрежа Ниско напрежение (НН) 
с Ваздушна линия усукан проводник (ВЛУП) с обща дължина 
L=265м., преминаващ през поземлени имоти общинска собственост 
с идентификатори 05815.3.51 и  05815.3.102  – път ІV клас по КК и 
КР на землището на гр.Ботевград.  

3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 
извършването на произтичащите от горното решение процедури. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 35 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно Одобряване 
на Проект за Подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план 
(ПП) за  прокарване на трасе за водоснабдяване за противопожарни 
(ПП) нужди и План-схема за ел.захранване на УПИ ІХ-820, склад за 
авточасти, в кв.82 по плана на с.Скравена, през полски пътища 
№174.189,№174188, имот №74005- земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и  по 

съществуващи  улици с о.т 239-220-313-314-318-319320 /вх. №422/ 
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 
съвет – Ботевград  на основание чл. 20 във вр. с дейностите по 
чл.17,ал.1,т.2,чл.21ал.1т.11  от  Закона за местното самоуправление и 
местната администрация , чл.129,ал.1 от Закона за устройство на 
територията  и проведено   гласуване  с 26 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 
гласа „въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

 

Р  Е  Ш  И : 

 

1. Одобрява Проект  за подробен устройствен план –парцеларен 

план  за  прокарване на трасе за водоснабдяване за противопожарни 

(ПП) нужди и План-схема за ел.захранване на УПИ ІХ-820, склад за 

авточасти, в кв.82 по плана на с.Скравена, през полски пътища 

№174.189, №174188, имот №74005- земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и  по 

съществуващи  улици с о.т 239-220-313-314-318-319320     

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на  произтичащите от горното решение процедури съгласно 

разпоредбите на Закона за устройство на територията.  
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 36 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ    – Председател на 

Общински съвет - БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  
относно определяне делегат в Общото събрание  на Националното 
сдружение на общините в  Република България /вх.№427/и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 
съвет – Ботевград  на основание чл. 21,ал.1,т.15  от  Закона за местното 
самоуправление и местната администрация , във вр. с чл.12,ал.2 

чл.27,ал.1 от Устава на НСОРБ  и проведено  поименно  гласуване  с 27 
гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „  от общ брой 
общински съветници 29, 
                   

 

Р  Е  Ш  И : 

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България представителя на Общински съвет-Ботевград: 

МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ- председател на ОбС-Ботевград 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание на НСОРБ , той да бъде заместван от: 

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ГРАМАТИКОВА- зам.председател на ОбС-

Ботевград 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 37 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  избор на 
Обществен съвет за социално подпомагане/вх.№414 /,и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  
на основание чл. 21,ал.1,т.23  от  Закона за местното самоуправление и 
местната администрация , чл.35 от Закона за социалното подпомагане 
във вр. с чл.52,чл.53 и чл.54 от Правилника към ЗСП   и проведено   
гласуване  с 26 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „  от 

общ брой общински съветници 29, 
                   

 

Р  Е  Ш  И : 

1. Създава Обществен съвет за социално подпомагане. 

2.Избира членове на Обществения съвет,както следва: 

2.1. Цеца Иванова – секретар на Община Ботевград 

2.2.Димитър Маролов – управител на ЦНСТ 

2.3.Светлана Тодорова – гл.експ. СД и ЖН 

2.4.Директор на Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Ботевград 

2.5.Борислав Витков – общински съветник 

2.6.Иван Райчинов – общински съветник 

2.7.Цветанка Михова- общински съветник 

3. Избира на председател на Обществения съвет за социално подпомагане- 

Цеца Иванова – секретар на Община Ботевград 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на .  Докладна записка относно избор на  
членове на комисията по чл.18,ал. 1 от Наредбата за условията и реда 
за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем в 
общински жилища/вх.№381/ и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 
21,ал.1,т.1  от  Закона за местното самоуправление и местната 
администрация , и проведено   гласуване  с 26 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 гласа „въздържал се „  от общ брой общински съветници 
29, 
                   

 

Р  Е  Ш  И : 

1. Комисията по чл.18,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища да се 

състои от 7/седем/ члена. 

