
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 1 

Гр.Ботевград, 07.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на 

Докладна записка относно избор на Управител на „ВиК- Бебреш" ЕООД 

гр.Ботевград /вх.№ 3 / и становище на Постоянната комисия по местно 

самоуправление и законност 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.5 от Търговския закон и проведено поименно 

гласуване с 25 гласа „за", 0 гласа „против", 2 гласа „въздържал се", при общ 

брой общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1.Освобождава Гачо Цанов Гачев от управител на "В и К Бебреш" ЕООД, считано 

от 01.01.2014 година . 

2. Не освобождава от отговорност, освободеният от длъжност управител на 

"В и К Бебреш" ЕООД - Гачо Цанов Гачев. 

3. Избира Радослав Василев Наков с ЕГН ............за управител 

на „В и К Бебреш"ЕООД, гр.Ботевград, за срок от три години, считано от 

07.01.2014г. 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: 
/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 2 

Гр.Ботевград, 07.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на 

Докладна записка относно издаване на запис на заповед в полза на МРР по 

проект"Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и възстановяване на 

град Ботевград за периода 2014-2020г." /вх.№ 1/ и становище на Постоянната 

комисия по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание чл. 21, 

ал.1, т. 23 и т. 8 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с 

28 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 , Управляващ орган на Оперативна 

програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие" в размер на 65 593.07 лева(шестдесет и пет хиляди 

петстотин деветдесет и три лева и седем стотинки), обезпечаващ заявеното 

авансово плащане по проекта, със срок до 19.06.2015г. (два месеца след изтичане 

на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ). 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да подготви необходимите 

документи за получаване на авансово плащане по договор № BG161PO001/5-

03/2013/012 от 19.12.2013г., подписан между община Ботевград и Министерство 

на регионалното развитие, Управляващ орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на регионалното 

развитие" по проект с наименование "Изготвяне на Интегриран план за градско 

развитие и възстановяване на град Ботевград за периода 2014-2020г." и да ги 

представи пред Министерство на регионалното развитие, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие" - Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие". 



2. 

3. Записът на заповед да се издаде по образец, издаден от Министерство на 

регионалното развитие, 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 

№ 3 

Гр.Ботевград, 07.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината за доставка и монтаж на 

пилони за знамена пред многофункционална спортна зала /вх.№2/ и 

становище на ПК по местно самоуправление и законност 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", 1 глас „против", 2 

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

Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие да бъде отпусната сума в размер до 25 000/двадесет и пет 

хиляди / лева от собствени приходи на общината за доставка и монтаж на 

пилони за знамена пред новоизградената Многофункционална спортна 

зала находяща се в УПИ I -2121,кв.249 по плана на гр. Ботевград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 4 

Гр.Ботевград, 22.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно приемане Наредба 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/вх.№15/ и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание 

чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,чл.82,ал.1от Закона за публичните финанси при 

спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8,чл.11,ал.3 и 

чл.15,ал.1,чл.26 и чл.28 от ЗНА 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.Приема Наредба 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, с която се отменя 

Наредбата за условията и реда за съставяне,изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на Община Ботевград,приета с Решение №341 от 25 

ноември 2004 г. на Общинския съвет - Ботевград 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 5 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на 

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в 

община Ботевград през 2014 година /вх.№12/ 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.9 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 19 гласа „за", 

4 гласа „против", 3 гласа „въздържал се", при общ брой общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост в община Ботевград през 2014 година . 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 6 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно именуване на зала „ Арена 

Ботевград" /вх.№ 6 / и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.18 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

проведено гласуване с 28 гласа „за", 0 гласа „против", 1 гласа 

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

Р Е Ш И : 

1.Именува многофункционална спортна зала,находяща се в УПИ 1,кв.249 по 

плана на гр.Ботевград на зала"Арена Ботевград" с административен адрес: 

гр.Ботевград,ул."Захари Стоянов"№2. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 7 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 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 /вх.№ 

17/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание чл.17,ал.1,т.1 и 

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във вр. с чл.28,ал.2 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор и проведено поименно гласуване с 29 гласа „за", 

0 гласа „против", 0 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 2013 година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 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 

2014 година /вх.№18 / и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание чл.17,ал.1,т.1 и 

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

администрация във вр. с чл.27,ал.2 от Закона за вътрешния одит в 

публичния сектор и проведено поименно гласуване с29 гласа „за", 

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

съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1. Одобрява Годишен план за 2014 година 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 

№ 9 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на 

Докладна записка относно одобряване на Стратегически план за дейността на 

звеното за „Вътрешен одит" при община Ботевград за периода 201-2016 година 

/вх.№19 / и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет-Ботевград на основание чл.17,ал.1,т.1 и чл.21,ал.1, т.6 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.27,ал.2 от 

Закона за вътрешния одит в публичния сектор и проведено поименно гласуване 

с 29 гласа „за", 0 гласа „против", 0 гласа „въздържал се", при общ брой 

общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1. Одобрява Стратегически план за дейността на звеното за „Вътрешен 

одит „при община Ботевград за периода 2014-2016 година 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на 

Докладна записка относно план за развитие на социалните услуги в община 

Ботевград за 2014 година /вх.№ 7 / 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 с26 гласа „за", 0 гласа „против", 1 глас „въздържал се", при общ брой 

общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги през 2014 година 

в Община Ботевград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 
/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 11 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на 

Докладна записка относно определяне на годишни пазарни наемни цени за 

2014г. при отдаване под наем на 1 дка. Общинска земеделска земя, находяща се 

в землището на Община Ботевград /вх.№ 13/ 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.19 от ЗСПЗЗ във връзка с чл.46 от Наредбата за реда за 

придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост 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.Определя годишни наемни цени при отдаване под наем през 2014г. на 

земеделски земи, собственост на Община-Ботевград и такива по чл.19 от ЗСПЗЗ, в 

зависимост от категорията на земята при неполивни условия ,както следва: __  

№по КАТЕГОРИЯ Годишна наемна 

ред на земята цена на 1дка в лева 

1 Трета 15.00 

2 Четвърта 14.00 

3 Пета 13.00 

4 Шеста 12.00 

5 Седма 11.00 

6 Осма 10.00 

7 Девета 9.00 

8 Десета и пътища 8.00 

2. При отдаване под наем на земеделски земи с трайно предназначение 

на територията:пасища,мери,собственост на Община Ботевград и такива по чл.19 

от ЗСПЗЗ,годишните наемни цени се определят по т.1 умножени с коефициент 0.5. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 12 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно разпределение на общинските 

жилища по видове /вх.№ 8/ 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.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 27 гласа „за", 0 гласа 

„против", 2 гласа „въздържал се", при общ брой общински съветници 

29, 

Р Е Ш И : 

1. Определя общ брой общински жилища 205/Двеста и пет/ и 

разпределението им,както следва: 

1.1. Жилища за отдаване под наем - 17/седемнадесет/ бр. 

1.2. Жилища за продажба - 186/сто оосемдесет и шест/ бр. 

1.3. Резервни жилища - 2/две/ стаи. 

1.4. Ведомствени жилища - 1 /един/ бр. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 13 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на 

Докладна записка относно одобряване на ПУП „Въздушно електро захранване 

на ПИ- 066 080" в м."Греджовица" - землище на с. Скравена /вх. №5/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.129, ал.1 от ЗУТ и 

проведено гласуване с 29 гласа „за", 0 гласа „против", 0 гласа „въздържал се", 

при общ брой общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1. Одобрява Проект за подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен 

план за „Въздушно електрозахранване на имот №066080" с дължина от 9м., 

минаващ през имоти №159016 -частен, №000170- път IV- 

клас,№066080,м."Греджовица", землището на с.Скравена, Община Ботевград. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното решение процедури. 

На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30 -дневен срок от обнародването, 

решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград пред Административен 

съд- София област. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 14 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на 

Докладна записка относно допускане изработване на ПУП на имат с 

идентификатор 05815.3.37 в м."Зелин" в землището на гр.Ботевград с цел 

промяна предназначението на земеделска земя за „Вилно строителство" /вх.№ 

14 / /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 осн. 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 29 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 05815.3.37 в м.Зелин в землището на гр.Ботевград с цел промяна 

предназначението на същия за"Вилно строителство" и одобрява приложено 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 № 15 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на 

Докладна записка относно изменение на ПУП - План за регулация на част от 

кв.77 по плана на с.Врачеш общ. Ботевград /вх.№ 16 / 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 връзка с дейностите 

по чл.17, ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и проведено гласуване с 29 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 на част от кв.77 по плана на с.Врачеш,община Ботевград като се отвори 

задънена улица от о.т.209-о.т.209а-о.т.209б с ширина 3.5 м.,съгласно 

представената скица предложение. 

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 

№ 16 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на 

Община Ботевград на Докладна записка относно откриване процедура 

за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени общинска, 

областна и републиканска транспортни схеми по реда на Закона за 

обществените поръчки /вх.№ 11/и становище на Постоянната комисия 

по местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският 

съвет-Ботевград на основание Чл..21 (1), т.23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.19 (2) от Закона за автомобилните превози и чл.16в от Наредба № 2 

от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с 

автобуси издадена от Министерството на транспорта и съобщенията, 

обн. ДВ, бр.32 от 29.03.2002г., в съответствие с Регламент (ЕО) 

№1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2007 г. и проведено гласуване с 29 гласа „за", 0 гласа „против", 0 

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

Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие и делегира изпълнението на своите функции на кмета на 

община Ботевград, относно провеждане на обществена поръчка по реда на Закона за 

обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени 

общинска, областна и републиканска транспортни схеми съгласно Глава втора, 

раздел I от Наредба №2 от 15 март 2002 год. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси 

и в съответствие с Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на 

Съвета от 23 октомври 2007 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на 

Община Ботевград на Докладна записка относно промени в състава на 

Обществения съвет избран с Решение № 25/15.12.2011 година /вх.№ 9/ 

и становище на Постоянната комисия по социална политика и 

здравеопазване 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 29 гласа „за", 0 

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

съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1.Включва в състава на Обществения съвет за социално 

подпомагане при община Ботевград Камелия Иванова Йотова - директор на 

Дирекция"Социално подпомагане" 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 18 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград 

на Докладна записка относно отпускане финансови средства от собствени приходи 

на общината за награждаване колектива на Родилно отделение при „МБАЛ- 

Ботевград"ЕООД /вх.№ 10 // и становище на Постоянната комисия по социална 

политика и здравеопазване и ПК 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 29 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 500/петстотин/ лева за награждаване колектива на Родилно

 отделение при

 „МБАЛ- 

Ботевград"ЕООД,гр.Ботевград, по повод 21-ви януари -Ден на родилната помощ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на . Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация 

на „Родина-75И" ЕООД - в /л/ /вх.№36/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският 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 29 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 23.01.2014 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:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 20 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация на 

„Медико-техническа лаборатория-1-Ботевград"ЕООД- в /л/ /вх.№37/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 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 21 гласа „за", 1 глас „против", 5 гласа 

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

Р Е Ш И 

1. Удължава срока за ликвидация на „Медико-техническа 

лаборатория-1-Ботевград" ЕООД - в /л/ с една година, считано от 01.03.2014 г. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи анекс 

към Договора за възлагане на ликвидация на „Медико-техническа лаборатория- I-

Ботевград" ЕООД /л/. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 21 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно промяна в числеността и 

структурата на персонала в общинска администрация гр.Ботевград / вх.№ 

31/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 28 

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

общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1. Считано от 01.02.2014 година се открива 1 щатна бройка Главен 

експерт"Администрация и информационно осигуряване", на пряко 

подчинение на кмета на общината . 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 22 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ- ЗАМ. КМЕТ 

на Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за 

изграждане на канализационно отклонение на имот с идентификатор №280.062 

в м."Камен дол" в землището на с.Новачене /вх.№32/и становище на 

Постоянната комисия по териториално развитие 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.8 от от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и проведено поименно гласуване с 27 гласа „за", 0 

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

Р Е Ш Е Н И Е : 

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за изграждане на канализационно 

отклонение от имот № 280.062, находящ се в м. „Камен дол", землище на 

с.Новачене, Община Ботевград към общата канализация на с.Новачене, от 

полиетиленови тръби с диаметър ф 200 и дължина L= 160м. Трасето на 

канализационното отклонение ще премине през имоти №№280.022, 280.051, 

280.071, представляващи полски общински пътища и същото ще бъде изградено 

изцяло със собствени средства от собственика на имот № 280.062, м. „Камен дол", 

землището на с.Новачене. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 23 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно поставяне на преместваеми обекти в 

поземлен имот/ПИ/ представляващи автоматични машини за кафе и топли 

напитки и детски електрически играчки в северозападна посока от обект 

„Ротонда" в гр.Ботевград /вх.№33/и становище на Постоянната комисия по 

териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на 

основание чл.20, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.1 и т. 2, чл.21, ал.1, 

т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.56 и § 5, т.80 от ДР на ЗУТ и чл.9, ал.3 от 

Наредба за преместваемите обекти за рекламните, информационните и 

монументално-декоративни елементи на територията на Община Ботевград, и 

проведено поименно гласуване с 25 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 за поставяне на преместваеми 

обекти, представляващи автоматични машини за кафе и топли напитки и детски 

електрически играчки в северозападна посока от обект „Ротонда" в поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 05815.301.113 по одобрени кадастрална карта и кадастрални 

регистри на гр.Ботевград, находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) I- За 

административни, делови и културни дейности и паркинг, кв. 65 по действащия 

регулационен план на гр.Ботевград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на 

Община Ботевград на Докладна записка относно изменение на ПУП в 

УПИ I, кв.40 по плана на гр.Ботевград - за жилищно строителство 

/вх.№34/и становище на Постоянната комисия по териториално 

развитие по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание 

чл.21,л.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация/ЗМСМА/,във вр. с дейностите по чл.17,ал.1т.2 от 

ЗМСМА,във вр. с чл.134,ал.2, във вр. с чл.134,ал.1,т.1 от Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/ и проведено гласуване с 24 гласа 

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

общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

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

застрояване /ПЗ/ на УПИ I -За жилищно строителство,кв.40 по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград/ПИ 05815.302.797/ като се предвиди 

свободно допълващо застрояване на магазини на един етаж с Hmax. 3.60 м., 

съгласно приложеното предложение за изменение. 

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 

№ 25 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на общината за концертно участие на общински 

духов оркестър и мажоретен състав при НЧ" Христо Ботев-1884" 

гр.Ботевград /вх.№22/и становища на Постоянните комисия 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", 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 4000 /четири хиляди / 

лева за концертно участие на Общински духов оркестър и Мажоретен 

състав при НЧ"Христо Ботев 1884"гр.Ботевград в Международен 

фестивал в гр.Кан-Франция в периода 14.02.-16.02.2014 година. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е № 26 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград 

на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по чл.19, ал.1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи с.Трудовец м."Край село 

"/вх.№ 23 /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./, е необходимо Общинският съвет, в качеството си на принципал на 

общинската собственост администрация и проведено поименно гласуване с 29 гласа 

„за", 0 гласа „против", 0 гласа „въздържал се", при общ брой общински съветници 

29, 

Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Мария Стоянова Цолова следния 

недвижим имот: 

-имот с № 014006, с начин на трайно ползване „Нива", с площ от 0,342 дка., 

пета категория, находящ се в местността „Край село", в землището на с. Трудовец, 

общ.Ботевград, попадащ в имот с № 014006, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Трудовец, общ. Ботевград, при граници и 

съседи съгласно скица - проект № Ф01509/04.12.2013г. 

П.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 

Стефан Василев Тодоров, като наследник на Мария Стоянова Цолова 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 

№ 27 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

с.Гурково м."Госкьовица" "/вх.№ 24 /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./, е необходимо Общинският съвет, в качеството си на 

принципал на общинската собственост администрация и проведено 

поименно гласуване с 29 гласа „за", 0 гласа „против", 0 гласа 

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

Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Найден Вунов Найденов следния 

недвижим имот: 

-Имот с № 027057, с начин на трайно ползване „Ливада", с площ от 2,442 

дка., шеста категория, находящ се в местността „Госкьовица", в землището на с. 

Гурково, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 027037, 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 № Ф00514/04.12.2013г. 

П.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 

Ивайло Тодоров Найденов, като наследник на Найден Вунов Найденов 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 

№ 28 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

с.Радотина, м."Габрика" "/вх.№ 25 /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./, е 

необходимо Общинският съвет, в качеството си на принципал на 

общинската собственост и проведено поименно гласуване с 29 гласа 

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

съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Цвета Цветкова Николова следния 

недвижим имот: 

-имот с № 045025, с начин на трайно ползване „Нива", с площ от 3,285 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Габрика", в землището на с. Радотина, 

общ. Ботевград, попадащ в имот с № 045025, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Радотина, общ.Ботевград, при граници и 

съседи съгласно скица - проект № Ф00576/04.12.2013г. 

П.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 

Верка Цветкова Иванова, като наследник на Цвета Цветкова Николова 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 

№ 29 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

с.Новачене, м."Голина "/вх.№ 26/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./, е необходимо 

Общинският съвет, в качеството си на принципал на общинската 

собственост и проведено поименно гласуване с 29 гласа „за", 0 гласа 

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

Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Вуно Велчов Бакърджиев следния 

недвижим имот: -Имот с № 508122, с начин на трайно ползване „Използ. ливада", с 

площ от 3.869 дка., осма категория, находящ се в местността „Голина", в землището 

на с. Новачене, общ.Ботевград, попадащ в имот № 508083 - земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Новачене, общ.Ботевград, при граници и 

съседи съгласно скица-прокт №ФО1285/12.09.2013 г. 

П.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение 

на Мария Иванова Милова, като наследник на Вуно Велчов Бакърджиев 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 № 30 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград 

на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по чл.19, ал.1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи с.Скравена, м."Мирчово" 

"/вх.№ 27 /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./, е необходимо Общинският съвет, в качеството си на принципал на 

общинската собственост и проведено поименно гласуване с 29 гласа „за", 0 гласа 

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

Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Васил Даков Кьопчев следния 

недвижим имот: - Имот с № 210007, с начин на трайно ползване „Нива", с площ от 

1.437 дка., осма категория, находящ се в местността „Мирчово", в землището на с. 

Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот № 210007 - земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Скравена, общ.Ботевград,при граници и 

съседи съгласно скица-проект №ФО2807/02.12.2013 г. 

П.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 

Христо Даков Василев, като наследник на Васил Даков Кьопчев 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 № 31 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград 

на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по чл.19, ал.1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи с.Скравена , м."Церовица 

"/вх.№ 28 /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./, е необходимо Общинският съвет, в качеството си на принципал на 

общинската собственост и проведено поименно гласуване с 29 гласа „за", 0 гласа 

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

Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Петко Панов Меркулийски следния 

недвижим имот: - Имот с № 213015, с начин на трайно ползване „Нива", с площ от 

3.213 дка., шеста категория, находящ се в местността „Церовица", в землището на с. 

Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот № 213015 - земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Скравена, общ.Ботевград.,при граници и 

съседи съгласно скица -проект №ФО2804/28.11.2013 г 

П.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 

Мария Михайлова Микова, като наследник на Петко Панов Меркулийски 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 

№ 32 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

с.Трудовец, м."Край село" "/вх.№ 29 /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./, е необходимо Общинският съвет, в качеството си на 

принципал на общинската собственост и проведено поименно 

гласуване с 29 гласа „за", 0 гласа „против", 0 гласа „въздържал се", при 

общ брой общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Цеко Нинов Сирашки следния 

недвижим имот: -Имот с № 009013, с начин на трайно ползване „Нива", с 

площ от 3.688 дка., пета категория, находящ се в местността „Край село", в 

землището на с. Трудовец, общ.Ботевград, попадащ в имот № 009013 - земя 

по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Трудовец, 

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица-прокт 

№ФО1507/02.12.2013 г. 

П.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Любомир Митов Цеков, като наследник на Цеко Нинов Сирашки 

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 

№ 33 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи 

с. Трудовец, м."Край село" "/вх.№ 30 /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./, е необходимо Общинският съвет, в качеството си на 

принципал на общинската собственост и проведено поименно 

гласуване с 29 гласа „за", 0 гласа „против", 0 гласа „въздържал се", при 

общ брой общински съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Лазар Тодоров Цолов следния 

недвижим имот: -Имот с № 014007, с начин на трайно ползване „Нива", с площ от 

0. 419 дка., пета категория, находящ се в местността „Край село", в землището на с. 

Трудовец, общ.Ботевград, попадащ в имот № 014007 - земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Трудовец, общ.Ботевград, при граници и 

съседи съгласно скица-проект №ФО1508/04.12.2013 г 

П.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 

Васила Христова Златева, като наследник на Лазар Тодоров Цолов 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 № 34 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград 

на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по чл.19, ал.1 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделски земи с.Скравена, 

м."Цончовско" "/вх.№ 35 /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./, е необходимо Общинският съвет, в качеството си 

на принципал на общинската собственост и проведено поименно гласуване с 29 

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

съветници 29, 

Р Е Ш И : 

1.Предоставя на наследниците на Златю Михайлов Димитрински 

следния недвижим имот: -Имот с № 165010, с начин на трайно ползване 

„Изоставена нива", с площ от 1.000 дка., шеста категория, находящ се в местността 

„Цончовско", в землището на с. Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот № 

165003 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Скравена, 

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица-проект №ФО2810/04.12.2013 

г. 

П.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 

Златко Стефанов Василев, като наследник на Златю Михайлов Димитрински 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 

№ 35 

Гр.Ботевград, 30.01.2014 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС- Ботевград на Докладна записка относно 

промяна в състава на Постоянни комисии /вх.№40/ ,Общинският съвет- 

Ботевград на основание чл.21 ал.1 т.1 от ЗМСМА и чл.6, ал.1,т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на ОбС ,неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и проведено 

гласуване със 17 гласа „за", 0 гласа „против", 11 гласа „въздържал се", 

по т.1.1; 16 гласа „за", 0 гласа „против", 13 гласа „въздържал се, по 

т.1.2; 17 гласа „за", 1 глас „против", 9 гласа „въздържал се", по т.2;при 

общ брой общински съветници 29, 

Р Е Ш И 

1. Променя състава на Постоянната комисия по бюджет и 

финанси,както следва: 

1.1. Избира за председател Иван Найденов Начев, на 

мястото на Радослав Наков 

1.2. Избира за секретар Тодорка Цветкова Петрова на мястото на 

Иван Начев. 

2. Променя състава на Постоянната комисия по териториално развитие и 

екология и избира за член Милчо Иванов Владимиров на мястото на Радослав 

Наков 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

/ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№36 

Гр.Ботевград, 06.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград 

на Докладна записка относно определяне размера на основните трудови 

възнаграждения  на кмета на община Ботевград и кметове на кметства 

/вх.№ 46/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание чл.21,ал.1,т.5  от 

Закона за местното самоуправление и местната    и проведено     поименно 

гласуване с  19 гласа „за”, 3 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                                        

 

 

                Р Е Ш И  : 

 

1. Променя, считано от 01.01.2014 година размера на основните 

трудови възнаграждения на кмета на Община Ботевград и кметовете на 

кметства  както следва: 

- Георги Цветанов Георгиев - Кмет на община Ботевград   - 2400.00 лв. 

- Сашо Маринов Денкин - Кмет на кметство Врачеш     - 1100.00 лв. 

- Веселин Иванов Драганов  - Кмет на кметство Трудовец  - 1100.00 лв. 

- Иван Константинов Иванов- 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.   

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№37 

Гр.Ботевград, 06.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград 

на Докладна записка относно проект за бюджет на община Ботевград за 

2014година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз за 2014 година /вх.№ 38/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 2014г., ПМС № 3/15.01.2014г.за изпълнението на държавния 

бюджет на Република България за 2014г., 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, местната    и проведено     поименно гласуване с 21  

гласа „за”, 4 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                                        

                Р Е Ш И  : 
 

                                                                    

І. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

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

 

ІІ. Приема бюджета на община Ботевград за 2014г., съгласно 

приложение № 1б в т.ч.: 

 

1.Приходна част       18 463 705 

    в.т.ч.: 

1.1.Приходи от централния бюджет                11 269 619 

-Обща субсидия за делегирани .от държавата дейности                    8616919 

-Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности          1623200                      

-За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища        155600 

  -Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейност             873900   

  в т.ч. за изграждане и ремонт на общински пътища                            635800 

  за други инвестиционни разходи                                                           238100     

 



           2.          

1.2.Приходи с местен характер в размер на                   8 302 426   

в.т.ч.  

- имуществени данъци                                                               1303500                                                               

- приходи от доходи от собственост                                            876000             

- общински такси                                                                           2398970 

- глоби и административни наказания                                            76000              

- други неданъчни приходи                                                                3000          

- приходи от продажба на имущество                                         3642456 

- помощи и дарения                                                                             2500 

 

1.3. Финансиране                                                                   /-/1 108 340    

в т.ч. преходен остатък                                                                   165276 

2. Разходна част                                                                       18 463 705 

2.1.Заплати и осигурителни вноски                                            8779504                                                                                                                                                             

2.2.Издръжка                                                                                 5569638 

2.3.Лихви                                                                                             8500 

2.4.Социални разходи                                                                    584990  

2.5.Придобиване на нефинансови активи                                  3139518 

2.6.Субсидии                                                                                   248920                                                                                     

в т.ч. читалищни дейности                                                             248920 

2.7.Резерв за непредвидени и неотложни разходи, съгл.чл.35   132635 

 

3. Приема 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 2014г., 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 ФО-1/28.01.2014г. на МФ приема обекти, Частичен 

вътрешен ремонт в сградата на ДЯ №1 "Здравец"-гр. Ботевград и Път SFO 

1041 ІІІ-161с. Люти дол -с.Литаково-с.Радотина-с.Краево по ул. 

"Горнокрайска"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон, доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см, от които се формира 5 на сто резерв от целевата субсидия за 

капиталови разходи на общината в размер на 43695 лв. като е спазено 

изискването обектите да не са пускови за 2014г. 

 

5.Утвърждава разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от 

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

нефинансови активи”, съгласно Приложение № 9. 

 



            3. 

6. Утвърждава справка за очаквания размер на разходите за 2014г./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 2014г. 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 2013г. по функции и дейности по бюджета за 2014г., съгласно 

Приложение № 3. 

 

11. Приема максимален размер на общинския дълг за 2014г. в размер на 

2 100 000лв., съгласно Приложение № 14. 

 

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

бъдат събрани през бюджетната 2014г., съгласно обяснителна записка. 

 

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

2013г., които ще бъдат разплатени от бюджета на общината за 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 2014г., съгласно Приложение № 2. 

 

 



            4. 

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 

2014г., съгласно Приложение № 7. 

 

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

и социално-        слаби граждани.  

       

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

Приложение № 14. 

              

 20. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни 

разходи,        съгласно Приложение № 11. 

 

 21. Утвърждава списък на 97 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 370 200 лева, съгласно Приложение № 13. 

 

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

2014г., съгласно        Приложение № 6. 

 

 24. Утвърждава  финансова помощ за „МБАЛ-Ботевград”ЕООД в 

размер  на 60 000 лева за рентгенова апаратура и  30 000 лева  за 

ремонт на помещението  за рентген от бюджета  на общината- обща 

издръжка и собствени средства за 2014 година 

 

 25. Утвърждава  финансови средства в размер до 51 450 лева  от 

бюджета на общината-обща издръжка и собствени средства за 2014 

година  за    направа на  ограда  и настилка в УПИ І,кв.65,пл.Незнаен 

войн- пред Дом НТС. 

 

26. Утвърждава финансови средства в размер на 350 000 лева за 

спортни дейности , спортни мероприятия и издръжка на спортно-

материалната база от бюджета на общината - общата издръжка и 

собствени средства  за 2014 година. 



                     5. 

 

 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. Упълномощава кмета на общината да се разпорежда с утвърдения  

резерв за 2014 година във функция „Образование„ в размер на 3,00%, 

възлизащ на 169 034 лева от средствата за финансиране на делегираните от 

държавата дейности по образование /в т.ч. 109 617 лева от делегираните 

бюджети на училищата и 59 417 лева от бюджетите на детските градини/. 

Същите да се използват от първостепенния разпоредител с бюджетни 

кредити  за издръжка на учебния –спортно тренировъчен комплекс ”Васил 

Левски„ и издръжка на учебния спортно–тренировъчен комплекс „Балкан„ 

включващ новоизградената ледената пързалка в спортно-тренировъчната 

зала, за  масовия спорт и спортно –възстановителна дейност на учениците 

и децата от общината. 

 

32. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да разходва 

финансови средства от параграф 27-07 за разплащане на извършени 

разходи за ремонтни дейности и възстановяване на изградената пътна и 

улична инфраструктура, по която сметоизвозващите машини 

транспортират сметта на община Ботевград до Регионалното депо за 

неопасни отпадъци, с което да се постигане почистване на обществените 

територии и предотврати замърсяването на околната среда, в т.ч. изготвяне 

на проект и изграждане на приют за бездомни кучета в размер на 20 000лв. 

  `           

33. Общинският съвет упълномощава кмета на общината да одобрява 

разпределението на делегираните дейности на училищата и сформираната 

впоследствие формула. 

 

 



            6. 

 

34. На основание чл. 25.4 и чл. 25.5 от ДДС № 07/2008г. и чл. 25.1 от ДДС 

№08/26.06.2012г. Общински съвет - Ботевград дава съгласие за 

възстановяване на установени непризнати /неверифицирани/ разходи по 

проекти по ОП от бенефициента – община Ботевград в размер до 

400 000лв. 

 

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

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

            6. 

 приемане и отчитане на бюджета на община Ботевград предоставя 

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

35.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи на      една бюджетна дейност.  

35.2.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.      

35.3.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.  

35.4.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.  

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

други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми 

и проекти. 

 

 36. Приема за сведение протокол за проведено обществено обсъждане на 

Проекто-бюджет на 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, 06.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно бюджетна прогноза 2014-2016 г. 

на община Ботевград 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.83, 

ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.27, 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  21 гласа „за”, 1 

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

съветници 29,   

                                        

 

                Р Е Ш И  : 

 
 

 

 

1. Приема Бюджетната прогноза 2014-2016г. на община Ботевград, заедно 

с приложенията към нея.   

 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№39 

Гр.Ботевград, 06.02.2014 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 за 2013 година /вх.№44/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 вр. с чл.124,ал.1 от   Закона за публичните финанси   и 

проведено     поименно гласуване с  21 гласа „за”, 1 гласа „против”, 0 гласа 

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

                                        

 

                Р Е Ш И  : 

 
 

 

1.Утвърждава окончателния годишен план за финансиране на 

капиталовите разходи през 2013 година 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 

 

№40 

Гр.Ботевград, 06.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на общината за еднократна помощ 

/вх.№51/,Общинският съвет–Ботевград   на основание чл.21,ал.1,т.6  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  от собствени приходи на община Ботевград да бъде 

отпусната еднократна финансова помощ  в размер  на 10 000 /десет хиляди/ 

лева на Десислав Кънчев Муратовски на 27 години от гр.Ботевград 

ул.”Преслав”№48,вх.Д,ет.5,ап.26  за  животоспасяваща операция -

трансплантация на бъбрек. 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

№41 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА- Председател  на 

Общинския съвет- Ботевград на   Отчет за дейността на Общинския съвет 

и неговите комисии за второто шестмесечие на 2013 година /вх. №59/ и 

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

Ботевград   на основание чл.27,ал.6  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация    и  проведено     гласуване с  23 гласа „за”, 0 

гласа „против”, 5 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                        

 

                Р Е Ш И  : 

 
 

 

1. Приема отчета за дейността на Общинския съвет и неговите 
комисии за второто полугодие на 2013 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№42 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община - 

Ботевград   на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

Община Ботевград за 2013 г. /вх.№57/ 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  27 гласа „за”, 0 гласа 

„против”, 1 гласа „въздържал 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 2013 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 

 

№43 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община - 

Ботевград   на Информация за състоянието на общинската собственост. 

/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    и  

проведено     гласуване с 24 гласа „за”, 1 гласа „против”, 3 гласа 

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

                                        

 

                Р Е Ш И  : 

 

 

 

1. Приема  Информация за състоянието на общинската собственост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№44 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  РАДОСЛАВ  НАКОВ- Управител на  „В и К-

Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград за 2014-2015 година  на  Докладна записка 

относно становище по бизнес план за развитие на дейността на „ВИК 

Бебреш” ЕООД гр.Ботевград за 2014-2015 г . пред ДКЕВР. /вх.№74 и 

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

Ботевград   на основание чл.21,ал.1,т.9 и т.23  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация    и  проведено    поименно 

гласуване с  28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                                        

 

                Р Е Ш И  : 

 

 

 

1. Дава положително становище по бизнес-план за развитие на 

дейността на „В и К-Бебреш”ЕООД за 2014-2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№45 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА     МИЛЧО ИЛЧЕВ – Ликвидатор на   „Родина 75 

И-ЕООД в ликвидация на докладна записка относно годишния финансов 

отчет на „Родина 75 И” ЕООД в ликвидация  /вх.№58/ и становища на 

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

основание чл.21,ал.1,т.9 и т.23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,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  28 гласа „за”, 0 гласа 

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

   

                                        

 

                Р Е Ш И  : 

 

 

 

1. Приема годишния финансов отчет на „Родина 75 И-ЕООД” в ликвидация за 

2013 година  

2. Приема доклада на ликвидатора за 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№46 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор на   

„Медико-техническа лаборатория І–Ботевград”ЕООД  на Докладна 

записка относно одобряване на годишен финансов отчет за 2013г. на 

„Медико-техническа лаборатория-I-Ботевград” ЕООД – в ликвидация. 

/вх. №53/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,,Общинският съвет–Ботевград   на основание чл.21,ал.1,т.9 и т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната  администрация, 

осн.чл.270,ал.1 и ал.2 от Търговския закон и  проведено    поименно 

гласуване с  27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                                        

 

 

           Р Е Ш И  : 

 

 

 

1.Приема годишния финансов отчет  за 2013 година на”Медико-

техническа лаборатория – І-Ботевград”ЕООД -  в ликвидация  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№47 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор на   

„Медико-техническа лаборатория І–Ботевград”ЕООД на  Докладна 

записка относно отпускане на финансови средства от собствени 

приходи на община Ботевград за обслужване процеса на ликвидацията 

на „Медико-техническа лаборатория-I-Ботевград” ЕООД – в 

ликвидация. /вх. №54/ 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 28 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 се 

предоставят до 25-то число на текущия месец на „Медико-техническа 

лаборатория І–Ботевград”ЕООД в ликвидация финансови средства в 

размер на 500.00 лева за обслужване процеса на ликвидация. 

2.Дава съгласие  от собствени прихода на община Ботевград  да се 

преведат на „Медико-техническа лаборатория І–Ботевград”ЕООД  в 

ликвидация финансови средства в размер до    16 000 лева    за погасяване 

задълженията на дружеството към кредитори, след което ликвидатора да 

предприеме незабавни действия за прекратяване на процеса по 

ликвидация. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№48 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно изменение на 

възнаграждението на ликвидатора на „Медико-техническа лаборатория-

I-Ботевград” ЕООД в ликвидация. /вх.№62/  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”, 2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                        

 

           Р Е Ш И  : 

 

 

1.Определя възнаграждение на ликвидатора на  „Медико техническа 

лаборатория  І –Ботевград”ЕООД в ликвидация в размер на 340 /Триста и 

четиридесет/ лева,считано  от 01.01.2014 година. 

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

за възлагане на ликвидация на „Медико техническа лаборатория  І –

Ботевград”ЕООД в ликвидация . 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№49 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 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 

Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в община Ботевград през 2014г. /вх.№72/  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 вр. с 

чл.41,ал.2 от ЗОС и  проведено    поименно гласуване с  19 гласа „за”, 2 

гласа „против”, 1 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 2014г.,както следва: 

 

№ 

по 

ред  

Описание на имота,  

начална тръжна пазарна цена,  

акт за частна общинска собственост №/г. 

 

1. 

 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. 

2. Поземлен имот /ПИ/ №036002 с площ от 33.040дка в местността „Боговина” , с 

трайно предназначение на територията : земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ ,  нива - 

ІV-та категория, в землището на с.Литаково, община –Ботевград, Софийска област, 

при начална тръжна цена в размер на 14870.00лв,сделката освободена от ДДС, 

актуван с АОС-частна №1376/2012г. 



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 24850.00,без ДДС, актуван с АОС-

частна № 1134/2009г. 

4 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 2750.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна № 420/2002г. 

5 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 3050.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна № 424/2002г.  

6 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 

33500.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1131/2009г. 

7 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 28000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1096/2008г. 

8 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 28000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1097/2008г. 

9 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 23000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1098/2008г. 

10 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  7460.00лв, без ДДС, актуван с АОС-частна №1133/2009г. 

11 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 23100.00лв.,без ДДС, 

актуван с АОС-частна №1266/2010г. 

12 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 69 500.00лв.,сделката освободена от ДДС, актуван 

с АОС-частна №631/2004г. 

15 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 3404 465.00лева, без ДДС, 

актуван с АОС-частна №1339/12г. 

16 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 68100.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1321/13г. 

17 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 68150.00лв., без ДДС , актуван с 



АОС-частна №1322/13г. 

18 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 60500.00лв., без ДДС , актуван с 

АОС-частна №1323/12г. 

19 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 55600.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1324/12г. 

20 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 50500.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1325/12г. 

21 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 49550.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1326/12г. 

22 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. 

23 Поземлен имот с идентификатор 05815.305.582 с площ от 4120кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

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

гр.Ботевград , заедно със застроените в него :двуетажна масивна сграда /бивш 

хранителен блок на редовно поделение / с идентификатор 05815.304.582.1  със ЗП-

824,44кв.м. и едноетажна масивна сграда/бивша баня, пералня, котелно/ със ЗП-

251,45кв.м. с идентификатор 05815.304.582.2 , при начална тръжна цена в размер на 

320 000.00лв.,без ДДС , актуван с АОС-частна №1370/12г. 

24 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 63700.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1327/12г. 

25 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 60780.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1328/12г. 

26 Поземлен имот с идентификатор 05815.303.123 с площ от 1100кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ ХVІІІ-общ.,празен, незастроен в кв.202/до болницата/ по РП на гр.Ботевград, 

при начална тръжна цена в размер на 63800.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна 



№1337/12г. 

27 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. 

28 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. 

29 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. 

44 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. 

47 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 21000.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна №1986 /2014г. 

48 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 28700.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна №1987/2014г. 

49 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.723 с площ от 1371кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

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

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 72663.00лв.,без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1331/13г. 

50 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.721 с площ от 1155кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

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

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 61215.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1332/13г. 

51 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.720 с площ от 980кв.м.  по кадастралната 

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

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

начална тръжна цена в размер на 51940.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1333/13г 

52 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.717 с площ от 953кв.м.  по кадастралната 

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

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

начална тръжна цена в размер на 50509.00лв., без ДДС , актуван с АОС-частна 

№1334/13г. 

53 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.716 с площ от 1583кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

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

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 83899.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1451/13г. 

54 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.718 с площ от 1275кв.м.  по 



кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

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

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 67575.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1449/13г. 

55 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.719 с площ от 1260кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

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

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 66780.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1468/13г. 

56 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.722 с площ от 1522кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ 

УПИ VІІІ – за жилищно строителство с урегулирана площ от 1520кв.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 80666.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1469/13г. 

57 Поземлен имот с идентификатор 05815.304.724 с площ от 2480кв.м.  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, представляващ 

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

гр.Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 131440.00лв., без ДДС , актуван 

с АОС-частна №1450/13г. 

58 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 67840.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1420/13г. 

59 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 52947.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1421/13г. 

60 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 48071.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1422/13г. 

61 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 58459.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1423/13г. 

62 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 58406.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1424/13г. 

63 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 47170.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1425/13г. 



64 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 52311.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1426/13г. 

65 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 89941.00лв., без ДДС , актуван с 

АОС-частна №1424/13г. 

66 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 98209.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1428/13г. 

67 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 98474.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1429/13г. 

68 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 69218.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1430/13г. 

69 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 63229.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1431/13г. 

70 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 56763.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1432/13г. 

71 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 63123.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1433/2013г. 

72 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 58830.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1434/13г. 

73 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 71232.00лв., без ДДС, актуван с 



АОС-частна №1435/13г. 

74 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 88563.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1436/13г. 

75 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 93015.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1437/13г. 

76 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 131122.00лв., без ДДС, актуван 

с АОС-частна №1438/13г. 

77 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 201135.00лв., без ДДС, актуван с АОС-частна 

№1439/13г. 

78 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 100170.00лв., без ДДС , актуван 

с АОС-частна №1440/13г. 

79 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 103896.00лв., без ДДС, актуван 

с АОС-частна №1441/13г. 

80 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 80560.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1442/13г. 

81 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 79553.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1443/13г. 

82 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 96407.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1444/13г. 

83 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 107643.00лв., без ДДС, актуван с 



АОС-частна №1445/13г. 

84 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 100011.00лв., без ДДС, актуван 

с АОС-частна №1446/13г. 

85 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 87609.00лв., без ДДС актуван 

с АОС-частна №1447/13г. 

86 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 94287.00лв., без ДДС , 

актуван с АОС-частна №1448/2013г. 

87 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 42900.00лв., без ДДС, 

актуван с АОС-частна №1460/13г.   

94 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 3345.00,сделката освободена от ДДС, актуван с АОС-частна №1399/2013г. 

95 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. 

96 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. 

97 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 396334.00,без ДДС, актуван с АОС-частна № 1454/2013г. 

98 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 426809.00,без ДДС, актуван с АОС-частна №1453/2013г. 

99 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 256573.00,без ДДС, актуван с АОС-частна №1455/2013г.  

100 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. 

101 Самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 05815.302.16.1.91  по КК и КР на гр. 

Ботевград, находящ се в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор 

05815.302.16 , предназначение: жилище, апартамент с площ от 68.14кв.м.  с 

адрес:гр.Ботевград, п.к.2140, ж.к.Саранск, бл.14, вх.Г, ет.4, ап.11, при начална 

тръжна цена в размер на 20000.00лв.,без  ДДС , актуван с АОС-частна №1452/13г. 

102 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. 

103 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  205 860.00лв., актуван с АОС-частна 

№1485/13г. 

104 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 265000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1486/13г. 

105 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 318000.00лв.,без ДДС, актуван с АОС-частна №1487/13г.   

106 УПИ ХХІІІ-за общ.обслужване дейности в кв.3 по плана на с.Боженица, с ур.площ 

от 508кв.м. , при начална тръжна цена в размер на 2032.00лв., без ДДС, актуван с 

АОС-частна №1978/2014г. 

 

           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 

№50 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно определяне на пазарна цена при 

подписване на Предварителен договор за покупко-продажба по реда на 

чл.15, ал.3 от ЗУТ, във връзка с Решение №227/2013г. на ОбС-

Ботевград /вх.№69/  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.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ 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 да се подпише Предварителен договор за прехвърляне 

правото на собственост между община Ботевград и „ФЛАДЕКС” ЕООД с 

ЕИК 175209142 във връзка с изпълнение на Решение №227/2013г.  

Общински съвет Ботевград, при пазарна цена на земята в размер на 

30.00/тридесет/лв. на 1 кв.метър, без ДДС. 

        2.Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни процедурите по 

ЗУТ и ЗОС произтичащи от горното решение. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№51 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно определяне на пазарна цена при 

подписване на Предварителен договор за покупко-продажба по реда на 

чл15, ал.3, от ЗУТ, във връзка с Решение №252/2013 на ОбС-Ботевград. 

/вх.№70//  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.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ и  проведено    поименно 

гласуване с 28. гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,   

                                        

           Р Е Ш И  : 

 

 

        1.Дава съгласие да се подпише Предварителен договор за прехвърляне 

правото на собственост между община Ботевград и „Интегрейтид микро-

електроникс България” ЕООД  във връзка с изпълнение на Решение 

№252/2013г.  Общински съвет Ботевград, при пазарна цена на земята в 

размер на 55.00/петдесет и пет/лв. на 1 кв.метър, без ДДС. 

        2.Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни процедурите по 

ЗУТ и ЗОС произтичащи от горното решение. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№52 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно определяне на пазарна цена при 

подписване на Предварителен договор за покупко-продажба по реда на 

чл.15, ал.3 от ЗУТ, във връзка с Решение №206/2013г. на ОбС-

Ботевград. /вх.№71/  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.15,ал.3 и ал.5 от ЗУТ и  проведено    поименно 

гласуване с  26 гласа „за”, 1 гласа „против”, 1 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,   

                                        

           Р Е Ш И  : 

 

 
         
        1.Дава съгласие да се подпише Предварителен договор за прехвърляне 

правото на собственост между община Ботевград и СД„Цеки Захариев и 

сие” с ЕИК 122043820 във връзка с изпълнение на Решение №206/2013г.  

Общински съвет Ботевград, при пазарна цена на земята в размер на 

55.00/петдесет и пет /лв. на 1 кв.метър, без ДДС. 

        2.Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни процедурите по 

ЗУТ и ЗОС произтичащи от горното решение. 
  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№53 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно необходимост от издаване на 

нова запис на заповед, за адекватно обезпечаване на пълния размер на 

авансовото плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с реф. №BG161РО001/1.1-12/2011/016, „Ние сме част 

от вас”./вх.№73/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание 

чл.21,ал.1,т.23,т.6,т.8   от Закона за местното самоуправление и 

местната  администрация 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. Дава съгласие на кмета на Община Ботевград да гарантира пред 

поемателя Министерство на регионалното развитие,  Управляващ орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013г. чрез запис на 

заповед стойността на аванса в размер на 526 751. 96 лв. (петстотин 

двадесет и шест хиляди седемстотин петдесет и един лева и деветдесет 

и шест стотинки), от размера на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  по договор с реф. № BG161PO001/1.1-12/2011/016, “Ние сме част 

от вас”,  във връзка с удължаване срока на действие на договора. 

2. Записът на заповед следва да се издаде по образец, определен от УО 

на ОПРР, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ 

орган на Оперативната програма „Регионално развитие”, в качеството му 

на Договарящ орган по ОПРР, без протест и разноски.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№54 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно разрешение за изработване на 

проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване на 

поземлен имот №301015, местност „Чеканица”, землището на с. 

Врачеш, община Ботевград, с цел промяна на предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди. /вх.№60/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет–Ботевград   

на основание чл. 21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с дейностите по чл. 17, ал.1, т.2 от 

ЗМСМА, на основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка 

с чл. 12, ал. 2 от ЗУТ и Решение № 7  от Протокол № 1  /13.02.2014г. на 

ОЕСУТ, и  проведено     гласуване с  27 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)-  План за застрояване и одобрява приложено задание по чл.125 

от ЗУТ за поземлен имот № 301015, местност”Чеканица”, землище на 

с.Врачеш, Община Ботевград, с цел промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди и установяване на ниско свободно 

разположено застрояване на автосервиз и сграда за административно и 

обществено обслужване.                                     

                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 

№55 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно одобряване на проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване /ПЗ/ на имот 

№150, кадастрален район 978 по плана на новообразуваните имоти на 

местност „Бела”, землището на с.Врачеш, община Ботевград. /вх.№61/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският 

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

дейностите по чл.17, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, на основание чл.129, ал.1 от 

ЗУТ(отм.), във връзка с §124, ал.1 и ал.2 от ПЗР на ЗИДЗУТ и Решение № 6 

от Протокол № 13/26.11.2013г. на ОЕСУТ, и  проведено     гласуване с  27 

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

общински съветници 29,   

                                        

           Р Е Ш И  : 

 

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план (ПУП)-План за 

застрояване (ПЗ) на имот № 150, кадастрален район 978 по плана на 

новообразуваните имоти на местност „Бела”, землище на с.Врачеш, 

Община Ботевград, като за същия се установи ниско, разположено 

свързано с имоти №№ 149 и 40 основно и допълващо застрояване за 

жилищни нужди със стойности на устройствените показатели за вилно 

застрояване, посочени в графичната част на проекта.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград  да извърши 

произтичащите от решението законови процедури. 

На основание чл. 215,  ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването 

в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община 

Ботевград пред Административен съд- София област 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

 

 

 

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№56 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на специализиран 

автомобил „Автовишка” на „ВиК Бебреш” ЕООД, гр. Ботевград 

/вх.№56/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 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 

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

                                        

           Р Е Ш И  : 
 

 

                1. Закупеният специализиран автомобил”Автовишка” с номер на 

шаси ZCFA6581002045374  и рег. №СО 03 26 ВК ,Марка „IVEKO”, модел 

6512да бъде предаден за стопанисване,управление и разпореждане на 

„ВиК-Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград с приемо-предавателен протокол за  

осъществяване на дейността по поддръжка и ремонт на уличното 

осветление на територията на Община- Ботевград. 

  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                             

          ПРЕПИС! 

 

 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№57 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи – землище с. Липница, м.Лозището./вх.№63/ 

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.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 

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

                                        

           Р Е Ш И  : 
 

 

І.Предоставя на наследниците на Марко Тодоров Марков следния 

недвижим имот:  

-имот с № 155015, с начин на трайно ползване „Тр. насаждения”, с 

площ от 2,118 дка., шеста категория, находящ се в местността „Лозището”, 

в землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 155015, 

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 № 

Ф01019/02.12.2013г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Маргарита Василева Тодорова, като наследник на Марко 

Тодоров Марков 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 

№58 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи – землището на с.Врачеш, м.Сечков дол и м.Голия 

рът. /вх.№64/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.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 „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                                  Р Е Ш И  : 
 

І.Предоставя на наследниците на Стоян Танов Дилковски 

следните недвижими имоти:  

-имот с № 192014, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с 

площ от 2,160 дка., десета категория, находящ се в местността „Сечков 

дол”, в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, 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 № Ф00896/02.12.2013г.; 

-имот с № 190008, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с 

площ от 5,960 дка., десета категория, находящ се в местността „Голия рът”, 

в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 19007, 

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 № 

Ф00894/02.12.2013г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Стоян Танов Дилковски, като наследник на Стоян Танов 

Дилковски 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 

№59 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи – землището на гр.Ботевград. /вх.№65/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.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 

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

                                                  Р Е Ш И  : 
 

І.Предоставя на наследниците на Цона Райнова Христова следния 

недвижим имот:  

- имот с проектен идентификатор 05815.14.332, с проектна площ от 1, 

237 дка., с начин на трайно ползване „Изоставено трайно насаждение”, 

трайно предназначение на територията „Земеделска”, в землището на гр. 

Ботевград, попадащ в поземлен имот с идентификатор 05815.14.329, 

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

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

4987/24.09.2013г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Веселин Василев Христов, като наследник на Цона Райнова 

Христова 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 

№60 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи – землището на с.Врачеш, м. Голия рът. /вх.№66/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.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 

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

                                                  Р Е Ш И  : 
 

 

І.Предоставя на наследниците на Тано Стоянов Дилковски 

следния недвижим имот:  

-имот с № 190009, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с 

площ от 1,1010 дка., десета категория, находящ се в местността „Голия 

рът”, в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 19007, 

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 № 

Ф00895/02.12.2013г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Стоян Танов Дилковски, като наследник на Стоян Танов 

Дилковски 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 

№61 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

земи по чл.19, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи – землището на с.Рашково, м.Лалкова чукла. 

/вх.№67/ 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.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 „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                                  Р Е Ш И  : 
 

 

І.Предоставя на наследниците на Петко Стоянов Георгиев 

следния недвижим имот:  

- имот с № 062277, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с 

площ от 1,451 дка., осма категория, находящ се в местността „Лалкова 

чукла”, в землището на с. Рашково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 

062209, 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 № Ф01144/23.01.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Маргарита Донова Генкова, като наследник на Петко Стоянов 

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 

№62 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно избор управител на „МБМАЛ-

Ботевград”ЕООД /вх.№82/ 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.137,ал.1,т.5 от ТЗ и  проведено    поименно 

гласуване с 19 гласа „за”, 2 гласа „против”, 6 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29,   

                                             

 

      Р Е Ш И  : 

 

 

1. Избира д-р Филип Петров Филев с ЕГН 4804146664  за   управител 

на “МБАЛ-Ботевград” ЕООД до провеждането на нов конкурс, считано от 

02.04.2014 година и определя възнаграждение в размер 2100 лева месечно. 

2. Срок за провеждане на конкурса   до  три години. 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи договор за 

управление и контрол на “ Многопрофилна болница за активно лечение – 

Ботевград”ЕООД с д-р Филип Петров Филев. 

4. Възлага на избрания управител да впише промените в търговския 

регистър  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

 

    

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№63 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно промяна в структурата на 

персонала на общинската администрация гр.Ботевград./вх.№81/ 

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 администграция и  проведено     гласуване с 

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

общински съветници 29,   

                                             

 

      Р Е Ш И  : 

 

 

1. Считано от 01.03.2014 година  1 щатна бройка Главен 

експерт”Екология и опазване на околната среда”от 

дирекция”Общинска собственост, транспорт, благоустройство и 

обществен ред” , се прехвърля към дирекция”Обща 

администрация”, отдел”Инвестиции и промишленост”.                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

 

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№64 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 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 2014г., в т.ч 

инвестиционната програма./вх.№77/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  проведено    поименно гласуване с 24 гласа 

„за”,1 глас „против”, 3 гласа „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 2014г. да се 

извършат необходимите компенсирани промени за обекти: извършване на 

ремонтни дейности на площад „Форум” в ЦГЧ, в гр.Ботевград, като 

горецитираните промени се отразят в актуализацията на бюджета за 

развитие на община Ботевград за първо полугодие на 2014г., респективно 

инвестиционната програма, както следва: 

 

        Било-целева субсидия от РБ: 

1. Извършване на ремонтни дейности на площад „Форум” в ЦГЧ, 

в гр.Ботевград- 127 980лв. 

 

                    Става-целева субсидия от РБ: 

1.Извършване на ремонтни дейности на площад „Форум” в ЦГЧ, в 

гр.Ботевград- 5 504,12лв. 

2. Възстановяване декоративен корниз на сградата на ОУ 

"Н.Й.Вапцаров" гр. Ботевград-60 000лв.; 

3. Ремонт и възстановяване на улици в м."Лозята"с.Скравена-

50 000лв.; 



4. Възстановяване на ул.Стара планина, ул.8-ми март и 

ул.Муканска, Медвен, Церовица в Паланката в  с.Скравена - 

11 600лв.; 

5. Възстановяване на ул.Елин Пелин и ул.Новаченка  в 

с.Новачене -875,88лв. 

 

 

Било-финансиране от собствени приходи: 

1. Възстановяване декоративен корниз на сградата на ОУ 

"Н.Й.Вапцаров" гр. Ботевград-60 000лв.; 

2. Ремонт и възстановяване на улици в м."Лозята"в с.Скравена-

50 000лв.; 

3.     Възстановяване на ул.Стара планина, ул.8-ми март и 

ул.Муканска, Медвен, Церовица в Паланката-с.Скравена - 

11 600лв.; 

4.      Възстановяване на ул.Елин Пелин и ул.Новаченка –с.Новачене-

9 774лв. 

 

        Става-финансиране от собствени приходи:  

1. Извършване на ремонтни дейности на площад „Форум” в ЦГЧ, в 

гр.Ботевград- 122 475,88лв.   

2. Възстановяване на ул.Елин Пелин и ул.Новаченка – с.Новачене -

8 898,12лв. 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№65 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ  –  Зам.Кмет на 

Община Ботевград на  Докладна записка относно предоставяне на 

общински недвижими имоти публична общинска собственост на СД 

„Балкан” за безвъзмездно управление./вх№84/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.12,ал.4 от ЗОС  и чл.14 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и  

проведено    поименно гласуване с 15 гласа „за”,9 гласа „против”, 3 гласа 

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

                                                  Р Е Ш И  : 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на СД „Балкан” с Булстат 

122032293 следните спортни обекти публична общинска собственост: 

 Спортна зала „Балкан” ,находяща се в УПИ І, кв.70 по плана на 

гр.Ботевград, актуван с АОС №671/2005г. 

 Учебен спортно тренировъчен комплекс „Балкан”, находящ се в УПИ І, 

кв.70 по плана на гр.Ботевград, актуван с АОС №671/2005г. 

 Учебен спортно тренировъчен център „Васил Левски”, находящ се в 

УПИ І, кв.31, по плана на гр.Ботевград, актуван с АОС №599/2004г.; 

 Спортно тренировъчен комплекс „Ботевград” в кв.146 по плана на 

гр.Ботевград, актуван с АОС-1043/2008г.; 

 Стадион „Христо Ботев”, находящ се в кв.80 по плана на гр.Ботевград, 

актуван с АОС №160/1999г. 

при следните условия: 

Срок за управление – 1 (една) година 

Горепосочени имоти да се използват по предназначение. 

Мотиви: оптимално и професионално управление на горепосочената 

спортна база. 

2. Възлагам на Кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите от 

горното процедури от ЗОС. 

 
                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

 

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№66 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно съгласие за бракуване на ДМА 

/транспортни средства/ общинска собственост. /вх.№79/ 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 26 гласа 

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

съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

1. Общински съвет дава съгласие да бъдат бракувани и предадени за 

скрап следните ДМА /транспортни средства/ представляващи общинска 

собственост:  

1.1 Автомобил „Дачия” с рег.№ СО 48-62ВВ, инд. №UUID26109Т00 

66494,Двиг.№10600006810. 

         1.2.Камион  „Шкода-Мадара”-бетоновоз с рег. №СО 13-54ВВ, 

инд.№21152258807,Двиг.№1512701647. 

         1.3.Автомобил”Фолсваген Голф”с рег.№СО1531,инд.№WVWZZZHB 

19ZHB253321,Двиг. №JR25369 

         1.4.Автомобил „Форд Транзит” с рег. №СО77-60ВА, инд.№WSOCXX 

JBVCNR82149,Двиг.№NR82149 

         1.5.Джип „УАЗ”с рег.№СО14-01 ХА, инд. №70206579,Двиг. №7020 

6579 

         1.6.Камион „Камаз” Самосвал с рег.№12-42ВВ, инд.№551110021471 

,Двиг.№525857 

         1.7 Камион „Камаз”-Бетоновоз с рег.№СО12-43ВВ, инд.№55110334 

323, Двиг.№467720 

         1.8 Багер „МТЗ” с рег.№СО ЕК 29-25, инд.№1601015 

         1.9 Багер „ 1 -50” 

         1.10 Валяк 

 

 



 

           2.  

 

       2. Възлага на Управителя на „ВиК Бебреш”ЕООД да организира и 

извърши произтичащите от т. 1 действия. 

       3.  Възлага на управителя на „ВиК Бебреш”ЕООД да внесе по сметката 

на Община Ботевград получените средства от продадените за скрап 

дълготрайни материални активи. 