2. Определя представители на Общинския съвет в комисията,както следва: 

2.1.Илин  Наков Черняшяки 

2.2.Цветан Цветозаров Цолов 

3. Избира председател на комисията Цветелин Николов Цветков – зам кмет 

на община – Ботевград 

4. Възлага на кмета на община Ботевград да назначи останалите членове на 

комисията. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НА Докладна записка  относно разсрочване 

на поет краткосрочен общински дълг чрез получаване на временен 

безлихвен заем от държавния бюджет/вх.№433/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  

на основание чл. 21, ал. 1, т. 10  и чл.27,ал.4 и ал.5 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във връзка с  

Чл.3,т.6 и чл.13,чл.16 и чл.17,ал.1 и ал.2 от Закона за общинския 

дълг/ЗОД/ и проведено  поименно гласуване  с 27 гласа „за”,0 гласа 

„против”, 0 гласа „въздържал се „  от общ брой общински съветници 29, 
                   

Р  Е  Ш  И : 

 

1. Дaва  съгласие Община Ботевград да  разсрочи  поетия 

краткосрочен  общински дълг в размер на 3 650 992,00/ три милиона 

шестстотин и петдесет хиляди деветстотин деветдесет и два/ лева  с цел 

финансиране на разходи за изпълнението на проект „ГПСОВ Ботевград – 

съпътстваща и довеждаща инфраструктура към нея“ по процедура с 

реф. № BG161PO005/10/1.11/02/16 – „Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в англомерации над 10 000 

е.ж.” на Министерството на околната среда и водите, Дирекция 

„Кохезионна политика за околна среда” по Оперативна програма „Околна 

среда 2007 – 2013г.”, Приоритетна ос 1, съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на ЕО. 

 

2.Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да 

извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение 

на решението по т. 1. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

                                    ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 
Гр. Ботевград, 29.12.2015 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ   – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НА Докладна записка относно даване  

съгласие за учредяване право на преминаване  и право на 

прокараване   през недвижими имоти-публична общинска 

собственост /вх.№ 430/ и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 

1, т. 8 от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация вр.  чл.34,ал.4 и ал.6 от ЗОС във вр. с чл.192,ал.3 вр.ал.5 

и чл.193,ал.4 вр.ал.6 от ЗУТ и проведено  поименно гласуване  с 26 

гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „  от общ брой 

общински съветници 29, 
                

Р  Е  Ш  И : 

1.Дава съгласие за учредяване на възмездно безсрочно право на 
преминаване и възмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част 
от поземлени имоти, представляващи публична общинска собственост, както 
следва: сервитутни ивици на ПИ с идентификатор 05815.305.1008, с НТП – 
второстепенна улица, включен в УПИ І – За градски парк, кв. 80 по действащия 
регулационен план на гр. Ботевград, /актуван съгласно АПОС № 2054/27.10.2014г./, 
сервитутна ивица на ПИ с идентификатор 05815.305.1049, с НТП – тротоар и 
сервитутна ивица на ПИ с идентификатор 05815.305.1055, с НТП – тротоар, в 
полза на „ВЕС & ТОН”ООД, ЕИК 200092680, със седалище и адрес на управление – 
гр. Ботевград, жк.”Васил Левски”, бл.3, вх.Б, ет.2, ап.4, представлявано от Антон 
Красимиров Маринов – управител, необходимо с цел изграждане на обект „Външно 
електрозахранване – кабелна линия 20кV и МКТП /800кVА, 20/0, 4кV с 
трансформатор – 400кVА”, за осъществяване на производството в 
„Промишлена сграда”, находяща се в недвижим имот, собственост на 
Възложителя съгласно Нотариален акт № 173, том І, рег. № 2124, дело № 153 от 
2012г. 

2.Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят съобразно 
трасето, заложено в Ситуацията с МКТП и полагане на КЛ и съгласно параметрите на 
представения инвестиционен проект от Възложителя на обекта. 

 3.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 



Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 

 

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 41 
Ботевград, 29.12.2015 г. 

 

 

 

 ПО   ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ-Председател на   

Общински съвет- БОТЕВГРАД  на  проект на план за работа на ОбС 

през първото   тримесечие на 2016 година /вх.№428/ и  становища на 

Постоянните комисии  по същия  въпрос Общинския съвет -Ботевград на 

основание чл.21,ал.1, т.23 от  Закона за местното самоуправление  и 

местната администрация    и проведено   гласуване  с  15 гласа „за”, 9 гласа 

„против”, 3 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

 
                 

 

 

 

       Р  Е  Ш  И : 

 

 

 

 

 

  1. Приема план за работа на Общинския съвет-Ботевград през 

първото   тримесечие на 2016 година. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                   

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 
     

 

Изготвил:А.Нейкова 



 