 

 

 

 

 
                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

 

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№67 

Гр.Ботевград, 27.02.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно разрешение за изработване на 

Проект за Подробен устройствен план /ПУП/-План за застрояване за 

промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – за 

жилищно строителство на ПИ №047026, м.Падината, землище на с.Краево. 

/вх.№76/ и становища на  Постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на основание чл. 21, ал.1, т.11 във 

вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от  от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и на осн. Чл.124а,ал.1 и 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 

проведено    гласуване с 27 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)-  План за застрояване  за промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди на  имот № 047026 находящ се в 

м.”Падината””, землище на с.Краево, Община Ботевград, като за имота се 

предвиди ниско свободно разположено застрояване за жилищни нужди.                                     

                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 

№68 

Гр.Ботевград, 21.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отмяна на решение №65 от 

Протокол №6 от 27.02.2014 година на Общински съвет 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 ,чл.12,ал.4 от ЗОС и чл.14 от 

наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско 

имущество  и  проведено   поименно   гласуване с 25 гласа „за‖,1 гласа 

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

   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

                1. Отменя Решение №65 от Протокол№6от 27.02.2014 година на  

Общински съвет гр.Ботевград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

 

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№69 

Гр.Ботевград, 21.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно учредяване на Общинско 

предприятие по реда на чл.52 от закона за общинската 

собственост//вх.№125/ 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/ 

,чл.21,ал.2 от ЗМСМА ,чл.52,ал.2 и ал.3  от Закона за общинската 

собственост  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. Създава Общинско предприятие: 

1.1 С наименование Общинско предприятие „БАЛКАН”-гр. Ботевград. 

 

1.2 Със седалище и адрес на управление гр. Ботевград, пл.‖Освобождение‖ 

13. 

1.3. Предмет на дейност: 

 - реализиране на общинската политика в областта на физическото 

възпитание и спорта; 

- организиране, подпомагане и финансиране на спортна дейност на 

населението на Община Ботевград и организираните спортни клубове на 

територията на Община Ботевград; 

- организиране стопанисването и използването на материалната спортна 

база, представляваща публична общинска собственост, по предназначение; 

- подпомагане на спортните клубове при организиране на спортни прояви; 

- реализира общинската политика в областта на физическото възпитание и 

спорта. 

 

2. Приема Правилник за дейността на Общинско предприятие 

„БАЛКАН”-гр. Ботевград. 



      `     2. 

 

3. Приема структура на общинското предприятие съгласно Приложение 

№1  числен състав от 14 човека на трудови  договори и 6 човека на  

граждански договори,съгласно Приложение №2. 

 

4. Предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие 

„БАЛКАН”-гр. Ботевград следното общинско имущество: по опис, 

съгласно Приложение №3. 

 

5. Възлага на кмета на община Ботевград да назначи директор на 

общинското предприятие съгласно чл. 55 от ЗОС. 

 

6. Създава нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити - 

Общинско предприятие „БАЛКАН”-гр. Ботевград. 

 

7. Приема общ размер на бюджета на новосъздаденото предприятие за 

2014 година в размер до 350 000 лева, в това число до 167 000 лева за 

издръжка на Общинско предприятие „БАЛКАН”-гр. Ботевград. 

 

8. Създава нова партида на Общинско предприятие „БАЛКАН”-гр. 

Ботевград. 

  

9. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите от 

горното действия съгласно действащото законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

 

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№70 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  – Кмет на Община 

Ботевград на Предложение за присъждане на почетно звание 

„Заслужил    гражданин на Ботевград‖. /вх.№92/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград    на основание чл. 21, ал.1, т.22 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с 

чл.11,т.2,чл.13,ал.2 от Наредбата за символите,почетните знаци и 

звания на Ботевград  и  проведено      гласуване с  20 гласа „за‖,0 

гласа „против‖,  8  гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 
 

 

1. Удостоява със званието „Заслужил гражданин на  Ботевград‖-

инж.Рашко Григоров Стайков  за принос и изграждане на 

съвременния европейски облик на Ботевград. 

 

 

 

 

 

 
                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

 

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№71 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА РАДОСЛАВ НАКОВ  – Управител на „В и К-

Бебреш‖ЕООД на годишен финансов отчет за 2013 година и  бизнес план 

за 2014 година на дружеството /вх.№86/;становище на кмета на общината  

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 с28 гласа „за‖,0 

гласа „против‖,  0 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 2013 година. 

2.Не освобождава от отговорност управителя на ―В и К Бебреш‖  ЕООД  

Гачо Гачев.  

4.Избира  експерт – счетоводител на дружеството за 2014 година – 

„Прогресив Файненс Одит  ЕООД- д.е.с регистриран одитор Ясен Великов. 

5. Приема бизнес – план за 2014 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 

№72 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА д-р ФИЛИП ФИЛЕВ  – Управител на 

„МБАЛ—Ботевград‖ЕООД на годишен финансов отчет за 2013 година и  

бизнес план за 2014 година на дружеството /вх.№89/становище на кмета 

на общината 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 25 гласа „за‖,1 глас „против‖,  0 гласа „въздържал се‖,  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 2014 година  на ―МБАЛ-Ботевград‖ ЕООД   

 
                                           

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



                                       

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№73 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ НА КРИСТАЛИНА ТАНЕВА  – Управител на 

„Ботевградски вести ‖ЕООД на годишен финансов отчет за 2013 година и  

бизнес план за 2014 година на дружеството /вх.№89/ ,становище на кмета 

на общината 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 със  17 

гласа „за‖,5 гласа „против‖,  3гласа „въздържал се‖,  при общ брой 

общински съветници 29,   

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

1.Приема годишния финансов отчет на ―Ботевградски вести‖  ЕООД 

гр.Ботевград за 2013 година. 

2.Не освобождава от отговорност управителите на Ботевградски вести‖  

ЕООД Николета Йотова Иванова за периода 01.01.2013 година до 

30.10.2013 и Кристалина Панчева Танева от 01.11.2013 година до 

31.12.2013 г.  

3. Приема бизнес – задача за 2014 година – „ приходи от дейността‖ -  

31 000 лв.  

                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

       

          ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№74 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ТИХОМИР НИКОЛОВ  – Изп.директор на 

Балкангаз-2000‖АД на годишен финансов отчет за 2013 година  на 

дружеството /вх.№88/, становище на кмета на общината  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   поименно   гласуване с 26 гласа 

„за‖,0 гласа „против‖, 0 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 2013  година. 

2. В срок до 15.04.2013 година да бъде преведен в  Община Ботевград 

 полагаемия се дивидент за 2013 година  от „Балкангаз 2000‖АД . 

 

                                             

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

       

          ПРЕПИС! 

 

 

 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№75 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД   НА Докладна записка относно участие в Общото събрание 

на   акционерите на „Балкангаз-2000‖ АД. /вх.№109 /  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 Търговския закон, и  

проведено   поименно   гласуване с 24 гласа „за‖,1 гласа „против‖,  0 гласа 

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

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

 

І. Дава правомощия на Георги Цветанов Георгиев-Кмет на Община 

Ботевград да участва в Общото събрание на акционерите на „Балкангаз-

2000‖ АД на 14.05.2014г. от 11:00 часа и гласува както намери за добре по 

обявения дневен ред: 

1. Изслушва  и приема отчета на изпълнителния директор за 

2013година; 

2. Приема отчета за2013 година на експерт-счетоводителя; 

3. Разпределяне на печалбата за 2013 година; 

4. Избор на експерт-счетоводител за 2014 година; 

5. Избор на съвет на директорите на „Балкангаз-2000‖ АД и 

освобождаване от отговорност на досегашните членове. 

 

 

                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

       

          ПРЕПИС! 

 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№76 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно удължаване срока на 

ликвидация на  „Благоустройство и комунално стопанство‖ ЕООД в 

ликвидация. /вх.№108/  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 21. 

гласа „за‖,1 гласа „против‖,  2 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 6 /шест/ 

месеца, считано от 01.04.2014г.  

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 

№77 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно създаване на Общински 

консултативен съвет по въпросите за младежта. /вх.№95/ 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 чл.15,ал.6  от Закона за младежта и  проведено      

гласуване с  18  гласа „за‖, 6 гласа „против‖,  1глас „въздържал се‖,  при 

общ брой общински съветници 29,- 

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

1. Създава Общински консултативен съвет по въпросите за 

младежта/ОКСВМ/ 

2. Утвърждава следния състав на ОКСВМ: 

Председател:  Николета Иванова-гл.експ.‖Образование‖  

и Членове: 

 1.Йордан Йорданов – общински съветник 

 2.Методи Методиев – общински съветник 

 3.Царинка Димитрова – мл.експ. в отдел‖Посреднически услуги‖ към 

Дирекция „Бюро по труда‖ 

 4.Цветелина Иванова  - соц. работник в отдел „Закрила на детето‖ към 

Дирекция „Социално подпомагане‖ 

 5.Петко Андреев – инспектор Детска педагогическа стая 

 6.Николета Иванова – секретар на младежки клуб ‖Хора за Хора‖ 

 7.Светлана Тодорова – гл.експ.СД и ЖН 

 3.Приема Правилник  за организацията и дейността на Общинския 

консултативен съвет по въпросите на младежта. 

                                

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

       

          ПРЕПИС! 

 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№78 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на общински план за 

младежта за 2014 година. /вх.№96/ 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 26 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа 

„въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 29,- 

 

 

 

                                             

      Р Е Ш И  : 

 

 

    1.Приема годишен план за младежта през 2014г в община 

Ботевград 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№79 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно компенсирани промени във 

връзка с промяна бюджета на община Ботевград за 2014г. в това число 

инвестиционна програма. /вх.№118/ 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  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 на основание чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните 

финанси и в изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2014г. 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 2014г., респективно инвестиционната програма, както 

следва: 

Било: 

1. Участък от път гр.Ботевград-Зелин от разклона за м."Чеканица" до 

О.Т.515-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-66 102лв.; 

            2. Участък от път SFO 3059/(І-1/гр.Ботевград депо "Темуша"по ул."Блок15"-

Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с минералбетон,доставка и 

полагане на плътна асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-48 597лв.; 

            3. Път SFO 1041 ІІІ-161с.Люти дол -с.Литаково-с.Радотина-с.Краево по 

ул."Горнокрайска"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-86 106лв.; 

            4. Участък от път І-3 Граница с общ.Правец гр.Ботевград по ул."Панчо 

Геровски"към магистралата"-Подготовка,извозване на 

отпадъци,уплътняване с минералбетон,доставка и полагане на плътна 

асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-103 936лв.; 



            5. Път ІV 16113 с.Новачене-с."Гурково" по ул."Тодор Доков"-

Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с минералбетон,доставка и 

полагане на плътна асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-42 619лв.; 

            6. Път SFO 2051 с.Новачене-мост през р".Боговина"-разклона за с.Литаково 

по ул."Захари Стоянов"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-103 399лв.; 

            7. Път SFO 3053 ІІІ-161с.Люти дол -с.Литаково/с.Радотина-с.Краево/по 

ул."Градината"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-71 755лв. 

            8. Път SFO 3055 ІІІ-161с.Литаково,гр.Ботевград по ул."Петко Буковански" и 

ул."Костадин Буковански"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване 

с минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-52 838лв.; 

            9. Път SFO 3053 ІІІ-161с.Радотина-с.Краево-Подготовка,извозване на 

отпадъци,уплътняване с минералбетон,доставка и полагане на плътна 

асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-60 448лв. 

 

Става: 

1. Участък от път гр.Ботевград-Зелин от разклона за м."Чеканица" до 

О.Т.515-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-67 488лв.; 

            2. Участък от път SFO 3059/(І-1/гр.Ботевград депо "Темуша"по ул."Блок15"-

Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с минералбетон,доставка и 

полагане на плътна асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-49 617лв.; 

            3. Път SFO 1041 ІІІ-161с.Люти дол -с.Литаково-с.Радотина-с.Краево по 

ул."Горнокрайска"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-87 912лв.; 

  4. Участък от път І-3 Граница с общ.Правец гр.Ботевград по ул."Панчо 

Геровски"към магистралата"-Подготовка,извозване на 

отпадъци,уплътняване с минералбетон,доставка и полагане на плътна 

асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-106 116лв.; 

             5. Път ІV 16113 с.Новачене-с."Гурково" по ул."Тодор Доков"-

Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с минералбетон,доставка и 

полагане на плътна асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-66 600лв.; 

             6. Път SFO 2051 с.Новачене-мост през р".Боговина"-разклона за с.Литаково 

по ул."Захари Стоянов"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-85 590лв.; 



             7. Път SFO 3053 ІІІ-161с.Люти дол -с.Литаково/с.Радотина-с.Краево/по 

ул."Градината"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-59 400лв. 

            8. Път SFO 3055 ІІІ-161с.Литаково,гр.Ботевград по ул."Петко Буковански" и 

ул."Костадин Буковански"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване 

с минералбетон,доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с 

дебелина 4см-55 958,04лв.; 

            9. Път SFO 3053 ІІІ-161с.Радотина-с.Краево-Подготовка,извозване на 

отпадъци,уплътняване с минералбетон,доставка и полагане на плътна 

асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-57 118,96лв.  

 

 

 

                            

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№80 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно необходимост от издаване на 

нов запис на заповед, за адекватно обезпечаване на пълния размер на 

авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ с реф.№ BG161PO001/3.1-03/2010/045, „Ботевград-привлекателна 

дестинация за атрактивен културно – исторически еко и спортно 

развлекателен туризъм‖ /вх.№107/ и становища  на  Постоянните комисии 

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

т.23,т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация   и  проведено    поименно   гласуване с 25 гласа „за‖,0 

гласа „против‖, гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински съветници 

29, 

                                                  Р Е Ш И  : 

 

1. Дава съгласие на кмета на Община Ботевград да гарантира пред 

поемателя Министерство на регионалното развитие,  Управляващ орган на 

Оперативна програма „Регионално развитие‖ 2007- 2013г. чрез запис на 

заповед стойността на аванса в размер на 1 162 581. 15 лв. (един милион 

сто шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и един лева и 

петнадесет стотинки), от размера на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  по договор с реф. № BG161PO001/3.1-03/2010/045, “Ботевград - 

привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически еко и 

спортно развлекателен туризъм”,  във връзка с удължаване срока на 

действие на договора. 

2. Записът на заповед следва да се издаде по образец, определен от УО 

на ОПРР, в полза на Министерство на регионалното развитие, Управляващ 

орган на Оперативната програма „Регионално развитие‖, в качеството му 

на Договарящ орган по ОПРР, без протест и разноски.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

№81` 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 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 2014г. /вх.№112/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 22 гласа „за‖,0 гласа „против‖,  3гласа „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 

раздел ІІІ.Б, таблица 7-земеделски земи в землището на с.КРАЕВО, в 

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в Община Ботевград през 2014г.,както следва:                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                             

№ по 

ред 

Номер на 

имот 
НТП Местност 

 

Площ 

дка 

Кате- 

гория 

Пазарна 

цена 

Лева 

кръгло 

1 019025 ливада Дръстила 2.009 VІІ 990.00 

2 019068 ливада Дръстила 2.659 VІІ 1305.00 

3 019111 ливада Дръстила 3.889 VІІ 1910.00 

4 019174 ливада Дръстила 3.001 VІІ 1470.00 

5 019178 ливада Дръстила 3.742 VІІ 1835.00 

6 019179 ливада Дръстила 2.000 VІІ 980.00 

 

           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 

№82 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване на договор за 

концесия от 29.12.2002г. на обект публична общинска собственост, 

представляващ Микроязовир „Мали лаг‖, землището на гр.Ботевград. 

/вх.№113/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.76,ал.3 и 

чл.77 от Закона за концесиите  и  проведено    поименно   гласуване с  25 

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

общински съветници 29, 

                                       

            Р Е Ш И  : 

 

        1. Прекратява сключения с „Лагуна 2001„ ЕООД с ЕИК 130321739 

договор за концесия от 29.12.2002г. на обект публична общинска 

собственост , представляващ Микроязовир „Мали лаг‖ и прилежаща 

инфраструктура и съоръжения, находящ се в землището на гр.Ботевград, 

поради неизпълнение на основното задължение на концесионера. 

         2. Упълномощава Кмета на община Ботевград да назначи комисия, 

която да приеме обекта на концесията, като за своята дейност същата 

изготви приемо-предавателен протокол, а в случай, че концесионерът 

откаже да предаде обекта да състави констативен протокол за приемане на 

обекта. 

         3. Упълномощава Кмета на община Ботевград да предприеме 

необходимите действия за събиране по съдебен ред на дължимите суми по 

концесионното възнаграждение. 

          4.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 

№83 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 

т. III Б от Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост през 2014г. /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 и чл.35,ал.1 от ЗОС  и  проведено    поименно   гласуване с 

25 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  Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2014г. както 

следва: 

         В  „т.ІІІ.Б. Имоти, които общината има готовност да продаде…‖ 

включва следният общински недвижим имот  : 

          Поземлен имот с идентификатор 05815.48.74/нула, пет, осем, 

едно, пет, точка, четиридесет и осем, точка, седемдесет и четири/ по КККР 

на гр.Ботевград, с площ от 84.00/ осемдесет  и четири/ кв.м., с трайно 

предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: 

нива, категория:шеста, находящ се в м.Широко ливаде, землището на 

гр.Ботевград, актуван АОС-частна №1988/2014г. 

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 

№84 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 

Раздел V. „Имоти в които общината има намерение да прекрати 

собствеността…‖ от Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост през 2014г. /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 и на 

осн. чл.8,ал.10  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  Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2014г. както 

следва: 

       Допълва  Раздел V. ‖Имоти  в които община Ботевград има намерение 

да прекрати съсобственост ..…‖ от  Програмата за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014г. със следните  

имоти: 

1.УПИ ІV-12 в кв.9 по плана на с.Краево с Татяна Любомирова 

Николова; 

2.УПИ І-436 в кв.73 по плана на с.Скравена с Яни и Тони Иванови 

Тодорови; 

3.Поземлен имот №000243, землището на с.Боженица с Димитър 

Христов Христов.  

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 

№85 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допълване на т.2 раздел VI. 

„Описание на имотите, които общината има намерение да придобие…‖ от 

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 

2014г. /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 и на осн. 

чл.34,ал.1  от ЗОС  и  проведено    поименно   гласуване с 21 гласа „за‖,0 

гласа „против‖,  3гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29, 

                                       

            Р Е Ш И  : 

 

               1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласието си за включване в 

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 

2014г. в т.2 на раздел VІ.Описание на имотите , които общината има 

намерение да придобие…‖ следният недвижим имот:  

                Поземлен имот с идентификатор 05815.302.738 по кадастралната 

карта и кадастралния регистър на гр.Ботевград, гр.Ботевград, бул.‖Цар 

Освободител‖№11, НТП-незастроен имот за жилищни нужди, площ 

725кв.м., номер по предходен план 825, квартал 49 , собственост на 

физически лица Цеца Христова Боцова и н-ците на Борка Христова 

Петкова по н.акт № 172, том ІІІ, д.1323/1994г. 

            Мотиви:за задоволяване нуждите за обект от техническата 

инфраструктура-общински паркинг. 

            Начин на придобиване: възмездно, по пазарна цена одобрена 

с решение на ОбС. 

              2.Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме 

необходимите действия за изпълнение на т.1 от настоящото  решение. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№86 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване на проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на Поземлен 

имот /ПИ/ с идентификатор 05815.53.7 по одобрени Кадастрална карта и 

Кадастрални регистри /КК и КР/ на землище Ботевград, м. „Широко 

ливаде‖, с цел промяна предназначението на земеделската земя за вилно 

застрояване. /вх.№103/ 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 във връзка с дейностите по 

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1т.11 от ЗМСМА и на осн. чл.129,ал.1  от закона за 

устройство на територията във връзка с §124 от ПЗР на ЗИДЗУТ/ДВбр.82 

от 26.10.2012 г.  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.       Общински съвет Ботевград одобрява проект за Подробен 

устройствен план (ПУП)-План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 

05815.53.7 по КК и КР, землище Ботевград, м. „Широко ливаде‖, с цел 

промяна предназначението на земеделска земя като за имота се предвиди 

ниско, разположено свободно вилно застрояване, при спазване на следните 

показатели за застрояване:  

                  -     устройствена зона Ов – рекреационна зона за вилен отдих; 

-     височина на застрояване макс. 7 м; 

-     плътност на застрояване (П застр) – макс. 30%; 

-     интензивност на застрояване (К инт) –макс. 0,7; 

-     озеленена площ (П озел) – мин. 60%; 

-      начин на застрояване – свободно. 

 

 



 2.         Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите 

от решението законови процедури. 

             На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 (тридесет) дневен срок от 

обнародването в Държавен вестник, решението подлежи на обжалване чрез 

Община Ботевград, пред Административен съд – София област. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№87 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за извършване на ремонтни дейности на оградата на манастир 

„Св. Николай Чудотворец‖ – с.Скравена. /вх.№94/ 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 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 в размер 

на  1000/хиляда/лева от собствени приходи на община Ботевград  за 

извършване на ремонтни дейности на оградата на манастира „Св. Николай 

Чудотворец‖-с.Скравена.                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№88 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината за ограждане на гробищен 

парк в.Врачеш. /вх.№117/ 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 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 в размер до 

1700 /хиляда и седемстотин/ лева от собствени приходи  на общината  

за ограждане на стария гробищен парк в с. Врачеш,обл.Софийска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№89 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно осигуряване на допълнителна 

щатна бройка към Духов оркестър-Ботевград. /вх.№98/ и становища  на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на 

основание чл. 21, ал.1, т.23  и т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 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 бъде   увеличен щата на Общинския духов оркестър 

Ботевград   с  една щатна бройка „Цугтромбонист/артист-

оркестрант/,считано от 01.04.2014 година. 

2.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства  размер на 7 000 

лева от собствени приходи на общината за издръжката  на допълнителната 

бройка „Цугтромбонист/артист-оркестрант/ към Общинския духов оркестър- 

Ботевград .   

 

 

 

 

 

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№90 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината. /вх.№110/ 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 24 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 на 11 950 

/единадесет хиляди  деветстотин и петдесет/ лева за  

организиране на спектакъл „Ботевградска слава‖  ,който ще бъде 

представен на откриването на зала‖Арена-Ботевград‖. 

 

 

 

 

 

 

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                            

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№91 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на общината за еднократна 

помощ. /вх.№97/ 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 24 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  на 450.00 /четиристотин 

и петдесет/ лева на  Румяна Луканова  Петкова от гр.Ботевград   за 

подпомагане закупуване на консуматив за спешна операция.  

 

 

 

 

 

 

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№92 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на земеделски 

земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м. Полето, с Литаково. /вх.№104/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 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 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 2010 г./ 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  : 
І.Предоставя на наследниците на Тодор Коцев Вунонски следния недвижим 

имот:  
-имот с № 001696, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 0,501 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Полето”, в землището на с. Литаково, 
общ.Ботевград, попадащ в имот с № 001565, 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 № Ф01906/20.02.2014г. 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 
Тодор Коцев Тодоров, като наследник на Тодор Коцев Вунонски 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 

№93 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на 

Община БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски земи по чл.19, ал., от ЗСПЗЗ, м. Ленища, с.Рашково 

/вх.№105/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 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 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 2010 г./ 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  : 
І.Предоставя на наследниците на Петко Стоянов Георгиев следния 

недвижим имот:  
-имот с № 062278, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ от 1,959 

дка., осма категория, находящ се в местността „Ленища”, в землището на с. Рашково, 
общ. Ботевград, попадащ в имот с № 062178, 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 № Ф01146/27.02.2014г. 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 
Маргарита Донова Генкова, като наследник на Петко Стоянов 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 

№94 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на 

Община БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м. Мекаша, с.Врачеш. 

/вх.№106/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 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 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 2010 г./ 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  : 

 
І.Предоставя на наследниците на Кръстьо Ценов Станковски следния 

недвижим имот:  
- имот с № 010017, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ от 1,100 

дка., шеста категория, находящ се в местността „Мекаша”, в землището на с. Врачеш, 
общ.Ботевград, попадащ в имот с № 010017, 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 № Ф00928/20.02.2014г. 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 
Кристин Ценев Кръстев, като наследник на Кръстьо Ценов Станковски 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 

№95 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на 

Община БОТЕВГРАД на Докладна записка относно актуализиране на 

възнаграждението на управителя на „В и К Бебреш‖ ЕООД и изп. 

Директор на „Балкангаз-2000‖ АД. /вх.№120/и становища  на  

Постоянните комисии по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   

на основание чл. 21, ал.1, т.9 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.137,ал.1,т.5 от 

Търговския закон и  проведено    поименно   гласуване с  18 гласа „за‖,0 

гласа „против‖, 6 гласа „въздържал се‖,  при общ брой общински 

съветници 29, 

                                       

             

 

Р Е Ш И  : 

 

1.Определя основно месечно възнаграждение на управителя на „В и К 

Бебреш‖ ЕООД в размер на 1850 лева, считано от 01.04.2014година. .  

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи  анекс към договора за  

управление и контрол  на „В и К Бебреш‖ за коригиране възнаграждението 

съгласно т.1 

2. Предлага на Съвета на директорите на „Балкангаз- 2000‖АД основното 

месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството да 

бъде в размер на 1850лева, считано от 01.04.2014година.  

 

 

 

 

 

     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№96 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на 

Община БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно кандидатстване 

по проекти по процедура за подпомагане на малки населени места за 

изпълнението на благоустройствени дейности, техническа 

инфраструктура и проекти със социална насоченост към Министерство 

на инвестиционното проектиране – дирекция „Благоустройство‖. 

/вх.№123/и становища  на  Постоянните комисии по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание чл. 20 и 

чл.21,ал.1,т.6,т.8 и т.23 ат Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 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  : 

 

1. Дава съгласието община Ботевград да кандидатства за финансиране по 

процедура за подпомагане на малките населени места за изпълнението на 

благоустройствени дейности,техническа инфраструктура и проекти със 

социална насоченост, към Министерство на инвестиционното 

проектиране;дирекция „Благоустройство‖-Компонент 2 за изграждане на:  

- Две Детски площадки с.Новачене, 

- Две Детски площадки  в с.Врачеш, 

- Детска площадка в с.Скравена, 

- Детска площадка в с.Трудовец,  

- Детска площадка с.Гурково, 

- Детска площадка с.Литаково 

   2. Възлага на кмета на община Ботевград  да осъществи всички 

необходими действия по подготовка и реализация на проекта. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№97  

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на 

Община БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно допълване и 

актуализиране на Раздел III от Програма за управление и разпореждане 

с общинска собственост през 2014г. /вх.128/ 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 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  : 

        1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и 

актуализиране на  Програма за управление и разпореждане с имотите 

- общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2014г. както 

следва: 

1.1.Създава нова буква Д. ‖Имоти които община Ботевград има 

готовност да отдаде под аренда, съгласно Закона за арендата в 

земеделието‖ в  Раздел ІІІ  със следната  Таблица1-а 
                                                                                                                                   

Таблица 1-а 

№ Населено място № на     

имота 

Площ 

дка 

Кат. НТП 

1 С.Врачеш,м.Остроша 031024 1      151.806 V нива 

 

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

на произтичащите от т.1 на горното решение процедури по  ЗОС,за трайни 

насаждения с твърда черупка.  

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№98  

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно промяна в структурата и 

числеността на персонала в общинска администрация гр.Ботевград. 

/вх.№126/ и становища  на  Постоянните комисии по  същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание чл.21,ал.1,т.2 и 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‖,  при общ брой общински съветници 29, 

                                                 

Р Е Ш И  : 

 

 

1. Считано от 01.04.2014 година  във функция „Общи държавни 

служби‖, дейност„Други дейности по икономиката‖към общинска 

администрация се включва бюджетно мероприятие‖Общински 

пазар‖ гр.Ботевград състоящо се от 2 щатни бройки: 

-    1 щатна бройка Управител   

-    1 щатна бройка  Инспектор по реда  

2.   Средствата необходими за финансиране на бюджетно 

мероприятие 

‖Общински пазар‖ гр.Ботевград са осигурени от собствени приходи 

на община Ботевград с приетия за 2014 година бюджет.                                                                                                                        

       

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№99  

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства за възстановяване на сондажен кладенец, помпена станция, 

изграждане на 1600 м. водопровод и ремонт на резервоар във в.з. 

Лозята, с.Трудовец. /вх.№127/ и становища  на  Постоянните комисии 

по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание 

чл.21,ал.1,т.8 и 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‖,  при общ брой общински 

съветници 29, 

                                         

         

Р Е Ш И  : 

 

 

1. Дава съгласие  да бъдат отпуснати на „В и К Бебреш‖ ЕООД от 

собствени приходи на общината - финансови средства в размер  до 38 000 

лева, за „възстановяване на сондажен кладенец, помпена станция, 

изграждане на 1600м.водопровод и резервоар във в.з. Лозята , с. Трудовец. 

      

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№100  

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на 

Община БОТЕВГРАД  Докладна записка относно създаване на 

временна комисия за извършване оглед на седеметажна сграда на 

„МБАЛ-Ботевград‖ ЕООД. /вх.№129/ и становища  на  Постоянните 

комисии по  същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание 

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

администрация 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. Създава Временна комисия,която да направи оглед на състоянието на  

обявената  за продажба седеметажна сграда на болницата на 31.03.2014 

година от 11.00 часа в състав,както следва: 

Инж.Цанко Цанов- зам кмет  

Инж.Румяна Запорожанова – н-к отдел‖ОбС,ТиТ‖ 

Д-р Веселка Златева-общински съветник 

Д-р Марияна Горгачева – общински съветник 

Иван Гавалюгов – общински съветник 

Йордан Йорданов-общински съветник 

Методи Методиев-общински съветник 

Николай Велков-общински съветник 

Цеца Христова- общински съветник 

Милчо Владимиров- общински съветник 

Цветан Миньовски- общински съветник 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№101  

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на 

Община БОТЕВГРАД  Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за еднократна 

помощ. /вх.№122/ 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 24 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  на 2500.00 /Две хиляди 

и петстотин/ лева на Александър Велчов Василев от 

с.Новачене,общ.Ботевград за  операция на очи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№102 

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД  Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината. /вх.№130/,Общинският 

съвет–Ботевград   на основание чл.21,ал.1, и 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‖,  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 500 

/петстотин / лева  на Клуба на здравните работници-

гр.Ботевград, по-случай 20 години от създаването му. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№103  

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината за еднократна помощ 

/вх.№131/,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‖,  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 10 000 /десет хиляди/ 

лева на  Васил  Петров Василев  на 30 години от с. Врачеш, общ.Ботевград  

за  животоспасяващо лечение. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 



     

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№104  

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  финансови средства за 

Общинско предприятие „Балкан‖ /вх.№132/,Общинският съвет–Ботевград   

на основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 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 от утвърдените в бюджета за 2014 г. средства в 

размер на 169 034лв., представляващи 3,00% от средствата за финансиране 

на делегираните от държавата дейности по образование, 102 000лв. да 

бъдат изплатени за заплати и осигуровки на служителите, който са в 

утвърдения щат на общинското предприятие „Балкан‖, обслужващи 

учебния –спортно тренировъчен комплекс ‖Васил Левски„ и учебния 

спортно–тренировъчен комплекс „Балкан„. Останалите средства до 

размера на 169 034лв. да бъдат от собствени приходи на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

   

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№105  

Гр.Ботевград, 27.03.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на 

Общински съвет БОТЕВГРАД   относно  приемане на план за работка на 

Общинския съвет през второто тримесечие на 2014 година / /вх.№111/ 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      гласуване със 

17 гласа „за‖,1 гласа „против‖,  1 гласа „въздържал се‖,  при общ брой 

общински съветници 29, 

                                                 

Р Е Ш И  : 

 

 

1. Приема План за работа на Общинския съвет-Ботевград за второто 

тримесечие на 2014 година 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

   

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№106  

Гр.Ботевград, 03.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  изменение  на Решение 

№69/21.03.2014 година на Общински съвет/вх.№137/,Общинският съвет–

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

самоуправление и местната администрация,чл.52,ал.2 и ал.3 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.  Изменя Решение № 69/21.03.2014г. на Общински съвет-Ботевград, 

като ИЗВАЖДА от Приложение №3-Списък на имоти, публична  и частна 

общинска собственост, предоставени за управление на общинското 

предприятие „БАЛКАН”-гр.Ботевград, описаният недвижим имот в 

т.5„Стадион Христо Ботев”, находящ се в кв.80 по плана на гр.Ботевград, 

публична общинска собственост съгласно АОС №160/1999г.” Останалата 

част от  Приложение №3-„Списък на имоти,…..” остава непроменена. 

         2.Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите 

от горното действие процедури, съгласно действащото законодателство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№107  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ  –ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК НА Предложение – Докладна записка относно 

предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на ОбС 

Ботевград Йорданка Лалчева и избиране на нов председател. 

/вх.№161/,Йордан Йорданов – общински съветник на протокол от 

проведено тайно гласуване за прекратяване пълномощията на 

председателя на ОбС Ботевград, Общинският съвет–Ботевград   на 

основание чл.24,ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и  проведено   тайно с 4 гласа „за”,23 гласа „против”,   

при общ брой общински съветници 29, 

                                                 

 

 

Р Е Ш И  : 

 

 

 

 

1. Не приема предложението по Докладна записка вх.№08.04.161/16.04. 

2014 г. за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на ОбС 

Ботевград- Йорданка Лалчева. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№108  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ХРИСТО ХРИСТОВ – НАЧАЛНИК НА 

РУ”ПОЛИЦИЯ” БОТЕВГРАД  на Информация за състоянието на 

престъпността и резултатите от работата на РУ Полиция – Ботевград. 

/вх.№142/ 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 27 гласа „за”,0 гласа „против”,  0 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29, 

                                                 

Р Е Ш И  : 

 

1. Приема   Информацията  за състоянието на престъпността и резултатите 

от работата на РУ”Полиция” – Ботевград . 

2. Общински съвет-Ботевград, предлага на Министъра на МВР на 

Република България да реши проблема  с доокомплектоване кадровия 

състав на РУ”Полиция –Ботевград и върне командированите  на границата 

полицейски служители на РУ”Полиция –Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                     

 

          

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№109  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на 

годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Ботевград 2007-2013г. за периода 01.01.2013г – 

31.12.2013г. /вх.№134/ 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 27 гласа „за”,0 гласа „против”,  0 гласа 

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

                                                 

 

Р Е Ш И  : 

 

 

 

1. Приема   годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Ботевград 2007-2013г. за периода 

01.01.2013г – 31.12.2013г.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                     

 

          

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№110  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на 

Общинска програма за закрила на детето за 2014г. /вх.№141/ 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 

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

общински съветници 29, 

                                                 

 

Р Е Ш И  : 

 

 

 

1. Приема   Общинска програма за закрила на детето за 2014 година. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                           

        

          ПРЕПИС! 

                                     

 

          

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№111  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на 

годишен план за развитие на социалните услуги в община Ботевград за 

2015г. /вх.№140/ 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 25 гласа „за”,0 гласа „против”,  0 гласа 

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

                                                 

 

Р Е Ш И  : 

 

 

 

1. Приема   годишен годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Ботевград за 2015Година в община Ботевград  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№112  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно даване 

съгласие за подаване искане и сключване на договор за издаване на 

банкова гаранция с „Първа инвестиционна банка” АД. /вх.№156/ 

 и становища на Постоянните комисии  по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград   на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.10 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 да се подаде искане и да се сключи Договор за 

издаване на банкова гаранция с обслужващата ни банка ”ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД в размер на 526 751,96 лева /петстотин 

двадесет и шест хиляди седемстотин петдесет и един лева и деветдесет и 

шест стотинки/ със срок на валидност 29.11.2014г. (два месеца след 

изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ). 

2. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за 

издаване на банкова гаранция, Община Ботевград да учреди договорна 

ипотека върху следния недвижим имот, собственост на Община Ботевград, 

а именно: Поземлен имот с идентификатор 05815.305.580 /нула, пет, осем, 

едно, пет, точка,  петстотин и  осемдесет/ с площ 3150 /три хиляди, сто и 

петдесет/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, 

заедно с попадащата в имота сграда с идентификатор 05815.305.580.1 

/нула, пет, осем, едно, пет, точка, триста и пет, точка, петстотин и 

осемдесет, точка едно/  със застроена площ 839 кв.м., брой етажи: 4, 

предназначение: промишлена сграда, година на построяване – 1984 г., 

конструкция: масивна, монолитна, административен адрес: гр. Ботевград, 

п.к.2140, Промишлена зона – юг, с номер по предходен план имот 3516, кв. 

238, парцел І, при граници:  поземлени имоти с  идентификатор: ПИ 

05815.305.570: ПИ 05815.305.582. 

 



                      2.  

 

3. Упълномощава кмета на Община Ботевград да  извърши всички 

необходими правни и фактически действия и подписва всички необходими 

документи – искане за издаване на банкова гаранция, договор за издаване 

на банкова гаранция, нотариален акт за учредяване на договорна ипотека и 

всички други документи, свързани със сключване на договора за издаване 

на банкова гаранция и учредяване на обезпечението. 

4. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на произтичащи от т. 1 и т. 2 от настоящето решение при 

спазване на Закона за общинския дълг. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                               

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№113  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно отдаване под 

аренда на Поземлен имот №031024 с площ от 151.806 дка, категория V, 

НТП: нива в м.Остроша, землището на с.Врачеш. /вх.№146/ 

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.9, ал.3 от Закона за аренда в земеделието, чл.24а, ал.6, т.2 от ЗСПЗЗ, 

чл.16, ал.2 и чл.39, ал.3 от НРПУРОбИ на ОбС-Ботевград  и проведено 

поименно гласуване с 24 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 отдаде под 

аренда за срок от 15/петнадесет/ години, за създаване и отглеждане на 

трайни насаждения с характерна твърда черупка, и промяна на начина на 

трайно ползване на недвижим имот, частна общинска собственост , 

актуван с АОС-частна №1575/03.10.2013г. на община Ботевград и 

представляващ: 

                  Поземлен имот с №031024 с площ от 151.806дка, кат.V, 

НТП:нива в м.Остроша, землището на с.Врачеш , община-Ботевград, 

Софийска област, без провеждане на търг или конкурс в полза на М А М, 

живуща в…............... 

                при цена 13.00лв./дка за първите 10/десет/ години и 18лв./дка за 

останалите 5/пет/години. 

                    2.Възлага на кмета на община Ботевград да издаде заповед и 

сключи договор за аренда за имота посочен в т.1 от настоящото решение, 

съгласно изискванията на Закона за аренда в земеделието с М АМ, живуща 

в.......................... 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№114  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ –  ЗАМ. 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно 

отдаване под наем на обособен обект от недвижим имот – публична 

общинска собственост: Кафе – сладкарница в сградата на Читалище 

„Светлина” в кв.61 по плана на с.Литаково./вх.№147/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 26 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, 

представляващ: 

             Кафе-сладкарница състояща се от : Търговска зала със светла 

площ от 48.00кв.м. и складово помещение към нея със светла площ от 

19.00 кв.м. на партерния етаж на сграда Читалище „Светлина” в  

кв.61 по плана на с. Литаково, актувана с  АОС- публична № 

94/10.04.1998г. , при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

182.00/сто осемдесет и два/ лева, 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:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№115  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ –  ЗАМ. 

КМЕТ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно 

доброволна делба по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в УПИ I-436 в кв.73 

в с.Скравена. /вх.№149/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.36, 

ал.1 , т.2 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.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка-доброволна делба по реда 

на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез покупко-продажба на общинската 

собственост между община Ботевград и Тони Иванов Тодоров и Яни 

Иванов Тодоров, като собственици съгласно н.акт,  като същите придобият 

възмездно правото на собственост върху следния общински недвижим 

имот-частна общинска собственост, актуван с АОС – частна № 

2005/18.03.2014г.  на община Ботевград:  

 Терен  площ от 10/десет/кв.м., влизащ по регулация в УПИ І-

436/първи-четиристотин тридесет и шест/ в кв.73/седемдесет и три/ 

в с.Скравена, с площ от 857кв.м.,   на пазарна цена в размер на 

210.00лв.,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 

№116  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно доброволна 

делба по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в УПИ IV-12 в кв.9 в с.Краево. 

/вх.№150/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.36, 

ал.1 , т.2 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.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка-доброволна делба по реда 

на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез покупко-продажба на общинската 

собственост между община Ботевград и Татяна Любомирова Николова 

като собственик съгласно н.акт.  ,на  урегулиран поземлен имот УПИ по 

плана на с.Краево, целият с ур.площ он 820кв.м. с неуредени регулационни 

сметки,  като същата придобие възмездно правото на собственост върху 

следния общински недвижим имот-частна общинска собственост, актуван 

с АОС – частна № 2001/18.03.2014г.  на община Ботевград:  

 Терен с  площ от 335.00/триста, тридесет и пет/кв.м., влизащ по 

регулация в УПИ ІV-12 в кв.9, целият с урегулирана площ от 

820кв.м.,  по плана на с.Краево, община Ботевград, Софийска 

област, на пазарна цена в размер на 2680.00/две хиляди шестстотин 

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:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№117  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допълване на 

т.1 в раздел VI. „Описание на имотите, които общината има намерение 

да придобие…” от Програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост за 2014г. /вх.153/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.9 и чл.34,ал.1 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.Общински съвет-Ботевград, дава съгласието си за включване в 

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 

2014г. в т.1 на раздел VІ.Описание на имотите , които общината има 

намерение да придобие…” следният недвижим имот:  

Имот в кв.80 с площ от 29808кв.м. по плана на гр.Ботевград, 

представляващ Стадион със съблекални от 21731кв.м., описан в АДС 

№4231/21.10.1994г. на община Ботевград, а по действащата кадастрална 

карта: Поземлен имот с идентификатор 05815.305.83 по кадастралната 

карта и кадастралния регистър на гр.Ботевград, с административен 

адрес: п.к.2140, гр.Ботевград, бул.”Георги С.Раковски”, НТП-стадион, 

заедно със застроената в него сграда с идентификатор 05815.305.83.1,  

номер по предходен план 2055, квартал 80.  

            Мотиви: за задоволяване нуждите от обект за спортни дейности-

СТАДИОН със съблекални. 

            Начин на придобиване: безвъзмездно, по реда на чл.54 от ЗДС. 

              2.Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме 

необходимите действия за изпълнение на т.1 от настоящото  решение. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

       Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№118  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно придобиване 

право на собственост на Поземлен имот с идентификатор 05815.302.738 

по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Ботевград. 

/вх.№148/ 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. 

чл.34,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване със 17 гласа „за”, 5 

гласа „против”,  2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29, 

Р Е Ш И: 

               1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие да се извърши сделка 

по придобиване, включена в т.2 на раздел VІ.Описание на имотите , които 

общината има намерение да придобие…” от Програмата за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2014г., както следва: 

              Община-Ботевград придобива възмездно правото на собственост 

от   Цеца Христова Боцова с н.акт № 172, том ІІІ, д.1323/1994г. и н-ците на 

Борка Христова Петкова върху следният поземлен имот, представляващ: 

               Поземлен имот с идентификатор 05815.302.738 по 

кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Ботевград, 

гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”№11, НТП-незастроен имот за 

жилищни нужди, площ 725кв.м., номер по предходен план 825, 

квартал 49, по пазарна цена в размер на 101 500.00/сто и една хиляди и 

петстотин/лв. 

          2.Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме 

необходимите действия за изпълнение на т.1 от настоящото  решение, като 

средствата за закупуване да са 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 

№119  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване на 

съгласие за одобряване на схема за поставяне на преместваеми 

търговски обекти /маси/ върху общински терен УПИ XIX, 

„Кооперативен пазар” в кв.46 по действащия регулационен план на гр. 

Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.301.89 по одобрени кадастрална 

карта и кадастрални регистри на гр.Ботевград. /вх.№143/ 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.1 и 

т.2,чл.21,ал.1,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация ,чл.56 от Закона за устройство на територията и 

чл.9,ал.3 от наредбата за преместваемите обекти за 

рекламните,информационните и монументално-декоративни елементи 

на територията  на община Ботевград 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 временно поставяне на преместваем обект-търговски 

маси в поземлен имот/ПИ с идентификатор 05815.301.89 по одобрени 

кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Ботевград,находящ се в 

УПИ-ХІХ”За  кооперативен пазар”,кв.46 по действащия регулационен 

план на гр.Ботевград,представляващ частна общинска 

собственост,съгласно АОС№1984/17.02.2014 година. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№120  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на 

доклада на временната комисия назначена с Решение №100/27.03.14г. 

/вх.№155/ и становища на Постоянните комисии  по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание чл.21,ал.1,т.23 и т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

проведено поименно гласуване със 17 гласа „за”, 7  гласа „против”,  1 

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

Р Е Ш И: 

             
1. Приема доклада на временната комисия, определена с Решение № 

100/23.07.2014г. на Общинския съвет- гр.Ботевград, от извършената 

проверка на състоянието и начина на стопанисване на Седеметажна 

масивна сграда /бивш стационар/, находяща се в УПИ I, в кв.202 по плана 

на гр.Ботевград. 

2.Потвърждава като правилни действията на Управителя на 

„Многопрофилна болница за активно лечение” гр. Ботевград - д-р Филип 

Филев, който в периода в който е стопанисвал описаната в т.1 сграда, 

съгласно Решение №201 от 26.06.2008г. на Общински съвет гр. Ботевград, 

е демонтирал напуканите, пробити и амортизирани радиатори от 

отоплителната инсталация на сградата, предал ги е за скрап и с получените 

средства е извършил ремонт на отоплителната инсталация на болницата. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№121  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГАРД на Докладна записка относно промяна в 

структурата и числеността на персонала в Регионално депо за не опасни 

отпадъци гр.Ботевград. /вх.№152/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. Считано от 01.05.2014 година се откриват 4 бройки „пазач”в регионално 

депо за не опасни отпадъци гр.Ботевград. 

2. Средствата за издръжка на новооткритите длъжности са в рамките на 

утвърдения за 2014 година бюджет на предприятието . 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№122  

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГАРД на Докладна записка относно учредяване 

право на преминаване и право на прокарване на трасета за 

водоснабдяване за противопожарни нужди и ел.захранване на УПИ IX-

820, склад за авточасти, в кв.82 по плана на с.Скравена през полски 

пътища №174.189, №174.188, имот №74005 – земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и 

съществуващи улици с о.т 239-220-313-314-318-319-320. 2. Одобряване 

на Задание и Разрешение за изработване на ПУП парцеларен план за 

водоснабдяване за ПП нужди и План-схема на ел.захранване на УПИ 

IX-820, склад за авточасти, в кв.82 по плана на с.Скравена. /вх.№144/ 

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.21,ал.1,т.8 и т.11 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,наоснование 

чл.124а,ал.1,чл.124б от Закона за устройство на 

територията/ЗУТ/,чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ 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 за учредяване право на преминаване и право на 

прокарване на водопровод за ПП нужди  през имоти №174188 и №174189, 

представляващи  полски пътища, собственост на Община Ботевград, имот 

№74005-земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и  ел.захранване по съществуващи улици с 

о.т.-239-220-313-314-318-319-320- общинска собственост, до  УПИ ІХ-820, 

склад за авточасти, в кв.82 по плана на с.Скравена. 

2.Цената на правото на преминаване и правото на прокарване да се 

определи след влизане в сила на Проект за подробен устройствен план 

(ПУП)- Парцеларен план за водоснабдяване  за ПП нужди и План -схема за 

външно ел.захранване на УПИ  ІХ-820, склад за авточасти, в кв.82, за 

имоти №174188, №174189 и №74005, землище на с.Скравена, както и 

съществуващи улици с о.т.-239-220-313-314-318-319-320- по плана на 

с.Скравена,  от комисията по чл.210 от ЗУТ. 



          2.  

 3.Одобрява Задание и разрешава изработването на Проект за 

Подробен устройствен план / ПУП/ - Парцеларен план  за водоснабдяване 

за ПП нужди  и План-схема за ел.захранване на УПИ ІХ-820, склад за 

авточасти, в кв.82 по плана на с.Скравена, за имоти №174188, №174.189 и 

№74005, землището на с.Скравена както и по съществуващи улици с о.т.-

239-220-313-314-318-319-320-  от плана на с.Скравена.  

4.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: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№123 

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГАРД на Докладна записка относно изплащане на 

обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ. /вх.№154/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”,  0 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р Е Ш И: 

             

1. Да се изплати от собствени приходи на Община Ботевград полагащото 

се парично обезщетение по чл.222, ал.3 от Кодекса на труда на : 

- Радка Петкова Микова; 

- Янка Василева Ганчева;  

- Адриана Иванова Тодорова; 

- Даша Манчева; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

       Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№124 

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГАРД на  Докладна записка относно даване на 

съгласие за отпускане на финансови средства от собствени приходи на 

общината за осигуряване на дърва за членовете на Общинската 

организация на ветераните от войните. /вх.№139/ 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  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 до 6 000 / Шест хиляди/ 

лева  за закупуване  по 5 куб.м. дърва за огрев за  членовете  на 

Общинската организация на ветераните от войните- 19 човека. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

       Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№125 

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГАРД на  Докладна записка относно предоставяне 

на земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Косачица, с.Врачеш. 

/вх.№151/ и становища на Постоянните комисии  по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основаниечл. 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 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 

29, 

 

Р Е Ш И: 
             

І.Предоставя на наследниците на Илия Илчов Терзийски следния 

недвижим имот:  

- имот с № 000510, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с 

площ от 2,125 дка., шеста категория, находящ се в местността „Косачица”, в 

землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 000477, 

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 № 

Ф00930/20.02.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Стана Иванова Рамджулска, като наследник на Илия Илчов 

Терзийски 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 

№126 

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – общински 

съветник на Докладна записка – предложение за назначаване на 

временна комисия, която да извърши проверка на съществуващите 

площадки за игра на територията на община Ботевград. /вх.№160/, 

предложение на ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА-общински съветник и 

становища на Постоянните комисии  по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград   на основание чл. 21.ал.1,т.23  от Закона 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.  Възлага  на кмета  община Ботевград в десетдневен срок да издаде 

заповед с която да назначи комисия ок компетентни органи с председател 

главния архитект на общината,която да извърши обстойна проверка на 

всички детски площадки. 

2.   Комисията по т.1 да направи доклад до Общинския съвет в срок до 2 

месеца и даде предложения за конкретни действия 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№127 

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на  Докладна записка относно обявяване на 

Многофункционална спортна зала „АРЕНА Ботевград” – за имот 

ПУБЛИЧНА общинска собственост. /вх.№164/ и становища на 

Постоянните комисии  по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на 

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

администрация,чл.6,ал.2 във връзка с чл.3,ал.2,т.3 от ЗОС 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.Обявява за ПУБЛИЧНА общинска собственост следният общински 

недвижим имот: 

            Многофункционална спортна зала АРЕНА Ботевград, 

представляваща Сграда с идентификатор 05815.305.493.1 със ЗП-4656кв.м., 

изградена в поземлен имот с идентификатор 05815.305.493 с площ от 

10241кв.м. по КККР на гр.Ботевград, актуван с АОС-частна 

№1982/17.02.2014г. 

   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 

№128 

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на  Докладна записка относно даване на съгласие за отпускане 

на финансови средства. /вх.№163/и становища  на Постоянните комисии 

по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание чл. 

21.ал.1,т.8,т.6  от Закона местното самоуправление и местната 

администрация 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  в размер до 

10 000.00  /Десет  хиляди /лева за  ремонт  покрива на сградата на  

кметството в 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 

№129 

Гр.Ботевград,24.04.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на  Докладна записка относно съгласие за преминаване трасе 

на газопровод за „Връзка газопровод Скравена – ГРП Ботевград.”през ПИ 

общинска собственост . /вх.№165/ ,Общинският съвет–Ботевград   на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 30, ал. 3 от Правилник за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), чл. 124а, 

ал. 1, чл. 124б, ал. 1 и чл. 125, ал. 1 от Закон за устройство на територията 

(ЗУТ),  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 за преминаване на трасе на газопровод за „Връзка 

газопровод „Скравена” –  

ГРП „Ботевград”” през Поземлени имоти с идентификатор (ПИ) 

05815.301.319 и ПИ 05815.301.301 по одобрени Кадастрална карта и 

кадастрални регистри (КК и КР) землище Ботевград - общинска 

собственост. 

 2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план (ПУП) за 

„Връзка газопровод „Скравена” – ГРП „Ботевград”” и Одобрява Задание 

по чл. 125 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).  

3. 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 

№130 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на  Докладна записка относно приемане на Общинска програма 

за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени 

дарби в община Ботевград през 2014година. /вх.№185/ 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 Закон за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във вр. с  чл.12.,ал.2 

от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби  и проведено   гласуване с   28 гласа „за”, 0  гласа „против”,  

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

 

Р Е Ш И: 

 

 

 1. Приема Общинска програма в община Ботевград през 2014 година 

за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени 

дарби в община Ботевград през 2014 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№131 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на 

Общински съвет-Ботевград на  Докладна записка относно определяне на 

срок за приключване на производството по ликвидация на „Търговия”ЕАД 

в ликвидация. /вх.№184/ и становища на постоянните комисии по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание чл. 21, ал. 1, т. 9  от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  и 

чл.266,ал.2 от Търговския закон  и проведено поименно гласуване   с   28 

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

общински съветници 29, 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1. Не освобождава Марин Колчаков от заеманата  длъжност 

ликвидатор на  „Търговия” ЕАД в /л/. 

2. Определя срок за приключване на производството по ликвидация 

и заличаване на „Търговия” ЕАД в /л/ считано до 31.12.2014г. 

3. В срок до 20.06.2014 година ликвидатора на  „Търговия” ЕАД в /л/ 

да входира в Общинския съвет отчет за дейността си до настоящия момент 

,който  да докладва   на редовното заседание на ОбС на 26.06.2014 година. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                      

             Р Е Ш Е Н И Е 

№132 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за подаване 

искане и сключване на договор за издаване на банкова гаранция с „Първа 

инвестиционна банка”АД./вх.№190/ и становища на постоянните комисии 

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

т. 8 и т.10 от Закон за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА)  и проведено  поименно  гласуване с   28 гласа „за”, 0  гласа 

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

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие да се подаде искане и да се сключи Договор за 

издаване на банкова гаранция с обслужващата ни банка ”ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД в размер на 1 162 581,15 лева /един 

милион сто шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и един лева и 

петнадесет стотинки/ със срок на валидност 29.11.2014г. (два месеца след 

изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ). 

          2. За обезпечаване изпълнението на задълженията по договора за 

издаване на банкова гаранция, Община Ботевград да учреди договорна 

ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на Община 

Ботевград, а именно:  

           2.1 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.113.23.5/ нула, пет, осем, едно, пет, точка, триста и едно, сто и 

тринадесет, точка, двадесет и три, точка, пет/ по КК и КР на гр.Ботевград,  

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

застроена площ: 1370.75/хиляда и триста, седемдесет цяло,  седемдесет и 

пет стотни/ кв.м., състоящ се от фоайе, санитарен възел, стълби, тераса, 

канцелария с тераса с идеални части: 24.286%/двадесет и четири цяло, 

двеста, осемдесет и шест хилядни процента/ от об.ч. на сградата и  от 

правото на строеж , Година на построяване 1988г.,  в сграда №23/двадесет 

и три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.301.113. с 

адрес 2140,гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.2/две/, а по действащия 

РП,  в УПИ І/първи/ , кв.65/шестдесет и пет/ , актуван с АОС-частна 

№2015/2014г. 



           2.             

2.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.23.4/ 

нула, пет, осем, едно, пет, точка, триста и едно, сто и тринадесет, точка, 

двадесет и три, точка, четири/ по КК и КР на гр.Ботевград,  с 

предназначение :друг вид самостоятелен обект, брой нива:1, застроена 

площ: 1452.74/хиляда и четиристотин, петдесет и две цяло,  седемдесет и 

четири стотни/ кв.м., състоящ се 6/шест/ броя помещения, фоайе, 

санитарен възел, стълби, с идеални части: 25.738%/двадесет и пет цяло, 

седемстотин, тридесет и осем хилядни процента/ от об.ч. на сградата и  от 

правото на строеж , Година на построяване 1988г., в сграда №23/двадесет и 

три/, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.301.113. с адрес 

2140,гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.1, а по действащия РП,  в УПИ 

І/първи/ , кв.65/шестдесет и пет/ , актуван с АОС-частна №2014/2014г. 

2.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.23.1/ 

нула, пет, осем, едно, пет, точка, триста и едно, точка двадесет и три, 

точка, едно/ по КК и КР на гр.Ботевград,  с предназначение :друг вид 

самостоятелен обект, брой нива:1, застроена площ: 1014.55/хиляда и 

четиринадесет цяло и петдесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от салон, 

тоалетни , две гримьорни, коридор, фоайе, стълби, с идеални части: 

17.795%/седемнадесет цяло, седемстотин, деветдесет и пет хилядни 

процента/ от сградата и  от правото на строеж , Година на построяване 

1988г., в сграда №23/двадесет и три/, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 05815.301.113. с адрес 2140,гр.Ботевград, пл.Незнаен войн 

№5, ет.0, а по действащия РП,  в УПИ І/първи/ , кв.65/шестдесет и пет/ , 

актуван с АОС-частна №2013/2014г. 

3. Упълномощава кмета на Община Ботевград да извърши всички 

необходими правни и фактически действия и подписва всички необходими 

документи – искане за издаване на банкова гаранция, договор за издаване 

на банкова гаранция, нотариален акт за учредяване на договорна ипотека и 

всички други документи, свързани със сключване на договора за издаване 

на банкова гаранция и учредяване на обезпечениието. 

4. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на процедурите по т. 1 и т. 2 от настоящото решение, при 

спазване на Закона за общинския дълг. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№133 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно придобиване право на 

собственост върху държавен имот. /вх.№186/ 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 (ЗМСМА)чл.8,ал.9 и чл.34,ал.1 и ал.2 от 

закона за общинската собственост  и проведено  поименно  гласуване с  

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

общински съветници 29, 

 

Р Е Ш И: 

 

        1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласието си община Ботевград да 

придобие безвъзмездно по реда на чл.54 от ЗДС, правото на собственост 

върху държавен недвижим имот,  включен в Програмата за управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2014г., представляващ:  

       Поземлен имот с идентификатор 05815.305.83 по кадастралната карта 

и кадастралния регистър на гр.Ботевград, с площ от 23602кв.м., 

ТПТ:урбанизирана; с начин на трайно ползване /НТП/ : стадион, с  номер 

по предходен план 2055, квартал 80/осемдесет/ по плана на гр.Ботевград, с 

административен адрес: п.к.2140, гр.Ботевград, бул.”Георги С.Раковски”, 

заедно със застроените в него сгради с идентификатори 05815.305.83.1, 

05815.305.83.2, 05815.305.83.3, 05815.305.83.4,  актуван с АДС 

№4231/21.10.1994г. на община Ботевград. 

   Мотиви: за задоволяване нуждите от обект за спортни дейности-

СТАДИОН със съблекални. 

   Начин на придобиване: безвъзмездно, по реда на чл.54 от ЗДС. 

       2.Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на т.1 от настоящото  решение. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                 ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№134 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 

Раздел III.А „Имоти, които община Ботевград има намерение да отдаде 

по наем…”  от Програмата за управление и разпореждане с общинска 

собственост. /вх.№187/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 

(ЗМСМА)чл.8,ал.10 от  Закона за общинската собственост  и проведено  

поименно  гласуване с  28 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  Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2014г. както 

следва: 

       Допълва  Раздел ІІІ.А. ”Имоти, които община Ботевград има 

намерение да отдаде под наем ..…” от  Програмата за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014г. със следните  

имоти: 

      1.1.Поземлен имот №599.11 по плана на новообразуваните имоти в 

местност Чешковица, землището на с.Врачеш, НТП:трайни насаждения. 

      1.2.Поземлен имот №599.14 по плана на новообразуваните имоти в 

местност Чешковица, землището на с.Врачеш, НТП:трайни насаждения 

      1.3.Поземлен имот №599.18 по плана на новообразуваните имоти в 

местност Чешковица, землището на с.Врачеш, НТП:трайни насаждения 

      1.4.Поземлен имот №599.20 по плана на новообразуваните имоти в 

местност Чешковица, землището на с.Врачеш, НТП:трайни насаждения 

      1.5.Поземлен имот №599.21 по плана на новообразуваните имоти в 

местност Чешковица, землището на с.Врачеш, НТП:трайни насаждения 

            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/ 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                 ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№135 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 

Раздел V= „Имоти в които общината има намерение да прекрати 

собственост през…” от Програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост през 2014г. /вх.№188/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 (ЗМСМА),чл.8,ал.10 от  Закона за общинската 

собственост  и проведено  поименно  гласуване с   28 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  Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2014г. както 

следва: 

       Допълва  Раздел V. ”Имоти  в които община Ботевград има намерение 

да прекрати съсобственост ..…” от  Програмата за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014г. със следният  

имот: 

УПИ ІІІ-11 в кв.9 по плана на с.Краево с Татяна Любомирова 

Николова, Валентина Георгиева и  Юлия Стаменова; 

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 

№136 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно промяна на предназначението 

на общинско жилище /вх.№179/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.42,ал.2 от ЗОС и чл.3,ал.3 от Наредбата за условията 

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

общински жилища и проведено  поименно  гласуване с  28 гласа „за”, 0  

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

съветници 29, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

1.Променя предназначението на общинско жилище с 

административен адрес: гр.Ботевград, жк. ”Васил Левски”, б 43, вх. В, ет.8, 

ап.24  от жилище за отдаване под наем в жилище за продажба. 

 
 

 
                    

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                

 

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№137 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно разрешение за изработване на 

ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 05815.8.26 по 

Кадастралната карта и кадастрални регистри /КК и КР/ на землище 

Ботевград, местност „Голия рът” за „Базова станция на Globul 

GSM/UMTS №2155”. /вх.№169/ и становища на Постоянните комисии 

по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 11 от Закон 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, чл. 124б, ал. 1, чл. 125, ал. 1 

от ЗУТ, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 от Закона за горите,  и проведено    

гласуване с  28 гласа „за”, 0  гласа „против”,  0 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет Ботевград разрешава да се изработи Подробен 

устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) на Поземлен имот (ПИ) 

с идентификатор 05815.8.26 по Кадастралната карта и кадастрални 

регистри (КК и КР) на землище Ботевград, местност „Голия рът” за 

“Базова станция на Globul GSM/UMTS № 2155” и одобрява 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 

№138 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно изменение на Подробен 

устройствен план /ПУП/ - План за регулация на част от кв.105 по плана 

на с.Врачеш, община Ботевград. /вх.№174/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на основание 

чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната 

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

проведено    гласуване с  28 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 на част от кв.105 по плана на с.Врачеш,като част от 

уличнорегулационните линии на уличното кръстовище при  о.т.131 бъдат 

съобразени със съществуващите имотни граници,съгласно представена 

скица-предложение. 

 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 

№139 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно одобряване състава на 

официална делегация за посещение на гр.Саранск и отпускане на 

финансови средства за закупуване на самолетни билети. /вх.№176/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет–Ботевград   на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 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 да бъдат отпуснати  средства от собствени приходи на 

община Ботевград  в размер до 3000 /Три хиляди/лева за закупуване на 

самолетни билети за официална делегация от град  Ботевград ,която да 

посети град Саранск,Република Мордовия в периода 10.06.2014 година- 

15.06.2013 година. 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№140 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на общината за изграждане канализация в 

с.Новачене /вх.№172/ 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  20 гласа „за”, 0  гласа „против”,  8 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 

80000.00  /Осемдесет  хиляди /лева за  направа на канализационна 

мрежа по улици в с. Новачене : ул.”Скобелев”,ул.”Панайот 

Волов”,ул.”Ангел Кънчев”,ул.”Седма” и ул.”11-та” за отвеждане и 

изчистване на фекални и битови води и заустване в септична яма   .   

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 

№141 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината за ремонт на църквата в  

с.Новачене./вх.173/ 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  20 гласа „за”,1  глас „против”,  6 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  цялостна подмяна  на покрив , 

подмяна дограма,цялостно изкърпване и  боядисване сградата   на 

църквата  в с.Новачене  .   

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 

№142 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината за изграждане на спортна 

площадка в с.Новачене. /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  22 гласа „за”, 2  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 

60000.00  /Шестдесет  хиляди /лева за  изграждане на спортна 

площадка в с.Новачене . 

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 

№143 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за осигуряване на 

летен отдих на ученици и млади семейства. /вх.№170/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23,т.6 и т.8 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   да бъдат отпуснати  финансови средства от 

собствени приходи на общината  в размер до 75 000 / Седемдесет и пет  

хиляди/ лева за осигуряване летен отдих на през 2014 година,както 

следва: 

1.1.За ученици от училищата на територията  на Община Ботевград 

шест смени по 7 дни през месеците-юни септември; 

1.2.За  млади семейства с деца-жители на община Ботевград през 

месеците  юли и август- осем смени по  7 дни. 

2. Кмета на община Ботевград да издаде заповед за назначаване на 

комисия,която да разработи критерии  и разгледа постъпилите  

заявления от семействата желаещи да  почиват безплатно през  2014 

година. 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№144 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на  Докладна записка относно съгласие за изплащане на 

адвокатско възнаграждение /вх.№189/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  във вр. с чл.7,ал.2,т.4 от Наредба 1/09.07.2004 г. за 

минималните размери на адвокатските възнаграждения 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 да бъде изплатено възнаграждение за правна помощ 

и съдействие в размер на 3081 (три хиляди осемдесет и един) лева за 

изготвяне, завеждане на искова молба и процесуално представителство и 

защита на Община Ботевград във връзка с наложена финансова корекция 

от Министерство на регионалното развитие по проект “Ботевград – 

привлекателна дестинация за атрактивен културно-искорически, еко 

и спортно-развлекателен туризъм” по ДБФП №BG161PO001/3.1-

03/2010/045, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007-2013 с бенефициент Община Ботевград. 

2. Средствата по т.1 да бъдат изплатени 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 

№145 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за провеждане 

на трето издание на „Дефилир на духовата музика” /вх.№175//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 26 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  10 700 /  Десет хиляди и 

седемстотин/ лева  за провеждане на  трето издание на „Дефилир на 

духовата музика”2014 г.-Ботевград . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№146 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА -  Председател 

на Общински съвет - Ботевград Докладна записка относно промяна в 

състава на Постоянната комисия по социална политика и 

здравеопазване. /вх.№181/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 

чл.6,ал.1,т.1 от Правилника за организацията и дейността на 

ОбС,неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

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. Променя състава на Постоянната комисия по социална политика и 

здравеопазване както следва: 

1.1 Освобождава Петя Константинова Кочкова – Бенчева като член на 

Постоянната комисия по социална политика и здравеопазване като 

представител на  групата на БСП 

1.2 Избира за член на Постоянната комисия по социална политика и 

здравеопазване Петя Константинова Кочкова – Бенчева . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№147 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане 

на финансови средства за еднократна помощ /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 27 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 общината  в размер  до  5000 /  Пет хиляди / 

лева  за еднократна помощ на  Иванка Валентинова Коцева на 34 

години от гр.Ботевград  за животоспасяваща операция. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№148 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ХРИСТО ЯКИМОВ - общински 

съветник на  Докладна записка – Предложение за допълнение към 

Решение №19/26.01.12г. на Общински съвет Ботевград от група 

общински съветници. /вх.№183/ 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 със 7 гласа „за”, 15  

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

съветници 29, 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Не приема предложението  за допълване на Решение №19/26.01.2012 

година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№149 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ХРИСТО ЯКИМОВ - общински 

съветник на   Докладна записка относно предложение за промени в 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

– гр.Ботевград. /вх.№182/ 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    поименно гласуване със 7 гласа „за”, 17  гласа „против”,  1 

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

 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1.Не приема предложението  за промени в Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация – гр.Ботевград по 

докладна записка  вх.№182/21.05.2014 година. 

 
 

 

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№150 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  РАДОСЛАВ НАКОВ-Управител на „В 

и К-Бебреш”ЕООД на Докладна записка относно намаляване 

числеността на персонала в търговско дружество „В и К Бебреш” 

ЕООД. /вх.№194/ и становища на Постоянните комисии по същия 

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

т.9   от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

проведено    поименно гласуване с 20 гласа „за”, 1  глас „против”,  2 

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 1. Дава съгласие управителя на „В и К-Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград  

да извърши съкращаване  до 40 % от личния състав на дружеството. 
 

 

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                             Р Е Ш Е Н И Е 

№151 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отдаване под наем на терен – 

част от публична общинска собственост, включен в Програмата за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в 

община Ботевград през 2014г. /вх.№199/  и становище на Постоянната 

комисия по 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,чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от Закона за общинската 

собственост,глава VІ от Наредбата за реда за 

придобиване,разпореждане и управление с общинск8о имущество в 

община Ботевград,Тарифа за 1 кв.м. полезна площ при отдаване под 

наем на общински имоти и проведено    поименно гласуване с  20 гласа 

„за”, 1  глас „против”,  2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29, 

Р Е Ш И: 

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

чрез търг с тайно наддаване, за срок :до започване  ремонт на градския 

парк по утвърден  нов проект с финансиране от Европейски съюз или 

собствени приходи,  терен – част от публична общинска собственост,  

включен в т.16 на раздел ІІІ.А. от Програмата за управление и 

разпореждане  с имоти-общинска собственост в Община-Ботевград през 

2014г., както следва: 

           Терен с площ от 64кв.м. за разполагане на поставяем търговски 

обект в поземлен имот с идентификатор 05815.305.82 с предназначение за 

друг вид озеленен обект, с номер по предходен план 1759, квартал 80, гр. 

Ботевград, актуван с АОС-публична №2024/23.05.2014г., при начална 

тръжна месечна наемна цена в размер на 160.00/сто и шестдесет/ лева. 

           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 

№152 

Гр.Ботевград,29.05.2014 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. /вх.№198/  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.7,ал.2,т.4 от  

Наредба №1/09.07.2004 година за минималните размери за адвокатските 

възнаграждения и проведено    поименно гласуване с  19 гласа „за”, 1  

глас „против”,  3 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29, 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да бъде изплатено възнаграждение в размер на 

11 380 (единадесет хиляди триста и осемдесет) за осигуряване на правна 

помощ и съдействие в съдебно производство по търговско дело №68 от 

2014г. по описа на Софийски окръжен съд образувано по искова молба от 

„Чавдар” ЕАД в несъстоятелност срещу Община Ботевград за връщане на 

неоснователно получени суми, представляващи Такса битови отпадъци и 

Данък недвижими имоти в размер на 349 000 лева. 

2. Средствата по т.1 да бъдат изплатени 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 

№153 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на общината. /вх.№200/  

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  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 20 000 /Двадесет хиляди лева за 

възстановяване на пешеходно премостващо съоръжение над река 

Бистрица,находящ се на ул.”Бистрица” и ул.”Трети март”с.Трудовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№154 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на общината за 

еднократна помощ /вх.№195/  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  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 бъде 

отпусната еднократна финансова помощ  в размер  до  600.00 

/шестстотин / лева на  Нелка Григорова Маркова  от град Ботевград    за  

закупуване на консумативи и лекарствени средства за възстановяване 

след проведено оперативно лечение.  

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№155 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на общината на  Народно 

читалище „Правда 1905”с.Новачене/вх.№191/  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  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 на 800.00 /осемстотин / лева за  

транспортни разходи и такса за участие във фестивал на танцов 

състав”Луди млади” до  град Трън,обл.Перник на 08.06.2014 година. 

 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№156 

Гр.Ботевград,29.05.2014 г. 

 

           ПО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ   НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на 

Община Ботевград за  отпускане на финансови средства от собствени 

приходи на общината по повод тържествено  честване 10 годишен 

юбилей на танцов състав към НЧ”Светлина-1900”с.Литаково” 

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  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 5000.00 /пет хиляди / лева   за 

тържествено честване 10-годишен юбилей на танцов състав към 

НЧ”Светлина-1900”с.Литаково. 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                              /ЙОРДАНКА  ЛАЛЧЕВА 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№157 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Информация за състоянието на общинската пътна мрежа, 

знаковото стопанство и безопасността на движението в община Ботевград. 

/вх.№231/ 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  24 гласа „за”, 0  гласа „против”,  2 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 

 

 

 1. Приема Информация за състоянието на общинската пътна мрежа, 

знаковото стопанство и безопасността на движението в община Ботевград.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
     

 

 

 

 

   Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№158 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно възмездно предоставяне на 

финансови средства на „В и К Бебреш” ЕООД. /вх.№210/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 (ЗМСМА)   и проведено  поименно  гласуване с    

18 гласа „за”, 3  гласа „против”,  4 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29, 

Р Е Ш И: 

 

 1. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор с 

Управителя на „В и К Бебреш” ЕООД за възмездно предоставяне на „В и К 

Бебреш” ЕООД гр. Ботевград, с ЕИК 122052207 финансова помощ в 

размер на 200 000 (двеста хиляди) лева, от собствени средства на Община 

Ботевград, за финансиране на оборотната дейност на дружеството с цел 

стабилизиране на производствената му дейност.  

 

2. Задължава управителя на „В и К Бебреш” ЕООД гр. Ботевград да 

използва финансовите средства по точка 1 единствено за финансиране на 

оборотната дейност на дружеството, не и за разплащане на стари 

задължения.  

 

3. Сумата по точка 1 следва да бъде възстановена на Община 

Ботевград за срок до края на текущата 2014 година, на шест равни вноски, 

дължими до 25-то (двадесет и пето) число на всеки месец считано до 

25.12.2014 година. 

 
4. Сумата по точка 1, представляваща възмездна финансова помощ 

да се изплаща  на дружеството от касата на Община Ботевград като се 

правят плащания и срещу представени  платежни документи за извършени 

разходи от В и К Бебреш” ЕООД гр. Ботевград . 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№159 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на „В и К Бебреш” 

ЕООД гр.Ботевград за стопанисване и управление на недвижим имот. 

/вх.№232/ 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)   

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: 

 

 

 

1. Предоставя на „В и К Бебреш” ЕООД гр. Ботевград за стопанисване и 

управление недвижим имот - Модулна пречиствателна станция за питейни 

води с. Трудовец, представляващ водностопанско съоръжение-частна 

общинска собственост съгласно АЧОС №1658/11.10.2013г., находящо се в 

поземлен имот № 550127, местност „Пейовица”, землище на с. Трудовец, 

общ. Ботевград.  

 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите от 

горното решение действия. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№160 

Гр.Ботевград,26.06.2014 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.№228/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    24 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 23.07.2014 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:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                  

          ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№161 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 

т.III Б от Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 

през 2014г. /вх.№220/ 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)  и 

чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от  Закона за общинската собственост 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. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и 

актуализиране на  Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2014г. както 

следва: 

         В  „т.ІІІ.Б. Имоти, които общината има готовност да продаде…” 

включва следните общински недвижими имоти  : 

          УПИ І-общ.  в кв.41 с ур.площ от 1025 кв.м. по плана на с.Радотина, 

община Ботевград, Софийска област, актуван с АОС-частна 

№450/16.07.2002г., с неуредени регулационни сметки. 

         УПИ ІІ-общ.  в кв.41 с ур.площ от  680 кв.м. по плана на с.Радотина, 

община Ботевград, Софийска област, актуван с АОС-частна 

№449/16.07.2002г. 

      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 

№162 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно допълване и актуализиране на 

т.III Б от Програма за управление и разпореждане с общинска собственост 

през 2014г. /вх.№222/ 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)  и 

чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от  Закона за общинската  собственост и проведено  

поименно  гласуване със 17   гласа „за”, 1  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  Програма за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2014г. както 

следва: 

         В  „т.ІІІ.Б. Имоти, които общината има готовност да продаде…” 

включва следният общински недвижим имот  : 

          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. 

      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 

№163 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно учредяване право на ползване 

върху общински недвижими имоти – частна общинска собственост, 

находящ се в УПИ I, кв.202, гр.Ботевград. /вх.№227 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)  и чл.39,ал.4 от  Закона за общинската  

собственост 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: 

 

        1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се  удължи за срок от 

3/три/години  Договор от 25.07.2008г. с допълнителните споразумения към 

него между Община-Ботевград и  „МБАЛ-Ботевград”ЕООД-гр.Ботевград 

учреденото  безвъзмездно право на ползване върху следните общински 

недвижими имоти-частна общинска собственост, актувани с АОС № 

986/18.01.2008г. и представляващи: 

              1.1.Централен корпус- триетажна масивна сграда състояща се от:І-

ви етаж отделение за скенер, заседателна зала, кабинети, фоайе; ІІ-ри 

етаж:рентгеново отделение; ІІІ-ти етаж: очно и ушно отделения,  

              1.2.Топла връзка-двуетажна/бивше детско отделение, бивше 

отделение за патология/ 

              1.3.Кислородна станция с помещение за компресор 

              1.4.Сметогорна станция  

         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 

№164 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно продажба по реда на чл.35, ал.1 от 

ЗОС на общински недвижим имот /вх.№224/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)  и чл.35,ал.1 от  Закона за общинската  

собственост и проведено  поименно  гласуване с  22 гласа „за”, 2  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 недвижим имот-частна 

общинска собственост , включен в  Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД 

през 2014г.,  представляващ:   

       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 504.00лева, 

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 

№165 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно доброволна делба по реда на 

чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в УПИ III-11 в кв.9 в с.Краево. /вх.№221/ 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)  и чл.36,ал.1,т.2 от  

Закона за общинската  собственост 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: 

 

               1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка-доброволна делба по реда 

на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез покупко-продажба на общинската 

собственост между община Ботевград и Татяна Любомирова Николова, 

Валентина Любенова Георгиева и Юлия Любенова Стаменова като 

собственици съгласно н.акт № 115, том І, рег.№872, д.96/2014г.   на 

поземлен имот с пл.№11 в кв.9 по плана на с.Краево, участващ с 673кв.м. в 

УПИ ІІІ-11, целият с ур.площ от 790кв.м. с неуредени регулационни 

сметки,  като същите придобият възмездно правото на собственост върху 

следния общински недвижим имот-частна общинска собственост, актуван 

с АОС – частна № 2018/23.05.2014г.  на община Ботевград:  

 Терен с  площ от 36.00/тридесет и шест/кв.м., влизащ по регулация 

в УПИ ІІІ-11 в кв.9, целият с урегулирана площ от 790кв.м.,  по 

плана на с.Краево, община Ботевград, Софийска област, на пазарна 

цена в размер на 288.00/двеста, осемдесет и осем/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 

№166 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно учредяване право на строеж за 

пристрояване върху общински недвижим терен от 3.56 кв.м., част от 

поземлен имот с идентификатор 05815.301.113 по КККР на гр.Ботевград. 

/вх.№230/ 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)  и 

чл.38,ал.2 от  Закона за общинската  собственост и проведено  поименно  

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

общ брой общински съветници 29, 

Р Е Ш И: 

             1.Дава съгласие да се УЧРЕДИ на ЕТ”Росто-Стоян Христов” с ЕИК 

122022858, със седалище и адрес на управление гр.Етрополе, ул.Георги 

Бакалов №27, управлявано и представлявано от Стоян Цанов Христов, 

като собственик съгласно нот.акт №107, том ІІ, рег.№2626, д.№296/2007г. 

на Дом на науката и техниката, представляващ триетажна масивна сграда с 

правото на строеж изградена в поземлен имот с идентификатор 

05815.301.113 по КККР на  гр.Ботевград,  както следва: 

  

 Право на строеж за пристрояване върху терен с площ от 3.56кв.м. от 

имот с идентификатор 05815.301.113 по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр.Ботевград, с цел реализиране на 

инвестиционен проект преустройство и промяна на предназначението на 

част от банков офис в кафе-аперитив и сладкарница на  приземният етаж 

на сграда идентификатор 05815.301.113.22, 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 2014.00 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 

№167 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно продажба на едно жилище, частна 

общинска собственост. /вх.№223/ 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)  

и  във вр. с чл.47,ал.1,т.3 и ал.2  от  Закона за общинската  собственост 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: 

 

1. Дава съгласие да бъде продадено жилище,частна общинска 

собственост,находящо се на адрес: гр.Ботевград, ЖК”Васил 

Левски”,бл.43,вх.В,ет.8,ап.24 на Галина Николаева Накова за 

сумата 25 000.00/двадесет и пет хил.лв./ 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни процедурата по 

продажбата. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
      

  Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                                           ПРЕПИС! 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е 

№168 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Трепетликов рът” с.Литаково. /вх.№211/ 

и становище на постоянната комисия по МСЗ  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  гласа 

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

 

 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Предоставя на наследниците на Коцо Трифонов Марковски 

следния недвижим имот:  

- имот с № 000266, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, с 

площ от 5,421 дка., пета категория, находящ се в местността „Трепетликов 

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

000266, 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 № Ф01906/20.02.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Иванка Христова Иванова, като наследник на Коцо Трифонов 

Марковски 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 

№169 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м. „Станков преслъп” с.Литаково. /вх.№212 и  

становище на постоянната комисия по МСЗ  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  гласа „против”,  0 гласа 

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

 

 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Предоставя на наследниците на  Тодора Стоянова Пеева 

следния недвижим имот:  

- имот с № 036010, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

2,372 дка., четвърта категория, находящ се в местността „Станков преслъп”, 

в землището на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 036008 

/образуван от бивш имот № 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 № Ф02019/05.06.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Васил Кръстев Иванов, като наследник на Тодора Стоянова 

Пеева 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 

№170 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.”Осеница” с.Врачеш. /вх.№213/и  становище на 

постоянната комисия по МСЗ  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  гласа „против”,  0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Предоставя на наследниците на Димитър Илиев Петков следния 

недвижим имот:  

- имот с № 047008, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

1,032 дка., пета категория, находящ се в местността „Осеница”, в землището 

на с. Врачеш, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 047008, 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 № 

Ф00971/29.05.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Илия Димитров Писарски, като наследник на Димитър Илиев 

Петков 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 

№171 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.”Остроша” с.Врачеш./вх.№214 /  и становище на 

постоянната комисия по МСЗ  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  гласа „против”,  0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Предоставя на наследниците на Иван Николов Боновски 

следния недвижим имот:  

- имот с № 031016, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

2,694 дка., пета категория, находящ се в местността „Остроша”, в 

землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 031016, 

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 № 

Ф00972/29.05.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Иванка Георгиева Боновска, като наследник на Иван Николов 

Боновски 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 

№172 

Гр.Ботевград,26.06.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.”Фусковец” с.Врачеш. /вх.№215/и становище на 

постоянната комисия по МСЗ  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  гласа „против”,  0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш И: 

І.Предоставя на наследниците на Илия Миков Раковски следния 

недвижим имот:  

- имот с № 072031, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

1,090 дка., пета категория, находящ се в местността „Фусковец”, в 

землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 072031, 

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 № 

Ф00966/29.05.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Павел Илиев Раковски, като наследник на Илия  Миков 

Раковски 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 

№173 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, гр.Ботевград. /вх.№216  и становище на 

постоянната комисия по МСЗ  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  гласа „против”,  0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Предоставя на наследниците на Иванка Стаменова Делчева 

следния недвижим имот:  

- имот с проектен идентификатор 05815.41.152, с проектна площ от 2, 

535 дка., с начин на трайно ползване „Пасище”, трайно предназначение на 

територията „Земеделска”, в землището на гр. Ботевград, попадащ в 

поземлен имот с идентификатор 05815.41.103, а по списъка, цитиран по-

долу - в имот № 000315, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, 

находящ се в землището на гр. Ботевград, при граници и съседи съгласно 

скица – проект № 15-17816/06.02.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Нинко Петров Нинов, като наследник на Иванка Стаменова 

Делчева 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 

№174 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, гр.Ботевград. /вх.№217/ становище на постоянната 

комисия по МСЗ  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  гласа „против”,  0 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш И: 

 
І.Предоставя на наследниците на Иванка Стаменова Делчева следния 

недвижим имот:  
- имот с проектен идентификатор 05815.72.131, с проектна площ от 2, 426 дка., с 

начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя”, трайно предназначение 
на територията „Земеделска”, в землището на гр. Ботевград, попадащ в поземлен имот 
с идентификатор 05815.72.117, а по списъка, цитиран по-долу - в имот № 013110, 
представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. 
Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 15-89164/02.04.2014г. 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 
Нинко Петров Нинов, като наследник на Иванка Стаменова Делчева 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 

№175 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община 

Ботевград  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, гр.Ботевград. /вх.№218// и становище на 

постоянната комисия по МСЗ  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  гласа „против”,  0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

І.Предоставя на наследниците на Иванка Стаменова Делчева 

следния недвижим имот:  

- имот с проектен идентификатор 05815.14.337, с проектна площ от 2, 

844 дка., с начин на трайно ползване „Изоставено трайно насаждение”, 

трайно предназначение на територията „Земеделска”, в землището на гр. 

Ботевград, попадащ в поземлен имот с идентификатор 05815.14.329, а по 

списъка, цитиран по-долу - в имот № 000327, представляващ земя по чл. 19, 

ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр. Ботевград, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № 15-89479/02.04.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Нинко Петров Нинов, като наследник на Иванка Стаменова 

Делчева 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 

№176 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА РАДОСЛАВ НАКОВ – Управител на „В и К-

Бебреш”ЕООД гр. Ботевград  на Информация по искане вх.№0806-

201/03.06.14г. от група общински съветници /вх.№233/ и  ИВАН 

ГАВАЛЮГОВ-общински съветник на докладна записка от група Общински 

съветници мандат 2011-2015 година/вх.№201/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  18 гласа „за”, 0  гласа „против”,  

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

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

1.  Приема  информацията на управителя Радослав Наков относно 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
      

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№177 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА МИЛЧО ИЛЧЕВ- Ликвидатор на 

„Благоустройство и комунално стопанство”ЕООД-в ликвидация  на 

Докладна записка относно приемане началния ликвидационен баланс на 

„БКС” ЕООД – Ботевград в ликвидация. /вх.№235/ 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 проведено  поименно  гласуване със  17 гласа „за”, 0  

гласа „против”,  6 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

 

 

 

            1. Приема  Първоначален ликвидационен баланс на „БКС”ЕООД в 

ликвидация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
      

  Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№178 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА МИЛЧО ИЛЧЕВ- Ликвидатор на 

„Благоустройство и комунално стопанство”ЕООД-в ликвидация  

на Докладна записка относно отпускане на финансови средства от 

собствени приходи за разходи по ликвидацията на „БКС ЕООД – 

Ботевград в ликвидация. /вх.№236/  и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на  основание  

чл.21,ал.1,т.6 и т.9 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 финансови  средства в размер 

на 965.00 лева от собствени приходи на общината, за разходи по 

ликвидацията на БКС-ЕООД в ликвидация за месеците април,май и юни 

2014 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
      

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№179 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане финансови средства 

от собствени приходи на общината. /вх.№238/ 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  23 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  4 500 / четири хиляди и 

петстотин  / лева   на Мажоретен състав и Младежки духов оркестър при  

НЧ”Христо Ботев-1884” за  провеждане на тренировъчен лагер в рамките на 

7 дни през м. август в гр. Приморско във връзка с подготовката им за новия 

творчески сезон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
      

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№180 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината за осигуряване транспорта 

за летния отдих на деца и ученици от община Ботевград. /вх.№239/ 

 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  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 до 14 500 / Четиринадесет 

хиляди и петстотин/ лева за осигуряване транспорта на децата  и 

учениците от общината  за  летен отдих  през 2014 година в град 

Приморско. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
      

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№181 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на 

Общински съвет БОТЕВГРАД   относно  приемане на план за работа на 

Общинския съвет през третото тримесечие на 2014 година / /вх.№225/ 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 със 

18 гласа „за”,0 гласа „против”,  4 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29, 

                                                 

Р Е Ш И  : 

 

 

1. Приема План за работа на Общинския съвет-Ботевград за третото 

тримесечие на 2014 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
      

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№182 

Гр.Ботевград,23.07.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на 

Община Ботевград на Докладна записка относно допълване и 

актуализиране на т.III Б от Програма за управление и разпореждане с 

общинска собственост през 2014г. /вх.№252/ и становище на ПК 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 основание чл.8, ал.10 и чл.35, ал.1 от ЗОС 

и  проведено     поименно  гласуване с  16  гласа „за”,  0 гласа „против”,    

1 глас „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 2014г. както 

следва: 

         В  „т.ІІІ.Б. Имоти, които общината има готовност да продаде…” 

включва следният общински недвижим имот  : 

        Поземлен имот с идентификатор 05815.303.147 по Кадастралната 

карта  и кадастралните регистри на гр.Ботевград, с площ от 6674кв.м., 

трайно предназначение на територията:урбанизирана; начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план кв.204, парцел 

ІІІ, адрес:гр.Ботевград, ул.”Цар Иван Шишман” .  

      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 

№183 

Гр.Ботевград,23.07.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на 

Община Ботевград на Докладна записка относно продажба по реда на 

чл.35, ал.1 от ЗОС  на общински недвижим имот. /вх.№249/ и 

становище на Пк 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  чл.35, ал.1 от ЗОС и  

проведено     поименно  гласуване със 17 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 недвижим имот-частна 

общинска собственост , включен в  Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД 

през 2014г.,  представляващ:   

-  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 75 

255.00лева, 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 

№184 

Гр.Ботевград,23.07.2014 г. 

 

 

   ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на 

Община Ботевград на Докладна записка относно определяне на 

минимални наемни  цени при отдаване под наем на многофункционална 

спортна зала „АРЕНА Ботевград”. /вх.№253/ и становище на ПК 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  чл.14, ал.8 от ЗОС  и  проведено     поименно  

гласуване с 16 гласа „за”, 0  гласа „против”, 1  глас „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29, 
 

Р Е Ш  И  : 
 

      1.Общински съвет-Ботевград одобрява Минимални наемни цени за 

ползване на многофункционална спортна зала „Арена Ботевград” от 

български и международни спортни организации за провеждане на 

Спортно - състезателна и тренировъчна дейност, както следва: 

 

№ Наименование Брой 

дни  

до 8 

часа 

Брой дни  

до 4 часа 

Цена в 

лева, без 

ДДС 

1. Тренировки по вид спорт 1 1 400/200 

2. Състезание по вид спорт 

от национален мащаб 

 

1 

 

1 

 

2000/1500 

3. Състезание по вид спорт с 

международно участие  

 

1 

 

1 

 

3000/2000 

4. Състезание по вид спорт с ранг на 

ЕП,СП,  официални международни 

турнири и други неспортни 

мероприятия 

 

1 

 

1 

 

4000/1000 

 

 



Наемът на зала „Арена Ботевград” включва следните услуги: 

          1.1. Предоставяне на залата оборудвана за провеждане на 

тренировка/състезание по вид спорт. 

          1.2. Осигуряване на дежурни: ел. техник, озвучител, техник 

отопление и климатизация 

 в тренировъчни дни 

    -  чистачки - 2 бр./ 1 бр.; 

    - разпоредители - 2 бр./ 1 бр.; 

 в състезателни дни 

    - чистачки - 4 бр./ 2 бр.; 

    - разпоредители - 6 бр./ 3 бр.; 

1.3. Оказване на пълно съдействие при осигуряване на допълнителен 

персонал и услуги: охрана, секретари и статистици, лекар, допълнителни 

разпоредители и билето-продавачи. 

2.Ползването на многофункционална спортна зала”Арена Ботевград” от 

спортни клубове в СД”Балкан”-Ботевград и всички регистрирани спортни 

клубове на територията на община Ботевград  да бъде безплатно,както и 

провеждането на  тържества и изяви от общински училища,детски градини 

и културни институции. 

                                                 
 

 

 

 

 

                                            

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 
      

  Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№185 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – 

Председател  на Общински съвет Ботевград на Отчет за дейността на 

Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2014 

година. /вх.№244/ и становища на Постоянните комисии  по същия 

въпрос ,Общинският съвет–Ботевград    на основание  чл.21, ал.1, т.23   

във вр. с чл.27,ал.6 от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и  проведено       гласуване с   25 гласа „за”,  0 гласа 

„против”,     2 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 

29, 

                                                 

 

Р Е Ш И  : 

 

 

1. Приема  отчета за дейността на Общинския съвет и неговите 

комисии за първото шестмесечие на 2014 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№186 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЦВЕТАНКА АРБОВА – Управител 

на ОБ”Обредни дейности”-гр.Ботевград на Информация за дейността 

на ОП „Обредни дейности”  /вх.№251/ 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  27 гласа „за”,  0 

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

съветници 29, 

                                                 

 

 

Р Е Ш И  : 

 

 

 

1. Приема  Информацията за дейността на ОП”Обредни дейности”-

гр.Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№187 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  РАДКА ГЪСАШКА – Управител на 

ОБ”Автогари и транспортно обслужване”-гр.Ботевград на 

Информация за дейността на ОП „Автогари и транспортно обслужване”  

/вх.№243/ 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  Информацията за дейността на ОП” Автогари и 

транспортно обслужване ”-гр.Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№188 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно приемане на Наредба за 

управление на отпадъците на територията на община Ботевград. /вх.№256/ 

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 чл.22 от Закона за управление 

на отпадъците /ЗУО/във връзка с чл.19,ал.1 от ЗУО при условията на  

чл.22,ал.3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл.77 от 

Административно-процесуалния кодекс/АПК/,чл.26,ал.1 и ал.2 от Закона за 

нормативните актове/ЗНА/  и  проведено       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 отменя Наредбата за управление на 

отпадъците на територията на община Ботевград, приета с Решение №189 

от 23.07.2009 г.  

2.  Общински съвет Ботевград приема Наредба за управление на 

отпадъците на територията 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 

№189 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на община 

Ботевград на  Докладна записка относно изменение и допълнение на Глава 

втора „Местни такси” от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград. 

/вх.№226/ и становища на Постоянните комисии  по същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград    на основание  чл.21, ал.1,т.7 и чл.21.ал.2  от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация 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.Прави изменение  и допълнение в Глава втора”Местни такси”, 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 приета с 

решение №23/27.02.2003 година на Общинския съвет Ботевград,както 

следва: 

1.1. Създава  нов член 22а  със следния текст:  

Чл.22а.” За ползване  на услугата”Детска млечна кухня” за деца  от 6 

месеца до 3 годишна възраст  родителите/настойници,попечители/ 

заплащат стойност на купон за едно ястие в размер на 0.70 лева. 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№190 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  КЛАРА НАНОВСКА – Зам.Кмет на община 

Ботевград на  Докладна записка относно одобряване на финансов отчет и 

доклад за дейността на ликвидатора на „Медико-техническа лаборатория-I-

Ботевград” ЕООД в ликвидация. /вх.№246/ и становища на Постоянните 

комисии  по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград    на основание  

чл.270,ал.1 и ал.2;чл.273 ал.1 от Търговския  закон и чл.21,ал.1,т.8 и т.9   от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация 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. Одобрява финансов отчет към 15.07.2014 година на „Медико-

техническа лаборатория-І-Ботевград”ЕООД в ликвидация. 

2. Одобрява доклад за дейността на ликвидатора и пояснение на 

крайния ликвидационен баланс на „Медико-техническа  лаборатория 

І-ЕООД-в ликвидация. 

3. Освобождава ликвидатора от отговорност. 

4. Задължава ликвидатора да предприеме действия по заличаване на 

дружеството съгласно чл.273,ал.1,т.3 от Търговския закон. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№191 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА РАДОСЛАВ НАКОВ – Управител на „В и К-

Бебреш”ЕООД на Докладна записка относно бракуване на вещи и 

съоръжения собственост на В и К „Бебреш” ЕООД. /вх.№257/ 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  27 гласа 

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

съветници 29, 

                                                 

 

 

Р Е Ш И  : 

 

1. Дава съгласие да се бракуват вещи и съоръжения,собственост на „В 

и К-Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград описани в Приложение №1 и 

същите да бъдат продадени за скрап. 

2. Дава съгласие  Управителят да закупи 3 броя високо-проходими 

автомобили и камион-самосвал с товароносимост 6-8 тона,след 

провеждане на обществени поръчки,като използва получените 

средства  от продажбата на бракуваното имущество и дофинансира 

със средства на „ВиК-Бебреш”ЕООД 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№192 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно извършване на вътрешни 

компенсирани промени в рамките на определените капиталови разходи с 

приетата инвестиционна програма на община Ботевград за 2014 г. /вх.№254/               

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.1,т.3 от Закона за 

публичните финанси 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.Дава съгласие да се  извършат необходимите вътрешни компенсирани 

промени в рамките на определените капиталови разходи както следва:  

    Параграф 52 01 -Придобиване на компютри и хардуер ; 

    Било:    -    7988.00 лв.   

    Става:   -    28 000 лв. 

         Параграф 52 03 -Придобиване на друго оборудване, машини и 

         съоръжения; 

    Било      -  632 480.00 лв. 

    Става:    -  177468.00 лв.  

    Параграф 52 04 - Придобиване на транспортни средства; 

    Било:    -    0.00 лв.   

    Става:   -   40 000.00лв.  

         Параграф 52-05- Придобиване на стопански инвентар;        

          Било:   - 5793.00 лв. 

          Става:  - 50793.00 лв. 

     Параграф 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти”        

     Било:   - 473 470.00 лв. 

          Става:  - 823 470.00 лв. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№193 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно извършване на промени в плана на 

функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи по бюджета на 

община Ботевград за 2014 г. /вх.№258/       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.1,т.3 от Закона за публичните финанси 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.Дава съгласие да се  извършат необходимите вътрешни компенсирани 

промени в рамките на определените  разходи както следва:   

 

1.1.  Със сумата по решение №158/26.06.2014г., в размер на 

200 000.00лв. за финансова помощ на „В и К-Бебреш” ЕООД     ще се  

промени разходен параграф 42-14 - Обезщетения и помощи по решение на 

Общински съвет както следва:  

Било: параграф  42-14- Обещетения и помощш по р.ОбС  - 435 713.00лв. 

     Ставa:параграф  42-14                                                            - 635 713.00 лв. 

     

1.2. С останалата сума, в размер на 149 961лв. от цитираните  решения  

ще бъдат променени следните разходни параграфи; параграф  10-11-храна , 

10-20- разходи за външни услуги, 45-00- субсидии за организации с 

нестопанска цел и параграф 52-02 – призобиване на сгради, както следва: 

 

Било: параграф 10-11 – Храна                                            -  669 365.11лв. 

Става: параграф 10-11-                                                         -  703 977.20лв. 

 

     Било;параграф 10-20 – Външни услуги                            -  2 039 548,00лв. 

Става;параграф 10-20 -                                                       - 2 085 511,00лв. 

 

Било;параграф  42-14 - Обещетения и помощш по р.ОбС- 635 713,00 лв.  

Става: параграф 42-14-                                                          - 684 898.80 лв. 

 



           2. 

 

      Било;параграф 45-00 субсидии за организации с нестопанска цел 

                                                                                                     -1 043 154,00 лв   

      Става: параграф 45-00                                                        - 1 063 354.00 лв. 

 

 Било: параграф 52-02 – придобиване на сгради               -1 349 257,00лв. 

      Става; параграф 52-02-                                                        -   999 296,00лв. 

 

      С намалението на бюджета в параграф 52-00 в размер на 349 961.00лв.,   

предвидените средства за изграждането на  Многофункционална Спортна 

зала със собствени приходи, ще бъдат извършени вътрешни компенсирани 

промени в разходната част по функции и параграфи без да се променя 

рамката на бюджет 2014г.            

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№194 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно продажба по реда на чл.35, ал.1 от 

ЗОС на общински недвижим имот. /вх.№248/       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 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.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарните цени и дава съгласие 

да се извършат разпоредителни сделки-продажби по реда на чл.35, ал.1 от 

ЗОС,  чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-частна 

общинска собственост , включени в  Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД 

през 2014г.,  представляващи:   

     1.1. УПИ І-общ.  в кв.41 с ур.площ от 1025 кв.м. по плана на с.Радотина, 

община Ботевград, Софийска област, актуван с АОС-частна 

№450/16.07.2002г. ,  при начална тръжна  пазарна цена 4875.00лева, 

сделката освободена от ДДС.        

1.2. УПИ ІІ-общ.  в кв.41 с ур.площ от  680 кв.м. по плана на с.Радотина, 

община Ботевград, Софийска област, актуван с АОС-частна 

№449/16.07.2002г.,  при начална тръжна  пазарна цена 3400.00лева, 

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 

№195 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на  Докладна записка относно функциониране на паралелки под 

норматива за минимален брой ученици през 2014/2015г. в общинските 

училища на територията на община Ботевград. /вх.№255/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 във вр. с чл.11,ал.1,т.2 и т.3,ал.4 и ал.6 от 

Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата и паралелките и в групите на 

училищата,детските градини и обслужващите звена  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. Дава съгласие за функционирането на 30 паралелки с численост на учениците под 

норматива за минимален брой в общинските училища, с общо 151 ученици под 

минимума, както следва: 
№ Училище Клас Брой 

ученици 

Норматив 

за 

мин.брой 

Недостиг 

до 

мин.брой 

1. ОУ „Васил Левски” - 

Ботевград 

І клас 

V клас 

VІ клас 

VІІ клас 

VІІІ клас 

12 

12 

12 

12 

12 

16 

18 

18 

18 

18 

4 

6 

6 

6 

6 

 Общо 5 60  28 

2. ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” - Ботевград 

V клас 

VІІ клас 

16 

15 

18 

18 

2 

3 

 Общо 2 31  5 

3. ОУ „Отец Паисий” - 

с.Врачеш 

VІІІ клас 12 18 6 

 Общо 1 12  6 

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 

12 

16 

16 

16 

16 

18 

18 

18 

18 

6 

6 

6 

6 

8 

8 

8 

6 



 Общо 8 82  54 

5. ОУ „Любен 

Каравелов”-

с.Трудовец 

ІІ клас 

V клас 

 

10 

12 

16 

16 

6 

6 

 Общо 2 22  12 

6. ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” - 

с.Скравена 

І клас 

ІІ клас 

ІІІ клас 

ІV клас 

V клас 

VІ клас 

VІІ клас 

VІІІ клас 

15 

12 

11 

14 

17 

12 

13 

11 

16 

16 

16 

16 

18 

18 

18 

18 

1 

4 

5 

2 

1 

4 

5 

7 

 Общо 8 105  29 

7. ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” - с.Липница 

ІІ клас 

ІV клас 

V клас 

VІ клас 

10 

11 

17 

13 

16 

16 

18 

18 

6 

5 

1 

5 

 Общо 6 51  17 

 Общо за всички 

учебни заведения 

30 363  151 

 

 

2. Дава съгласие за функционирането на слети паралелки от 16 ученици -  І-ІІІ клас и 

21 ученици - VІІ-VІІІ клас в ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” - с.Липница. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№196 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Тикьовица с.Литаково. /вх.№245/ 

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.45ж,ал.2,вр.ал.1 от 

ППЗСПЗЗ във вр. с §27,ал.2,т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ,бр.62 от 

2010 г./   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  : 
 

 

 

І.Предоставя на наследниците на Василка Игнатова Райчинова  

следния недвижим имот:  

-имот с № 036009, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

4,739 дка., четвърта категория, находящ се в местността „Тикьовица”, в 

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

036008/образуван от бивш №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 № Ф02018/05.06.2014г. 

 ІІ.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 

№197 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Тикьовица с.Литаково. /вх.№259/ 

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.45ж,ал.2,вр.ал.1 от 

ППЗСПЗЗ във вр. с §27,ал.2,т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ,бр.62 от 

2010 г./   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  : 
 

 
І.Предоставя на наследниците на Яна Василева Игнатова следния 

недвижим имот:  
-имот с № 001697, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, с площ от 

1,453 дка., осма категория, находящ се в местността „Тикьовица”, в землището на с. 
Литаково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 001204, 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 № Ф02027/23.06.2014г. 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 
Станислав Ангелов Борисов, като наследник на Яна Василева Игнатова 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 

№198 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Мъхнатия рът с.Литаково. /вх.№260/ 

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.45ж,ал.2,вр.ал.1 от 

ППЗСПЗЗ във вр. с §27,ал.2,т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ,бр.62 от 

2010 г./   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  : 
 

 
І.Предоставя на наследниците на Петко Тошев Дурчев следния недвижим 

имот:  
- имот с № 100002, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ от 5,866 

дка., шеста категория, находящ се в местността „Мъхнатия рът”, в землището на с. 
Литаково, общ. Ботевград, 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 № Ф02026/23.06.2014г. 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 
Петко Тошев Петков, като наследник на Петко Тошев Дурчев 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 

№199 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Горни Лъки с.Гурково. /вх.№261/ 

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.45ж,ал.2,вр.ал.1 от 

ППЗСПЗЗ във вр. с §27,ал.2,т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ,бр.62 от 

2010 г./   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  : 
 

 
І.Предоставя на наследниците на Иван Петров Йотов следния недвижим 

имот:  
- Имот с № 037064, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 2,256 дка., пета 

категория, находящ се в местността „Горни Лъки”, в землището на с. Гурково, общ. 
Ботевград, попадащ в имоти № 037010 и № 037011, представляващи земи по чл. 19, ал. 
1 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Гурково, общ.Ботевград, при граници и 
съседи съгласно скица – проект № Ф00556/23.06.2014г. 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение на 
Петър Иванов Петров, като наследник на Иван Петров Йотов 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 

№200 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно приемане на доклада на комисия, 

определена със заповед №ОА-125/08.05.2014 г. на кмета на община 

Ботевград в изпълнение на Решение №126 от 24.04.2014 година на ОбС-

Ботевград/вх.№261-1/и становища на Постоянните комисии  по същия 

въпрос ,Общинският съвет–Ботевград    на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.23   

от  Закона за местното самоуправление и местната администрация  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. Приема доклада на комисия, определена със заповед №ОА-

125/08.05.2014 г. на кмета на община Ботевград в изпълнение на 

Решение №126 от 24.04.2014 година на Общински съвет-

Ботевград. 

2. В бюджета на общината за 2015 година да бъдат заложени 

финансови средства  съгласно възможностите на общината за 

ремонт на детските площадки на територията на  Община 

Ботевград. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№201 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК на Предложение – Докладна записка относно управление на 

Многофункционална спортна зала „АРЕНА Ботевград” /вх.№262/  и 

предложения от Маргарита Кирова и Христо Якимов-общински съветници 

по същия въпрос и становища на ПК  ,Общинският съвет–Ботевград    на 

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

местната администрация  и   проведено       поименно гласуване с  21 гласа 

„за”,  2 гласа „против”,     0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29, 

                                  

                   Р Е Ш И  : 
 

   1. Предоставя за стопанисване и управление на ОП „Балкан”-

гр.Ботевград Многофункционална спортна зала АРЕНА БОТЕВГРАД, 

представляваща Сграда с идентификатор 05815.305.493.1, изградена в ПИ 

с идентификатор 05815.305.493 по кадастрална карта и кадастралните 

регистри на гр. Ботевград и  допълва Приложение №3-Списък на имоти 

публична и частна общинска собственост , предоствени за управление на 

ОП”Балкан”-гр.Ботевград, към Решение №69/21.03.2014г. на ОбС-

Ботевград. 

 

   2.До края на м.септември общинската администрация да изготви и внесе 

за утвърждаване в общински съвет Ботевград Правилник  за устройството, 

дейността и управление на спортните имоти предоставени за стопанисване 

и управление на ОП”Балкан” ”-гр.Ботевград/Спортна зала „Балкан”; 

Учебен спортно-тренировъчен комплекс”Балкан”; Учебен спортно-

тренировъчен център”Васил Левски”; Спортно-тренировъчен комплекс 

„Ботевград”; Многофункционална спортна зала АРЕНА БОТЕВГРАД/ . 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№202 

Гр.Ботевград,31.07.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на  Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи за закупуване на фургон. /вх.№267/ 

,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”,     0 

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

                                  

                   Р Е Ш И  : 
 

 

 

1.Дава съгласие да бъде закупен 1бр. фургон на стойност до 10 000 лева за 

осигуряване подслон на бедстващо семейство от с.Трудовец, 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 

№203 

Гр.Ботевград,21.08.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно продажба по реда на чл.35, 

ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот. /вх.№272/и становище на ПК 

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   чл.35, ал.1 от ЗОС и  проведено     поименно  

гласуване с  16  гласа „за”,  1глас „против”,    1 глас „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 недвижим имот-частна 

общинска собственост , включен в  Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД 

през 2014г., актуван с АОС-частна №2038/25.07.2014г. и  представляващ:   

       Поземлен имот с идентификатор 05815.303.147 по Кадастралната карта  

и кадастралните регистри на гр.Ботевград, с площ от 6674кв.м., трайно 

предназначение на територията:урбанизирана; начин на трайно ползване: 

за друг вид застрояване, номер по предходен план кв.204, парцел ІІІ, 

адрес:гр.Ботевград, ул.”Цар Иван Шишман”, при начална тръжна  пазарна 

цена 347 050.00лева, 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 

№204 

Гр.Ботевград,21.08.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно изграждане на спортна площадка 

в УПИ III, кв. 27 по плана на с.Новачене, община Ботевград. /вх.№271/ и 

становище на ПК по териториално развитие и екология по същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград    на основание  чл.20 и чл.21, ал.1, т.8,т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  

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

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

                                            

 

      

Р Е Ш И  : 

 

1. Дава съгласие община Ботевград да изгради спортна площадка в 

УПИ ІІІ, в който участва поземлен имот 222 /представляващ 

общинска собственост/кв.27, по плана на с.Новачене, община 

Ботевград  с финансовите средства  по Решение №142/29.05.2014 

година. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград  да извърши произтичащите 

от т.1 на настоящето решение действия. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№205 

Гр.Ботевград,21.08.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за извършване ремонт и възстановяване на водопровод от резервоар „Св. 

Троица” до зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местността „Пижовец”, 

с.Новачене община Ботевград. /вх.№270/ и становище на ПК по бюджет и 

финанси по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград    на основание  и 

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 

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

съветници 29, 

                                            

 

      

Р Е Ш И  : 

 

1. Утвърждава финансови средства в размер до 13 000 лева с 

ДДС,които да бъдат осигурени от собствени приходи на Община 

Ботевград за: 

- Извършване ремонт и възстановяване на водопровод от  

резервоара „Св.Троица” до зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност 

„Пижовец”,с.Новачене,общ.Ботевград 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№206 

Гр.Ботевград,21.08.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на общината. /вх.№273/ и становище на ПК по 

бюджет и финанси по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград    на 

основание  и 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 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 

95  000.00  /Деветдесет и пет   хиляди /лева за  частично изграждане 

канализационна мрежа в с.Гурково,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 

№207 

Гр.Ботевград,21.08.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно изменение на ПУП-ПР на УПИ I, 

кв.74 по регулационния плат на гр.Ботевград. /вх.№274// и становище на 

ПК по териториално развитие и екология по същия въпрос ,Общинският 

съвет–Ботевград    на основание  и чл.21, ал.1, т.11   от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с дейностите по чл. 

17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и  проведено       гласуване със 17 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 да се измени Подробния 

устройствен план (ПУП) –  

План за регулация (ПР) на УПИ І- За жилищен комплекс и обществено 

обслужване, кв. 74 по действащия регулационен план на гр. Ботевград (ПИ 

05815.301.114) като от него се образуват два самостоятелни урегулирани 

поземлени имота – УПИ І - За жилищен комплекс и обществено 

обслужване и УПИ ХІІІ- за общественообслужваща дейност, съгласно 

приложената скица-предложение за изменение. 

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 

№208 

Гр.Ботевград,21.08.2014 г. 

 

 

  ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЙОРДАНКА 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  и чл.21, ал.1, 

т.23   от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и  

проведено       гласуване с 18 гласа „за”,  0 глас „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 24.09.2014 година 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№209 

Гр.Ботевград,19.09.2014 г. 

 

 

  ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – За Кмет на 

община Ботевград по заповед №АО-242/16.09.14г на Докладна записка 

относно отмяна на решение №203/21.08.14г. на Общински съвет – 

Ботевград. /вх.№282/ и становища на ПК по место самоуправление и 

законност и бюджет и финанси  по същия въпрос,Общинският съвет–

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

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

проведено  поименно      гласуване с 26 гласа „за”,  0 глас „против”,    0 

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

                                            

 

          Р Е Ш И  : 
 

1. Общински съвет-Ботевград ОТМЕНЯ решение №203 от 21.08.2014 

година на Общински съвет-Ботевград  относно одобряване  пазарната цена 

и даване съгласие да се извърши разпоредителна сделка-продажба по реда 

на чл.35, ал.1 от ЗОС,  чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим 

имот-частна общинска собственост , включен в  Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД 

през 2014г., актуван с АОС-частна №2038/25.07.2014г. и  представляващ:   

       Поземлен имот с идентификатор 05815.303.147 по Кадастралната карта  

и кадастралните регистри на гр.Ботевград, с площ от 6674кв.м., трайно 

предназначение на територията:урбанизирана; начин на трайно ползване: 

за друг вид застрояване, номер по предходен план кв.204, парцел ІІІ, 

адрес:гр.Ботевград, ул.”Цар Иван Шишман”, при начална тръжна  пазарна 

цена 347 050.00лева, 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 

№210 

Гр.Ботевград,19.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – За Кмет на 

община Ботевград по заповед №АО-242/16.09.14г на Докладна записка 

относно продажба по реда на чл.35, ал.1, от ЗОС на общински недвижим 

имот. /вх.№283/ и становища на ПК по место самоуправление и законност 

и бюджет и финанси  по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на 

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

местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС  и  проведено  поименно      

гласуване с 18 гласа „за”,  1 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-продажба по реда на чл.35, ал.1 от 

ЗОС,  чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-частна 

общинска собственост , включен в  Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД 

през 2014г., актуван с АОС-частна №2038/25.07.2014г. и  представляващ:   

       Поземлен имот с идентификатор 05815.303.147 по Кадастралната карта  

и кадастралните регистри на гр.Ботевград, с площ от 6674кв.м., трайно 

предназначение на територията:урбанизирана; начин на трайно ползване: 

за друг вид застрояване, номер по предходен план кв.204, парцел ІІІ, 

адрес:гр.Ботевград, ул.”Цар Иван Шишман”, при начална тръжна  пазарна 

цена 348 000.00лева, 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 

№211 

Гр.Ботевград,19.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – За Кмет на 

община Ботевград по заповед №АО-242/16.09.14г на Докладна записка 

относно именуване на новопостроените Центрове за настаняване от семеен 

тип в гр.Ботевград. /вх.№284/ и становище на ПК по место самоуправление 

и законност  по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград    на 

основание  и чл.21, ал.1, т.18   от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  от ЗОС  и  проведено  гласуване с 26 гласа „за”,  

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

съветници 29, 

                                            

 

          Р Е Ш И  : 
 

1. Именува Център за настаняване от семеен тип в УПИ ХХVІІІ-за 

жилищно строителство, кв.170 по плана на гр.Ботевград  в 

„ЦЕНТЪР Д-Р ИВАН ЦВЕТКОВ”, ГР.БОТЕВГРАД. 
2.  Именува Център за настаняване от семеен тип в УПИ ІІ-за 

жилищно строителство, обществено обслужващи дейности и 

градина, кв.1б по плана на гр.Ботевград в 

„ ЦЕНТЪР Д-Р ПЕТКО ИВАНОВ”,ГР. БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№212 

Гр.Ботевград,19.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – За Кмет на 

община Ботевград по заповед №АО-242/16.09.14г на Докладна записка 

относно промяна в структурата и числеността на персонала в общинска 

администрация Ботевград. /вх.№281/         и становище на ПК по место 

самоуправление и законност  по същия въпрос,Общинският съвет–

Ботевград    на основание  и чл.21, ал.1, т.2   от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация   и  проведено  гласуване с 26 

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

общински съветници 29, 

                                            

 

          Р Е Ш И  : 
 

1.В дирекция „Общинска собственост,транспорт,благоустройство и 

обществен ред се откриват 2 щатни бройки,както следва: 

1.1. Главен специалист”Обществен ред”-1 щатна бройка; 

1.3. Технически сътрудник”Обществен ред”-1 щатна бройка; 

2. Промяната по т.1 влиза в сила от 01.10.2014 година 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№213 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –  Кмет на община 

Ботевград на   Информация  за готовността на учебните заведения в 

община Ботевград за провеждане  на учебната 2014-2015 година   

/вх.№293/  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 глас „против”,    0 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29, 

                                            

 

 

          Р Е Ш И  : 
 

1. Приема  Информация  за готовността на учебните заведения в 

община Ботевград за провеждане  на учебната 2014-2015 

година. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№214 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЕЛЕНА ИЛИЕВА – Управител на 

ОбП”Боженишки урвич” на Информация за дейността на ОП 

„Боженишки урвич”/вх.№287/   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 18 гласа „за”,  6 гласа „против”,    2 гласа 

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

                                            

 

 

 

 

          Р Е Ш И  : 
 

1. Приема  Информация   за дейността на ОП „Боженишки 

урвич”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 
 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№215 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – Управител на 

ОбП”Боженишки урвич” на Информация за дейността на ОП 

„Регионално депо за неопасни отпадъци”/вх.№286 /  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 21 гласа „за”,  0 гласа 

„против”,    1 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 

                                            

 

 

 

 

          Р Е Ш И  : 
 

1.Приема  Информация за дейността на ОП „Регионално депо за 

неопасни отпадъци”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 
 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№216 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно удължаване срока на ликвидация 

на „Благоустройство и комунално стопанство” ЕООД в 

ликвидация./вх.№291 / 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 22 

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 “БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО” ЕООД, гр.Ботевград в /л/ с 6 /шест/ 

месеца, считано от 01.10.2014г.  

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 

№217 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно за 

управление на недвижим имот Микроязовир в м.”Мали лаг” в землището 

на гр.Ботевград. /вх.№300 /  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.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  

проведено  поименно гласуване с 20  гласа „за”,  2 гласа „против”,    1 глас 

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

                                            

 

          Р Е Ш И  : 
 

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се предостави  

временно за стопанисване и управление на „В и К Бебреш ЕООД-

гр.Ботевград,следният общински недвижим имот: 

- поземлен имот № 000209-МИКРОЯЗОВИР с площ от  145.732 

дка,местност „Мали лаг”, с прилежащата му инфраструктура и 

съоръжения,находящ се в землището на гр.Ботевград,актуван с 

акт за публична  общинска собственост №255 от 15.12.2000 

година. 

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 

№218 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отдаване под наем на обособени 

обекти недвижими имоти-публична общинска собственост  /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.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 23  гласа „за”,  0 гласа „против”,    0 глас 

„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 обособени обекти от недвижим имоти –публична общинска 

собственост, представляващи: 

         1.1.Помещение /бивш клуб/ с полезна площ от 40.00 кв.м., 

находящо се на приземния етаж от Двуетажна масивна сграда с начин 

на трайно ползване:Културен дом/читалище/ със ЗП-270кв.м.,  в УПИ 

І, кв.9 по плана на с.Боженица,  при начална тръжна месечна наемна 

цена в размер на 60.00/шестдесет / лева, без ДДС. 

          1.2.Помещение с полезна площ от 20 кв. м., находящо се на първи 

етаж в Двуетажна масивна  сграда със ЗП-400кв.м., с начин на трайно 

ползване: Културен дом /читалище/ УПИ ХV-114 в кв.11 , с. Липница, 

актуван с  АОС-публична № 106/15.04.1998г., при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 30.00/тридесет/ лева, без ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            2. 

 

          1.3.Обособена част с полезна площ от 40кв.м. от училищен стол, 

находящ се на първи етаж в Триетажна масивна сграда с начин на 

трайно ползване: ОУ”Отец Пайсии”, в УПИ VІІІ-за училище, кв.2 по 

плана на с.Врачеш, актуван с АОС-публична №120/29.05.1998г.,  при 

начална тръжна месечна  наемна цена в размер на 120.00/сто и 

двадесет/лева, 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:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№219 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно продажба на едно жилище, 

частна общинска собственост. /вх.№289 /  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 връзка с чл.47,ал.1,т.3 и ал.2 от ЗОС   и  проведено  

поименно гласуване с 23  гласа „за”,  0 гласа „против”,    0 глас „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29, 

                                            

          Р Е Ш И  : 
 

 

1. Дава съгласие да бъде продадено жилище, частна общинска 

собственост, находящо се на адрес , жк”Саранск”, бл.6, вх.Б, ет.3, ап.17 на 

Стоянка Стоянова Николова  за сумата 16 686,00лв.  / шестнадесет  хил. 

шестстотин осемдесет и шест  лв./  

1.2. Възлага на кмета да изпълни процедурата по продажбата 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№220 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на средства за 

увеличение трудовите възнаграждение на непедагогическия персонал в 

ЦДГ и ОДЗ. /вх.№301  / 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 връзка с 

чл.124,ал.2 от Закона за публичните финанси   и  проведено  поименно 

гласуване с 23  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 на 

13 004 лева необходими за увеличение на трудовите възнаграждения на 

непедагогическия  и медицински персонал в ОДЗ и ЦДГ в 

с.Трудовец,с.Врачеш,с.Скравена,с.Новачене и с. Литаково . 

2. С посочената сума да се намали размера на параграф 52-00 с 13004 

лв. в местни дейности, с което ще бъдат извършени вътрешни 

компенсирани промени в разходните параграфи без да се  променя рамката 

на бюджет 2014 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№221 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно изменение на ПУП-ПЗ на УПИ I 

Градски парк – кв.80 по плана на гр.Ботевград /вх.№303/ 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 връзка с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2  от ЗМСМА   и  проведено   гласуване с 20  

гласа „за”,  0 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29, 

                                               

 

                                                        Р Е Ш И  : 

  

 

1. Общински съвет Ботевград дава съгласие да се измени Подробния 

устройствен план (ПУП) –План за застрояване (ПЗ) на УПИ І-

Градски парк, кв. 80 по действащия регулационен план на гр. 

Ботевград (ПИ 05815.305.82), като за същия се предвиди начин и 

характер на застрояване за обществена тоалетна, преместваеми 

обекти, детски площадки, мемориал, водни площи и други 

съоръжения в съответствие с отреждането на имота.   

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 

№222 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

за изготвяне на инвестиционен проект в техническа фаза за  Реконструкция 

и благоустрояване на градския парк находящ се в кв.80 по плана на 

гр.Ботевград. /вх.№302 / и становище  на Постоянната  комисия по   бюджет 

и финанси и териториално развитие и екология 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 20  гласа „за”,  1 глас „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 20 000/двадесет хиляди/лева от собствени приходи на община 

Ботевград за изготвяне на инвестиционен проект в техническа фаза за 

"Реконструкция и благоустрояване на градския парк в гр.Ботевград", 

находящ се в УПИ І, кв.80.                

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№223 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за бракуване и 

предаване на вторични суровини на съоръжения от бивш Кулинарен 

комбинат-гр.Ботевград. /вх.№299/ и становище  на Постоянната  комисия по   

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  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 бракувани  и предадени на вторични суровини 

следните  дълготрайни  материални активи: 

1.1. Скари дървени за сушене  -750 бр. 

1.2. Вентилатор тип „Охлюв” с въздуховоди – 4 бр. 

1.3. Метални тръби – 10 бр. 

2. Получените средства от  описаните в т.1   ДМА 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 

№224 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно функциониране на паралелки под 

норматива за минимален брой ученици през учебната 2014-2015 година в 

общинските училища на територията на община Ботевград. /вх.№292/ 

 и становище  на Постоянната  комисия по   образование,наука култура и 

духовни дейности по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  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 23  гласа „за”,  0 глас „против”, 0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29, 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

  Изменя и допълва Решение на Общински съвет Ботевград №195/31.07.2014г. в частта 

ОУ „Васил Левски” - Ботевград, ОУ „Любен Каравелов”-с.Трудовец, ОУ „Св.св.Кирил 

и Методий” - с.Скравена и общо за всички учебни заведения и дава съгласие за 

функционирането на 32 паралелки с численост на учениците под норматива за 

минимален брой в общинските училища, с общо 156 ученици под минимума, както 

следва: 
№ Училище Клас Брой 

ученици 

Норматив 

за 

мин.брой 

Недостиг 

до 

мин.брой 

1. ОУ „Васил Левски” - 

Ботевград 
І в клас 13 16 

 
3 

 

 Общо 6 73  31 

5. ОУ „Любен 

Каравелов”-

с.Трудовец 

І клас 

ІІ клас 

V клас 

15 

13 

11 

16 

16 

18 

1 

3 

7 

 Общо 3 39  11 

6. ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” - 

с.Скравена 

І клас 

V клас 

13 

16 

16 

18 
3 

2 

 Общо 8 102  32 

                                             

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

       Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

                                        ПРЕПИС! 

                                              

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№225 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка  за предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ-м.Кръстовете, с.Липница. /вх.№295  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 Димитър Станев Димитров 

следния недвижим имот:  

- имот с № 273104, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, с 

площ от 1,139 дка., четвърта категория, находящ се в местността 

„Кръстовете”, в землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имоти 

с № 273054 с 0,756 дка, с № 273038 с 0,177 дка и с № 273037 с 0,206 дка, 

представляващи земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на 

с. Липница, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект 

№ Ф01070/24.07.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Димитринка Иванова Томова, като наследник на Димитър 

Станев Димитров 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 

№226 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград  на  Докладна записка за предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ-м.Дръстила, с.Радотина. /вх.№296/ 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 Борисов Коцев и Цека 

Борисова Коцева следния недвижим имот:  

- имот с № 046119, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

1,446 дка., седма категория, находящ се в местността „Дръстила”, в 

землището на с. Радотина, общ. Ботевград, попадащ в имоти с № 046083 с 

1,146 дка и с № 046114 с 0,300 дка, представляващи земи по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Радотина, общ.Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф00611/23.06.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Цветослав Николов Борисов, като наследник на Никола 

Борисов Коцев и Цека Борисова Коцева 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 

№227 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград  на  Докладна записка за предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с. ВРАЧЕШ. /вх.№297/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 Тодор Цветков Цановски следния недвижим имот:  
-имот с № 155003, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 2,064 

дка., шеста категория, находящ се в местността „Ивановски хан”, в землището 
на с. Врачеш, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 155003, 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 № 
Ф00993/31.07.2014г.; 

- имот с № 155014, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, с площ 
от 2,727 дка., шеста категория, находящ се в местността „Ивановски хан”, в 
землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 155004, 
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 № 
Ф00994/31.07.2014г. 

 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 
решение на собственика - Тодор Цветков Цановски 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 

№228 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград  на  Докладна записка за предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ с. Литаково /вх.№298/ 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 Цветана Христова Иванова 

следния недвижим имот:  

- имот с № 002384, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

0,996 дка., шеста категория, находящ се в местността „Селището”, в 

землището на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 002173, 

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 № 

Ф02025/23.06.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

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 

№229 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград  на  Докладна записка за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ І 

,кв.40 по действащия рег.план на гр.Ботевград /вх.№304/ и становище  на 

Постоянните  комисии по    същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград    

на основание  . чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА  във вр. с дейностите  по 

чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА    и  проведено   поименно  гласуване с 19  гласа 

„за”,  2 глас „против”, 1 глас „въздържал се”,  при общ брой общински 

съветници 29, 
          

     Р  Е  Ш  И : 

1. Дава съгласие да се изгради детска площадка и кът за отдих  в 

УПИ І –За  жилищно строителство,  кв. 40 по плана на гр. 

Ботевград, ПИ 05815.302.797 по Кадастрална карта и кадастрални 

регистри землище Ботевград, северно от жилищна кооперация 

„Изгрев” ( ул. „Славейков”  № 4 гр. Ботевград). 

 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 

№230 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград  на  Докладна записка за допълване и актуализиране на т.ІІІ Б 

от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 

2014 година/вх.№305/ и становища  на Постоянните  комисии по    същия 

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

ЗМСМА  и на основание чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 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 дава съгласие за  допълване и 

актуализиране на  Програма за управление и разпореждане с имотите 

- общинска собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2014г., както 

следва: 

         В  „т.ІІІ.Б. Имоти, които общината има готовност да продаде…” 

включва следните общински недвижими имоти , актувани с  АОС-

частна  №155/01.12.1998г., с вх.рег.№124 от 25.01.2007г.  под №18, том І, 

парт.169,16261: 

     1.1 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  05815.301.264.1.3 

с площ от 652.55кв.м.,НТП за за обслужваща дейност, битови услуги, 

ет.2, квартал 74,  адрес п.к.2140, гр.Ботевград, ул.”17-ти ноември” .  

1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  05815.301.264.1.4 с 

площ от 652.55кв.м.,НТП за за обслужваща дейност, битови услуги, ет.3, 

квартал 74,  адрес п.к.2140, гр.Ботевград, ул.”17-ти ноември” .  

 

      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- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№231 

 

Гр.Ботевград,24.09.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на 

Общински съвет БОТЕВГРАД   относно  приемане на план за работа на 

Общинския съвет през третото тримесечие на 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 21 

гласа „за”,0 гласа „против”,  2 гласа „въздържал се”,  при общ брой 

общински съветници 29, 

                                                 

Р Е Ш И  : 

 

 

1. Приема План за работа на Общинския съвет-Ботевград за 

четвъртото  тримесечие на 2014 година 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

      Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№232 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД   на  Отчет за изпълнението и приключването на 

годишния общински бюджет на община Ботевград за 2013 година. 

/вх.№290/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 и във вр. чл.52 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 

и за съставяне ,приемане,изпълнение и отчитане на бюджетна на община 

Ботевград и  проведено    поименно гласуване с 27 гласа „за”,1 глас 

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

                                                 

 

 

Р Е Ш И  : 

 

 

1. Приема Отчет за изпълнението и приключването на годишния 

общински бюджет за 2013 година и дава висока оценка за работата 

на Общинската администрация на община Ботевград за 

изпълнението му. 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

      Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№233 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД   на  Информация за готовността на община 

Ботевград за работа при зимни условия. /вх.№326/ 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 20 гласа „за”,0 гласа „против”,  

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

                                                 

Р Е Ш И  : 

 

 

1. Приема  Информация за готовността на община Ботевград за 

работа при зимни условия. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

      Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№234 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно промяна в 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. /вх.№312 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  18 гласа „за”,4 гласа 

„против”,  0 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 ІІІ.Чл.20.ал.1   приема следния текст: 

Чл.20/1/ „Общинският съвет избира от състава на своите съветници 

постоянни и временни комисии. Всеки общински съветник е член на 

поне една  Постоянна комисия. Председателят на Общинския съвет 

може да не бъде избиран  за член на постоянна комисия.” 

 

1.2. В Глава ІV. Чл.34,ал.1  приема следния текст: 

Чл.34/1/ „Общинският съвет се свиква на  редовно заседание не по-

малко от един път месечно. През месец август редовни заседания не се 

провеждат”. 

1.3. В глава ІV. Чл.36,ал.6   приема следния текст: 

Чл.36/6/.Материалите по дневния ред за редовно заседание се 

предоставят в седем дневен срок преди заседанието, на 

председателите на постоянни комисии,ръководители на групи 

общински съветници,съветници,кмет,зам. кмет,секретар на общината. 

Материалите за извънредно заседание се предоставят до започване на 

заседанието. 

          

 



            2. 

                    

1.4. В глава ІV. Чл.36,ал.7  приема следния текст: 

Чл.36/7/Председателят на Общинския съвет огласява по подходящ 

начин на гражданите най-малко пет дни преди редовното заседание 

деня,мястото и дневния ред. Предоставя изцяло или части от 

докладите,информациите и другите материали и организира 

огласяването им на желаещите и местните средства за масова 

информация.” 

 

1.5. В глава ІV.чл.37 се допълва с нова  ал.6 ,както следва: 

Чл.37/6/. „Председателят на Общинския съвет при нужда уведомява 

началника на РУ на МВР,  който от своя страна  подсигурява 

присъствие на служител с оглед осигуряване  нормалното протичане 

на заседанието на осн.чл.14,ал.2,т.5 от ЗМВР” 

 

1.6. В глава VІІ. в чл.82 отменя т.5. ,съществуващата т.6става т.5 и 

приема следния текст: 

Т.5.”Отстраняване от залата до края на заседанието” 

1.7. В глава VІІ отменя чл. 87. 

1.8.    В глава VІІ в чл.88 се променя както следва:  

Чл.88.” Председателят може да отстрани от залата до края на 

заседанието общински съветник или присъстващо лице,който”: 

1.9. Създава нови т.1 и т.2, както следва 

Т.1.Възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и 

непристоен начин. 

Т.2. Продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална 

работа в заседателната зала. 

 

1.9. Съществуващите т.1 и т.2 в чл.88 стават съответно т.3 и т.4 

 

 

  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

      Изготвил:А.Нейкова 

 
 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№235 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно приемане  на Правилник за 

устройството,дейността и управлението на общинските спортни имоти 

предоставени за управление на ОП”Балкан”,Ботевград /вх.№330/ 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.21,ал.1.т.8 от ЗМСМА, при условията на чл.75 

от АПК до чл.80 от АПК и чцл.26,ал.2 от ЗНА  и  проведено    поименно 

гласуване с 21 гласа „за”,1 гласа „против”,  6 гласа „въздържал се”,  при 

общ брой общински съветници 29, 

                                                 

Р Е Ш И  : 
 

 

1. Приема Правилник за устройството ,дейността и управлението на 

общинските спортни имоти предоставени за управление на 

ОП”Балкан”Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

      Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№236 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община 

Ботевград на Докладна записка относно изменение и допълнение на 

Правилника за организацията и дейността на ОП „Балкан” Ботевград. 

/вх.№331/ 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.21,ал.1.т.8 от 

ЗМСМА,чл.52,ал.3 от ЗОС,при условията  на чл.75 от АПК до чл.80 от  и  

чл.26,ал.2 от ЗНА и проведено    поименно гласуване със 17 гласа „за”,10 

гласа „против”,  1 глас „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 

29, 

                                                 

Р Е Ш И  : 
 

1.Приема изменение и допълнение на Правилник за организацията и 

дейността на Общинско предприятие „БАЛКАН”-гр. Ботевград, както 

следва: 

1.1.В Чл.6 създава пето  тире със следния текст: 

„ - осигуряване на оптимална заетост на спортно–материалната база с 

цел ефективното й управление.” 

1. 2.В Чл. 14 се създава ал.4 със следния текст: 

„(4) Управителя на  Общинско предприятие „БАЛКАН”-гр. Ботевград  с 

цел  осъществяване предмета на дейност на предприятието заложено в 

Решение №69,т.1 на ОбС-Ботевград, може да участва в граждански 

дружества или сключва договори за съвместна дейност и отдаване под 

наем, с цел ефективното управление на  общинското предприятие” 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

      Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                          

  

ПРЕПИС 

Р Е Ш Е Н И Е 

№237 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ. кмет на 

Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за 

продължаване срока на валидност на Банкова гаранция №038LG-L-

000700/03.06.2014г. с „Първа инвестиционна банка” /вх.№327/и становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград   

на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация   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. Дава съгласие да се продължи срока на валидност на Банкова 

гаранция № 038LG-L-000700/03.06.2014г., издадена от ”ПЪРВА 

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД в размер на 1 162 581,15 лева /един 

милион сто шестдесет и две хиляди петстотин осемдесет и един лева и 

петнадесет стотинки/ за срок на валидност 29.01.2015г. /два месеца след 

изтичане на новия срок за приключване на проекта. 

2. Предоставените в полза на БАНКАТА обезпечения по Договор за 

издаване на банкова гаранция № 038LG-L-000700/03.06.2014г. и анексите 

към него се запазват и обезпечават вземанията на БАНКАТА и при 

договорените промени, съгласно т.1 по –горе. 

3. Всички останали клаузи от сключения Договор за издаване на 

банкова гаранция № 038LG-L-000700/03.06.2014г. и анексите към него 

остават непроменени и в сила.  

4. Упълномощава кмета на Община Ботевград да извърши всички 

необходими правни и фактически действия и подписва всички необходими 

документи – искане за продължаване срока на банкова гаранция и всички 

други документи, свързани с удължаване срока на издадената банкова 

гаранция. 

5. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на процедурите по т. 1 и т. 2 от настоящото решение. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



      Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                       

  

ПРЕПИС 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№238 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ –   ЗАМ. 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 2014г., в т.ч 

инвестиционната програма. /вх.№328/ 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  проведено    поименно 

гласуване с23 гласа „за”,0 гласа „против”,  3 гласа „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 2014г. да се 

извършат необходимите компенсирани промени за обектите за капиталови 

разходи като същите се отразят в актуализацията на бюджета за развитие 

на община Ботевград за първо полугодие на 2014г., респективно 

инвестиционната програма, както следва: 

        Било: 

1. Ремонт и възстановяване на улици в м.”Лозята” с.Скравена-

50 000,00лв.; 

2. Частичен вътрешен ремонт в сградата на ДЯ №1 

"Здравец"гр.Ботевград-69004,00лв.; 

3. Път SFO 3053 ІІІ-161с.Радотина-с.Краево-Подготовка,извозване 

на отпадъци,уплътняване с минералбетон, доставка и полагане на 

плътна асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-57 118,96лв.; 

4. Възстановяване на ул.Елин Пелин и ул.Новаченка в с.Новачене-

875,88лв. 

 

 



 

 

2. 

  Става: 
1. Ремонт и възстановяване на улици в м.”Лозята” с.Скравена-

0,00лв.; 

2. Ремонт на спортна площадка в УПИ ІІІ, кв.27 по плана на 

с.Новачене-22082,92лв.; 

3. Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на ЦДГ 

"Саранск"-гр.Ботевград-15 428,68лв.; 

4. Ремонт и възстановяване на водопровод от резервоар Св.Троица 

до зона по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност "Пижовец", с.Новачене, 

общ.Ботевград-   12998,40лв.; 

5. Ремонт и възстановяване на част от асфалтовата настилка по 

улици в гр.Ботевград-14434,23лв.; 

6. Частичен вътрешен ремонт в сградата на ДЯ №1 

"Здравец"гр.Ботевград-35098,76лв.; 

7. Ремонт на покрив в сградата на гробищен парк в с.Рашково, 

общ.Ботевград-12851,33лв. 

8. Път SFO 3053 ІІІ-161с.Радотина-с.Краево-Подготовка, извозване 

на отпадъци,уплътняване с минералбетон, доставка и полагане на 

плътна асфалтовобетонова смес с дебелина 4см-64 017,84лв.; 

9. Възстановяване на ул.Елин Пелин и ул.Новаченка в с.Новачене-

86,68лв. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

      Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                       

  

ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№239 

Гр.Ботевград,30.10.2014 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 

2014г. /вх.№324/ и становища на Постоянните комисии по същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация   и на осн. чл.8,ал.10 

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

2 гласа „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 2014г. както 

следва: 

       І.  Допълва  Раздел ІІІ.А. ”Имоти, които община Ботевград има 

намерение да отдаде под наем ..…” от  Програмата за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2014г. със следните 

общински недвижими имоти: 

        1. Общински терени -находящи се в гр. Ботевград, за разполагане на 

10 /десет/ броя преместваеми търговски обекти-павилиони с площ до 4 

кв.м. само и единствено за продажба и разпространение на вестници, 

списания и печатни произведения, съгласно утвърдена схема за 

разполагане, както следва: 

1.  На ъгъла на бул."Цар Освободител" и ул."Ал.Стамболийски",гр. 

Ботевград 

        2.  На ъгъла на ул."Зелинград" и ул."Княз Ал.Батенберг", в кв.15, 

гр.Ботевград 

        3.  На моста "Чавдар" в кв.43 по плана на гр. Ботевград 

        4.  На бул."Цар Освободител", кв.62 по плана на гр. Ботевград 

        5. На кръстовището на бул."България" и бул."Трети Март",гр. 

Ботевград 



 

           2.  

 

6.  На ул. "Гурко"в УПИ I на кв. 65 по плана на гр. Ботевград 

7.  Срещу Болницата в кв. 226 по плана на гр. Ботевград 

8.  На площад "Незнаен воин" гр. Ботевград 

9.  На ъгъла на бул."България" и ул."Акад. Ст.Романски"гр.Ботевград 

10. УПИ І-за автогара в кв.198 по плана на гр.Ботевград, община 

Ботевград 

2. Обособена част от фоайе с  площ 15кв.м., находящо се на ІІ-ри етаж от 

двуетажна масивна сграда  Спортно-тренировъчен център „Васил Левски”, 

в кв.31 по плана на гр.Ботевград. 

ІІ. Допълва  Раздел ІІІ.Б. ”Имоти които община Ботевград има 

готовност да продаде ..…” от  Програмата за управление и разпореждане 

с имотите-общинска собственост за 2014г. със следният общински 

недвижим имот: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

ІІІ. Допълва  Раздел V. ”Описание на имотите в  които община Ботевград 

има готовност да прекрати съсобственост с физически или юридически 

лица” от  Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост за 2014г. със следният недвижим имот: 

        Терен с площ от 62кв.м., влизащ в УПИ VІ-117 в кв.29 по плана на 

с.Рашково, Софийска област. 

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- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№240 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД   на докладна записка относно продажба по реда на 

чл.35, ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот. /вх.№323/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 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.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извършат разпоредителни сделки-продажби по реда на 

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

недвижими имоти-частна общинска собственост , включени в  

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2014г.,  представляващи:   

       1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  

05815.301.264.1.3 по  КККР на гр.Ботевград, с площ от 652.55кв.м., НТП 

: за обслужваща дейност, битови услуги, ет.2, квартал 74,  адрес 

п.к.2140, гр.Ботевград, ул.”17-ти ноември”, актуван с АОС-частна № 

2045/08.10.2014г., заедно със 17.3%  ид.ч. от об.ч. на сградата и толкова 

от правото на строеж, при начална тръжна цена в размер на 

187237.00лева, сделката освободена от ДДС.  

 

 

 

 

 



           2. 

 

        1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор  

05815.301.264.1.4 по  КККР на гр.Ботевград, с площ от 652.55кв.м., НТП 

: за обслужваща дейност, битови услуги, ет.3, квартал 74,  адрес 

п.к.2140, гр.Ботевград, ул.”17-ти ноември”, актуван с АОС-частна 

№2046/08.10.2014г., заедно със 17.3% ид.ч. от об.ч. на сградата и 

толкова от правото на строеж, при начална тръжна цена в размер на 

187237.00лева, 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- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№241 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД  Докладна записка относно промяна 

наименованието на социалната услуга от резидентен тип „Център за 

настаняване от семеен тип”. /вх.№319//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 чл.36в,ал.3,т.1 от ППЗСП  и  проведено    гласуване с 27 

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

общински съветници 29, 

                                                 

Р Е Ш И  : 
 

  

 

1. Дава съгласие за промяна наименованието на двата центъра за 

настаняване от семеен тип,както следва: 

- „Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания” да бъде: 

„Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с 

увреждания”,считано от 01.01.2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№242 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД на Докладна записка относно промяна на Решение 

№222/24.09.14г. във връзка с изготвяне на инвестиционен проект в 

техническа фаза за „Реконструкция и благоустройство на градски парк в 

гр.Ботевград”, находящ се в кв.80 УПИ I. /вх.№329/ 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 19 гласа „за”,5 гласа 

„против”, 30 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 

                                                 

Р Е Ш И  : 
 

  

1. Дава съгласие т.1 от Решение № 222/24.09.2014г. да се измени и 

приеме следния текст: 

Т.1 Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер 

до 25 000/двадесет и пет хиляди/лева от собствени приходи на 

община Ботевград за изготвяне на инвестиционен проект в 

техническа фаза за "Реконструкция и благоустрояване на градския 

парк в гр.Ботевград", находящ се в УПИ І, кв. 80.”                

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№243 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно допускане 

изработване на ПУП на имот с идентификатор 05815.5.2 в м.”Зелин” в 

землището на гр.Ботевград с цел промяна предназначението на земеделска 

земя за „Вилно строителство”. /вх.№320/  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  

проведено    гласуване с 26 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/ на имот с идентификатор 05815.5.2 в 

м.”Зелин” в землището на гр.Ботевград, с цел промяна предназначението 

на същия за „Вилно строителство” и одобрява приложено 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- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№244 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изменение на ПУП 

– План за застрояване на УПИ I, кв.55а по плана на гр.Ботевград. /вх.№334/ 

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

Ботевград  на   основание чл. 20 Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, 

т.2, чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и на основание чл.134,  ал.1, т.1 от 

Закон за устройство на територията /ЗУТ/, и  Решение №14 от Протокол 

№8/11.09.2014г. на ОЕСУТ и  проведено   поименно гласуване с 25 гласа 

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

съветници 29, 
 

Р Е Ш  И  : 
 

1. Общински съвет Ботевград дава съгласие за изменение на Подробния 

устройствен план /ПУП/ - ПЗ на УПИ І – „За търговска дейност и детска 

площадка” в кв.55А по действащия регулационен план на гр.Ботевград, 

като отразеното в легендата към графичната част на одобрения със Заповед 

№10/26.01.2005 год. на Кмета на Община Ботевград проект и посочената в 

същата заповед - застроена площ (ЗП) ЗП=68 кв.м на „Търговска сграда” се 

промени и стане със  ЗП= 84.00 кв.м., височина 6.00м. и РЗИ=120 кв.м., без 

промяна на останалите действащи устройствени показатели. 

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- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№245 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД    на Докладна записка относно допускане 

изработване на ПУП на имот в м.Мухалница, землището на гр.Ботевград. 

/вх.№332/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  проведено    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 разрешава изработване на проект за 

Подробен устройствен план /ПУП/ / на имот с идентификатор 05815.2.130 с 

достъп през собствен имот с идентификатор 05815.2.131 по КК и КР на 

гр.Ботевград,  м.”Мухалница”, с цел промяна предназначението на същия за 

„Жилищна сграда и гараж”  с показатели за вилно строителство и  одобрява 

приложено 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- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№246 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД     на Докладна записка относно изменение на 

ПУП-ПР на част от кв.13 по плана на с.Липница. /вх.№333/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   

основание чл. 20 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.8 и 

т.11 от ЗМСМА и на основание чл.134,  ал.1, т.1 от Закон за устройство на 

територията /ЗУТ/ , Решение №32 от Протокол №8/11.09.2014г. на ОЕСУТ  

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 изменение на 

Подробния устройствен план /ПУП/ - ПР на УПИ ІХ – „За магазини и 

сладкарница” в кв.13 по действащия регулационен план на с.Липница, 

Община Ботевград,  като се образуват нови Урегулирани поземлени имоти: 

УПИ ХХІІІ с площ от 331 кв.м.; УПИ ХХІV с площ от 324 кв.м. и улица 

тупик за достъп до новообразуваните урегулирани поземлени имоти. 

          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- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№247 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД на    Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за изработка на 

дискове от възстановката „Последните дни на цар Иван Шишман” 

/вх.№313/ 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 проведено    

поименно гласуване с 19 гласа „за”,8 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 до  5 000  /  Пет хиляди/ 

лева  за изработка на 1000 диска  с възстановката „Последните дни на 

Цар Иван Шишман” . 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№248 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за еднократна 

помощ на Иво Йотов. /вх.№314/   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 

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 бъде 

отпусната еднократна финансова помощ  в размер   на 1000.00 /хиляда / 

лева  за ремонт на кохлеарен имплант  на   Иво В. Йотов  на 16 години  от 

град Ботевград, ул. Рила №26.    . 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№249 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД  Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за еднократна 

помощ на Ирена Йорданова Йорданова. /вх.№315/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 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 бъде 

отпусната еднократна финансова помощ  в размер   на 500.00 /петстотин / 

лева на Ирена Йорданова Йорданова от с. Трудовец, община Ботевград за  

подпомагане лечението на тежко онкологично заболяване. 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№250 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД  Докладна записка от група общински съветници 

относно промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет 

Ботевград. /вх.№317/и устно  предложение на МАРГАРИТА КИРОВА- 

общински съветник 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 ,чл.48,ал.1 

от ЗМСМА и проведено гласуване с24 гласа „за”,2 гласа „против”,  0 гласа 

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

Р Е Ш  И  : 
 

 

1.Изменя и допълва състава на Постоянните комисии към Общинския 

съвет-Ботевград,както следва: 

Постоянната комисия по местно самоуправление и законност се 

допълва с членове : 

Христо Якимов 

Марияна Горгачева 
 

Постоянната комисия то териториално развитие и екология се 

допълва с членове : 

Филип Филипов 

Цветелин Цветков 
 

Постоянната комисия по образование, наука, културни и духовни 

дейности се допълва с членове: 

Цеца Христова 

Яница Иванова 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                           

   

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№251 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Радков дол и м. Лицето, с. 

Боженица. /вх.№321/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 проведено поименно гласуване с 26 

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

общински съветници 29, 
 

Р Е Ш  И  : 
 

І.Предоставя на наследниците на Никола Петков Кятовски 
следните недвижими имоти:  

-Имот с № 045016, с НТП „Пасище, мера”, с площ от 1,727 дка., шеста 

категория, находящ се в местността „Радков дол”, в землището на с. 

Боженица, общ. Ботевград, попадащ в имоти № 045016, представляващ земя 

по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находяща се в землището на с. Боженица, 

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

Ф00973/14.08.2014г.; 

-Имот с № 061028, с НТП „Ливада”, с площ от 4,501 дка., шеста 

категория, находящ се в местността „Лицето”, в землището на с. Боженица, 

общ. Ботевград, попадащ в имоти № 061025, представляващ земя по чл. 19, 

ал. 1 от ЗСПЗЗ, находяща се в землището на с. Боженица, общ.Ботевград, 

при граници и съседи съгласно скица – проект № Ф00974/14.08.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Николай Петров Николов, като наследник на Никола Петков 

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

АПК. 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

    

ПРЕПИС 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№252 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  Кмет на 

Община  БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски земи по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Добравата, с Гурково. /вх.№322/ 

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 проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”,0 

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

съветници 29, 
 

Р Е Ш  И  : 
 

     

І.Предоставя на наследниците на Нино Радулов Вутов 
следния недвижим имот:  

-Имот с №033042, с НТП „Ливада”, с площ от 0,470 дка., седма 
категория, находящ се в местността „Добравата”, в землището на 
с.Гурково, общ. Ботевград, попадащ в имот № 033004, 
представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находяща се в 
землището на с.Гурково, общ.Ботевград, при граници и съседи 
съгласно скица – проект № Ф00560/31.07.2014г.; 
 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи 
настоящето решение на Николай Петров Николов, като наследник 
на Никола Петков Кятовски и на Общинска служба по земеделие - 
гр.Ботевград, по реда на АПК. 
 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№253 

 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА МИЛЧО ИЛЧЕВ -   ЛИКВИДАТОР НА 

„БКС”ЕООД  в ликвидация  на Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината, за разходи по 

ликвидацията на БКС-ЕООД в ликвидация. /вх.№339/ и становища на 

Постоянните комисии  по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   

осн. чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 9 от 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 да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

835.80 лева от собствени приходи на общината за разходите по 

ликвидацията на „БКС”ЕООД-в ликвидация за месеците юли,август и 

септември 2014 година 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№254 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -   КМЕТ НА 

ОБЩИНА – БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно продажба по 

реда на чл.35, ал.1 от ЗОС на общински недвижим имот. /вх.№347/ 

и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси  по същия 

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

ЗМСМА   и чл.35,ал.1 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 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 недвижим имот-

частна общинска собственост , включен в  Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  в ОБЩИНА- 

БОТЕВГРАД през 2014г.,  представляващ:   

Поземлен имт с идентификатор 05815.5.71 с площ от 134 кв.м. по КК и 

КР на гр.Ботевград, актуван с АОС-частна № 1404 от 04.02.2013г., при 

начална тръжна цена в размер на 1072.00лева, 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- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№255 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -   КМЕТ НА 

ОБЩИНА – БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно съгласие за 

сключване на договор за учредяване право на преминаване и право на 

прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура за изграждане на битова канализационна 

мрежа в с.Врачеш. /вх.№343/и становища на Постоянните комисии по  

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

1, т.6 и т.23  от ЗМСМА   и  проведено  поименно  гласуване с 24 гласа 

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

съветници 29, 

Р Е Ш  И  : 
 

1.Дава съгласие да  бъде сключен договор за учредяване право на 

преминаване и право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура в полза на Община Ботевград 

през недвижим имот №328017, представляващ земеделска земя, с НТП 

„Нива”, четвърта категория, с площ 2,286 дка, находящ се в местност 

Врачеш”, землище на с. Врачеш, собственост на наследниците на Георги 

Александров Гергов, за изграждане на битова канализационна мрежа в с. 

Врачеш, общ. Ботевград, за което ползвателя Община Ботевград да 

обезщети праводателите като заплати сумата за изработване на подробен 

устройствен план на описания по-горе недвижим имот, както и таксите за 

всички необходими процедури, с цел промяна на предназначението на 

същия за жилищни нужди, на стойност до 8000 лева. 

2. Необходимите финансови средства по т.1 да се изплащат от 

собствени приходи на Община Ботевград. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите 

от горното решение законови действия. 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№256 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -   КМЕТ НА 

ОБЩИНА – БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на общината  /вх.№348/и 

становище на Постоянната комисия по  бюджет и финанси по същия 

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

от ЗМСМА   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  : 

 

 

 

1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъде 

отпусната сума в размер   на 2800.00 /две хиляди  и осемстотин / лева за 

закупуване на инструмент ТУБА”B bass” за младежки духов оркестър –

Ботевград при НЧ”Христо Ботев-1884” гр.Ботевград 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№257 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -   КМЕТ НА 

ОБЩИНА – БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на общината за 

еднократна помощ на Петър Георгиев Йотов. /вх.№345/и становище на 

Постоянната комисия по  бюджет и финанси по същия 

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

от 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   на 500.00 /петстотин / 

лева на Петър Георгиев Йотов от с. Новачене , община Ботевград за  

подпомагане   оперативно лечение на око. 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№258 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -   КМЕТ НА 

ОБЩИНА – БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отпускане 

на финансови средства от собствени приходи на общината за 

еднократна помощ на Божидар Мирославов Стоянов. /вх.№344/ 

и становище на Постоянната комисия по  бюджет и финанси по същия 

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

от 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   на 2000.00 /две хиляди 

/ лева на Божидар Мирославов Стоянов от град Ботевград   за  подпомагане   

оперативно лечение на  детска церебрална  парализа в клиника в Ашау-

Химгау,Германия . 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      

ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№259 

Гр.Ботевград,30.10.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА -  Докладна 

записка относно избор на съдебни заседатели за район на Районен съд-

Ботевград. /вх.№346/,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл. 21, 

ал. 1, т.1   от ЗМСМА , чл.67,ал.1 и чл.68,ал.1 от ЗСВ   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. Избира  временна комисия  от 5 члена ,която да изготви предложение  за 

съдебни заседатели  за района на Районен съд-Ботевград и Софийски 

окръжен съд  в  състав както следва: 

Председател:Тодорка Петрова 

Членове: 

1. Петя Кочкова 

2. Филип Филипов 

3. Ташка Дикова 

4. Даниела Дойчева 
 

2.Комисията да изготви и внесе в Общинския съвет 

предложенията,съобразно изискванията на закона в срок до 15.11.2014 год. 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            

      ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№260 

Гр.Ботевград,12.11.2014 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. №356/и становище на Постоянната комисия по  бюджет и 

финанси по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл. 

21, ал. 1, т.8   от ЗМСМА   и на осн. чл.35,ал.1 от ЗОС и   проведено  

поименно  гласуване с22 гласа „за”,0 гласа „против”,  1 глас „въздържал се” 

по т.1 и 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се по т.2  и т.3 ,  

при общ брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 
 

        1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие  да се извърши разпоредителна 

сделка продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез провеждане на публичен 

търг с тайно наддаване на: 

            Земни  и скални  маси  с обем  до 50 000/петдесет хиляди/ куб.м., 

придобити от общината при извършване на строително-монтажни дейности 

свързани с изграждането на „Регионално депо за неопасни отпадъци”, при 

начална тръжна пазарна цена в размер на 5,00/пет/ лева за 1 куб.м., без ДДС. 

         2. Общински съвет-Ботевград дава съгласие  за собствени нужди на 

община Ботевград при извършване на строително ремонтни дейности да се 

изтеглят необходимите количества земна маса с изготвянето на необходимите 

счетоводни  и приемо-предавателни протоколи. 

         3.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- БОЕВГРАД 
                                            

      ПРЕПИС 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

№261 

Гр.Ботевград,20.11.2014 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА  Докладна записка за приемане на Проект за изменение на 

Подробния устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) придружен 

с план – схема  на УПИ І – Градски парк,    кв. 80 по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград (ПИ 05815.305.1117, 05815.305.83, 

05815.305.84, 05815.305.1008, ПИ 05815.305.1066 по Кадастралната карта и 

кадастрални регистри (КК КР) на  гр. Ботевград  по същия 

въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл. 20 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите 

по чл. 17, ал. 1,   т. 2 и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  и чл. 62, ал. 9 

от ЗУТ и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ,  и   проведено   гласуване със 17     гласа „за”,    1 

глас „против”,  1  глас „въздържал се”   ,  при общ брой общински съветници 

29, 

 

Р Е Ш  И  : 
 

1. Общински съвет Ботевград приема проект за изменение на Подробния 

устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ), придружен с 

план-схема на УПИ І-Градски парк, кв. 80 по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград, представляващ  самостоятелна 

част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива, разрешен 

със Заповед СА-10/09.10.2014 год. от Кмета на Община Ботевград, 

съгласно чл. 150, 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- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

 

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е 
№262 

Гр.Ботевград,20.11.2014 г. 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно даване съгласие за разпореждане с 

плочки – демонтирани от площадното пространство в ЦГЧ гр.Ботевград 

/вх.№371/,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”, 1   глас „против”,   0 гласа „въздържал се” 

,  при общ брой общински съветници 29, 

 

 

 

Р Е Ш  И  : 
 

 

 

1.Дава съгласие  демонтираните здрави   мраморни плочки от площадното 

пространство  в ЦГЧ-гр.Ботевград да бъдат транспортирани и  съхранени в  

стопански двор на БКС  ЕООД-в ликвидация, а всички счупени и негодни да 

бъдат изхвърлени.  

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №263 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 

 
 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно  присъждане на почетно звание 

„Почетен гражданин на Ботевград”/вх.№377/ и  становища на  Постоянните 

комисии по същия въпрос/,Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл. 

21,ал.1,т.22  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и    

във връзка с чл.11,т.1 и чл.13,ал.1 от Наредбата за символите,почетните  знаци и 

звания на Ботевград  и проведено   гласуване с  24  гласа „за”, 0 глас „против”,   

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

 

 

 

Р Е Ш  И  : 
 

 

1. Присъжда званието „Почетен гражданин на Ботевград” на Маргарита 

Петрова Кирова за нейната многогодишна дейност и резултатни усилия като 

деец на културата и издигане авторитета на Ботевград като град на 

духовността. 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

/Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №264 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 

 
 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Информация за дейността на ОП „БАЛКАН” – гр.Ботевград. 

/вх.№362/ 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   глас „против”,   0 гласа „въздържал се”   ,  при общ брой 

общински съветници 29, 

 

 

 

Р Е Ш  И  : 
 

 

1. Приема Информация за дейността на ОП „БАЛКАН” – гр.Ботевград за 

периода от 01 април до 31 октомври 2014 година. 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

/Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №265 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 

 
 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отчет за цялостната дейност на 

общинска администрация за първите три години на настоящия мандат. 

/вх.№365/ 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  19  гласа „за”, 1  глас „против”,   5 гласа „въздържал се”   ,  при общ брой 

общински съветници 29, 

 

 

 

Р Е Ш  И  : 
 

 

1. Приема отчета за цялостната дейност на общинска администрация за 

първите три години на настоящия мандат. 

2. Дава много добра оценка за цялостната дейност на общинската 

администрация за първите три години  на настоящия мандат. 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №266 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 

 
 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно определяне размера на местните 

данъци за 2015 година. /вх.№354/ 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 в изпълнение  на 

чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси   и проведено   гласуване с     25 

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

общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 
 

1. Запазва  размерите на местните данъци  определени с Наредбата за  

определяне на местните данъци на територията на община 

Ботевград,приета с Решение №6/31.01.2008 г. на Общински съвет-

Ботевград/изм. и доп./ и за 2015 година. 

2. Решението по т.1 влиза в сила от 1 януари 2015 година. 
 

 

 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №267 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 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 в бюджета на община Ботевград за 2014 г., в т.ч инвестиционната 

програма. /вх.№361/ 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 проведено  поименно  гласуване със 17   гласа „за”, 4 глас „против”,   5 

гласа „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 2014г. да се извършат 

необходимите компенсирани промени за обектите за капиталови разходи като 

същите се отразят в актуализацията на бюджета за развитие на община Ботевград за 

първо полугодие на 2014г., респективно инвестиционната програма, както следва: 

Било: 

1. Частичен вътрешен ремонт в сградата на ДЯ №1 "Здравец"гр.Ботевград-

35098,76лв. от свободни капиталови. 

Става: 

1. Частичен вътрешен ремонт в сградата на ДЯ №1 "Здравец"гр.Ботевград-

0,00лв.; 

2. Участък от път І-3 Граница с общ.Правец гр.Ботевград по ул."Панчо 

Геровски"към магистралата"-Подготовка,извозване на отпадъци,уплътняване с 

минералбетон, доставка и полагане на плътна асфалтовобетонова смес с дебелина 

4см-31 790,00 от свободни капиталови. 

3.   Ремонт парна инсталация НЧ „Хр.Ботев”-гр.Ботевград-3 308,76лв.-от 

свободни капиталови. 

    

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №268 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно застраховане на имоти – частна 

общинска собственост. /вх.№353/ 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.9,ал.2 от ЗОС  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  Кмета на община Ботевград  да  застрахова следните имоти частна 

общинска собственост:                                            АОС 

Сграда-бивш пионерски дом едноетажна със ЗП-

546кв.м.,ул.Стефан Стамболов 

262/07.03.2001 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.113.23.1 по КК и КР на гр.Ботевград, с предназн.: друг 

вид самост.обект, брой нива:1, ЗП:1014.55кв.м., състоящ се от 

салон, тоалетни, две гримьорни, коридор, фоайе, стълби с 

ид.ч.:17.795% от сградата и от правото на строеж, етаж нула; в 

УПИ І, кв.65 по плана на гр.Ботевград 

2013/2014 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

05815.301.113.23.4 по КК и КР на гр.Ботевград, с предназн.: друг 

вид самост.обект, брой нива:1, ЗП:1452.74кв.м., състоящ се от 6 

броя помещения, фоайе, санитарен възел, стълби с идеални 

части:25.738% от сградата и от правото на строеж, етаж нула; в 

УПИ І, кв.65 по плана на гр.Ботевград 

2014/2014 

Самостоятелен обект в сграда идентификатор 05815.301.113.23.5 

по КК и КР на гр.Ботевград, с предназн.: за културна и 

обществена дейност, брой нива:1, ЗП:1370.75 кв.м., състоящ се 

от фоайе, санитарен възел, стълби, тераса, канцелария с тераса с 

идеални части:24.286% от общата част на сградата и от правото 

на строеж, етаж втори; в УПИ І, кв.65 по плана на гр.Ботевград 

2015/2014 

Западна част на Ритуална зала –пенсионерски клуб -ЗП-255кв.м. 

,кв.65, с входове от ул. Акад. Романски и от ул. Гурко , 

1107/03.09.2008 

Ритуална зала за тъжни обреди – едноетажна ЗП-200кв.м , кв.53 

,парцел 3,жк Васил Левски  

362/11.03.2002 

Централна част на Ритуална зала – радостни обреди ,ЗП -49кв.м 

,кв.65, с вход откъм Младежкия дом  

1108/03.09.2008 

Триетажна масивна сграда/ „Родина”/ с РЗП- 1164/18.05.2009 



1697.55кв.м.,гр.Ботевград ,пл..Саранск 10,  

Спортно-тренировъчен център в ОУ ”В.Левски”-двуетажна ЗП-

1750кв.м.,Ботевград ,ул. Александър Батенберг” № 14 

599/10.03.2004 

сграда Доболнична помощ в кв.202   /болницата/ с      РЗП-5377 

кв.м.-гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов,  

986/18.01.2008 

Парокотелно в кв.202/болницата/ със ЗП-        

351,17кв.м.,гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов,  

986/18.01.2008 

Об.част от двуетажна масивна сграда бивш Кафе-аперитив в 

кв.202/болницата/ ЗП-236.15кв.м.,гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко 

Божилов 

986/18.01.2008 

Об.част от двуетажна масивна сграда – бивша поща в 

кв.202/болницата/ със ЗП-147.70кв.м., гр.Ботевград 

,кв.202,ул.Божко Божилов,  

986/18.01.2008 

Четириетажна масивна сграда /Учебен корпус/ с РЗП-3356 кв.м., 

ЗП -839 кв.м. в УПИ І, кв. 238 в гр.Ботевград 

1483/11.07.2013 

Об.част от двуетажна  масивна сграда в кв. 74 със ЗП-

252кв.м,ул.Севаст Огнян №1,  

166/1999 

  Сграден фонд ,бивша собственост на „Родина 75И”,РЗП 

3383кв.м-22 бр.сгради, ул.Севаст Огнян” 

1270/2010г. 

Апартамент №16  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, състоящ се от две  стаи, кухня 

и сервизни помещения, с административен адрес гр.Ботевград, 

бул.”Цар Освободител”№16  

1286/2011 

 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. 

781/2006г. 

Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ ІХ-3516 –за 

производствена и складова  дейност в квартал 235 по плана на 

гр.Ботевград  . 

782/2006г. 

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 

783/2006г. 

 

 

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  

784/2006г. 

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  

785/2006г. 

Едноетажна масивна сграда-Склад със ЗП-448,35 кв.м. в УПИ 

ХІV-3516 – за производствена, складова и обслужваща дейност с 

урегулирана площ от 871 кв.м., с уредени регулационни сметки 

в кв.236/ бивше редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград 

787/2006г. 

Седеметажна масивна сграда/Стационар/ с РЗП-6505.71кв.м. 

ул.”Божко Божилов , УПИ І, в кв.202,гр.Ботевград 

1121/14.11.2008 

Двуетажна масивна сграда/хранителен блок /ЗП 824,44кв.м 

,едноетажна масивна сграда /баня ,пералня,котелно ЗП 251,45 

кв.м в УПИ II-3516/ бивше редовно поделение/  по плана на 

гр.Ботевград 

796/2009 

 



Едноетажна масивна сграда - Склад със ЗП- 470 кв.м. в УПИ 

ХVІІ-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност 

в кв.236/ бивше редовно поделение/  по плана на гр.Ботевград.  

790/2006г. 

ПСПВ Чеканица-гр.Ботевград  

Едноетажна сграда –Дом за деца и юноши със ЗП-642.00кв.м., в 

УПИ ІІ, кв.1б, гр.Ботевград 

2048/08.10.14г. 

Едноетажна сграда –Дом за деца и юноши със ЗП-488.00кв.м., 

УПИ ХХVІІІ в кв.170, гр.Ботевград 

2049/08.10.14г. 

 

 
 

 

 

 

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

/Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №269 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно доброволна делба по реда на 

чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в УПИ I-12, кв.10 по плана на с.Рашково. /вх.№367/ 

 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.36,ал.1,т.2 от ЗОС , и проведено  поименно  

гласуване с    26 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-доброволна делба по реда на чл.36, ал.1, 

т.2 от ЗОС, чрез покупко-продажба на общинската собственост между община 

Ботевград и Николай Михайлов Николов, с.Рашково, ул.Драган Вутов №7, 

като собственик съгласно н.акт № 93, том ІІІ, рег.№3882, д.466/2007г. на УПИ 

І-12 в кв.10 по плана на с.Рашково, целият с ур.площ от 590кв.м. с неуредени 

регулационни сметки,  като същият придобие възмездно правото на 

собственост върху следния общински недвижим имот-частна общинска 

собственост, актуван с АОС – частна №1231/14.06.2010г.   на община 

Ботевград:  

 Терен с  площ от 193.00/сто, деветдесет и три/кв.м., влизащ по 

регулация в УПИ І-12 в кв.10, целият с урегулирана площ от 590кв.м.,  

по плана на с.Рашково, община Ботевград, Софийска област, на пазарна 

цена в размер на 1158.00/хиляда, сто петдесет и осем/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- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

   

Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №270 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно прехвърляне собствеността на 

училищен автобус с рег.№ СА 1648 НТ на община Първомай. /вх.№351/ 

 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  във вр. с чл.34,ал.4 от ЗОС , и проведено  

поименно  гласуване с    25 гласа „за”, 0  глас „против”,   0 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 

„Никола Йонков Вапцаров” на училищен автобус марка Otoyol, модел Е 27.14, 

27+1 места, с рег.№ СА1648НТ. 

2. Дава съгласие да бъде извършено безвъзмездно прехвърляне на  

собствеността на училищен автобус марка Otoyol, модел Е 27.14, 27+1 места, с 

рег.№ СА1648НТ на община Първомай, обл.Пловдив, ул.”Братя Миладинови - 

юг” №50, ЕИК 000471536, представлявана от Ангел Папазов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

   

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №271 

 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  РАДОСЛАВ НАКОВ  -  Управител  на „В и 

К-Бебреш”ЕООД  НА Докладна записка относно приемане на Програма 

за управление на утайките от ПСОВ-гр.Ботевград. /вх.№369/ 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 проведено   гласуване с    26 гласа „за”, 0  

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

съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

         

 1. Приема представената Програма/стратегия/ за управление на 

утайките от ПСОВ-гр.Ботевград.Същата влиза в сила след въвеждане в 

експлоатация на станцията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

   

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №272 

 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА 

ОБЩИНА – БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за спектакъл по 

повод празника на гр.Ботевград. /вх.№352/ 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  24 гласа „за”, 0 глас 

„против”,   2  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 до  3 600  /  Три хиляди и шестстотин / 

лева  за организиране спектакъл по повод празника на град Ботевград. 

 

    

 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

  

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №273 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ТОДОРКА ПЕТРОВА  -  общински съветник на 

Докладна записка относно предложение за определяне на съдебни заседатели за 

Районен съд-Ботевград. /вх.№363/ 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.67 и чл.68 от 

Закона за съдебната власт  , и проведено    гласуване с   26 гласа „за”, 0 глас 

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

 

Р Е Ш  И  : 

 

1. Предлага  за  Районен съд  - Ботевград съдебни заседатели,както следва: 

1.1. Радка Петрова Петрова- педагог 

1.2. Гинка Петкова Димитрова – педагог 

1.3. Елисавета Борисова Митушева – педагог 

1.4. Нели Георгиева Георгиева- педагог 

1.5. Корнелия Христова Езекиева – педагог 

1.6. Донка Цветанова Стаменова – педагог 

1.7. Лазаринка Лазарова Банова – педагог 

1.8. Йонко Христов Стойков - педагог 

1.9.Радка Петрова Николова 

1.10. Полина Мирославова Иванова 

1.11.Иван Иванов Николов 

1.12.Веселина Георгиева Илиева 

1.13. Милена Павлова Раковска 

1.14.Цветанка Петрова Маринова 

1.15. Петя Веселинова Микова 

1.16. Мариана Христова Иванова-Орманджиева 

1.17. Гинка Николова Христова 

1.18. Константин Петков Костадинов 

1.19.Юлиана Петрова Петкова 

1.20. Капка Христова Тодорова 

   

1.21. Йонета Йорданова Томова 



1.22. Радослав Методиев Христов 

1.23. Цеца Георгиева Цонкова 

1.24. Божил Иванов Мацовски 

1.25. Радка Петкова  Микова 

1.26. Цветоплама Георгиева Езекиева 

1.27. Павлинка Иванова Васева 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

  

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №274 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ТОДОРКА ПЕТРОВА -  ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК на  Докладна записка относно предложение за определяне на 

съдебни заседатели за Софийски окръжен съд /вх.№364/ 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.67 и чл.68 от Закона за съдебната власт  , 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. Предлага  за  Софийски окръжен съд съдебни заседатели от Община 

Ботевград,както следва: 

1.1.Милчо Маринов Михайлов- педагог 

1.2. Ивелина Кръстева Диковска-Георгиева – педагог 

1.3. Цветанка Ценева Арбова 

1.4. Стела Веселинова Иванова 

1.5. Цанка Иванова Йорданова 

1.6. Милчо  Николов Илчев 

1.7. Нелка Григорова Маркова 
 

 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

  

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №275 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с.Рашково, м.Разпак. /вх.№357/ 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.45ж,ал.2 вр.,ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62 от 

2010 година/  и проведено   поименно  гласуване с    26 гласа „за”, 0  глас 

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

 

Р Е Ш  И  : 

 

І.Предоставя на наследниците на Мишо Коцов Диляшки следният 

недвижим имот:  

- имот с № 055282, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ от 

14,291 дка., осма категория, находящ се в местността „Разпак”, в землището на 

с. Рашково, общ. Ботевград, попадащ в имоти с № 055232 с площ от 4,656 дка и 

в имот с № 055256, с площ от 9,635 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 № Ф01156/27.10.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение 

на Михаил Ангелов Коцев, като наследник на Мишо Коцов Диляшки и на 

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

 

 

 
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

  

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №276 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с.Литаково, м.Боговина. /вх.№358/ 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.45ж,ал.2 вр.,ал.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн. ДВ бр.62 от 

2010 година/  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.Предоставя на наследниците на Христо Стоянов Коцев следния 

недвижим имот:  

- имот с № 002086, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ от 

2,745 дка., седма категория, находящ се в местността „Боговина”, в землището 

на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 002086, 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 № 

Ф02148/16.10.2014г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решение 

на Драгана Христова Иванова, като наследник на Христо Стоянов Коцев и на 

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

 

 

 

 
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №277 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА 

– БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  награждаване на ученици 

участвали във викторина посветена на Празника на гр.Ботевград. /вх.№379/ 

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

местното самоуправление и местната администрация   и проведено   поименно  

гласуване с     25 гласа „за”,  0  глас „против”,   0 гласа „въздържал се”  ,  при 

общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 
 

1.Дава съгласие  да бъдат наградени с двудневна екскурзия в страната 20 

ученици от общинските училища в град Ботевград ,взели участие  във втори 

етап  на викторина „Моят град-минало, настояще и бъдеще” проведена по 

повод празника на град Ботевград- 29 ноември. 

В екскурзията да бъдат включени и съдийското жури и по  1 учител подготвял 

учениците по предложение от директорите на училищата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 

                                            
      ПРЕПИС 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №278 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно премахване на сграден фонд в 

ПИ с идентификатор 05815.305.582 по КККР та гр.Ботевград. 

/вх.№378/,становища на Постоянните комисии по същия въпросqОбщинският 

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

самоуправление и местната администрация    и проведено   поименно  

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

общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 
 

 

             1.Дава съгласие да се премахне сграда с идентификатор 

05815.305.582.1, със ЗП-1060кв.м./с едноетажно крило и двуетажно крило/  по 

КККР на гр.Ботевград, изградена в поземлен имот с идентификатор 

05815.305.582, за които е съставен акт за частна общинска собственост № 

1370/2012г. на община Ботевград. 

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

горното решение процедури . 

 

 

 

 

 

 
 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №279 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА – 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно изваждане на ДМА – земя и 

сграден фонд от активите на В и К Бебреш ЕООД. /вх.№375/      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.11,ал.2 от ЗОС   и проведено   поименно  

гласуване с     18 гласа „за”,  4  гласа „против”,   3 гласа „въздържал се”  ,  при 

общ брой общински съветници 29, 

Р Е Ш  И  : 
 

      1.Изважда от дълготрайни материални активи  на  „В и К Бебреш”ЕООД-

гр.Ботевград, за сметка на собствения капитал и дава съгласие за придобиване 

правото на собственост от Община Ботевград върху следните активи: 

     1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.301.39 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр.Ботевград, с площ от 11461кв.м., с номер по 

предходен план 2560, парцел ХV, кв.195,с трайно предназначение на 

територията:урбанизирана,  начин на трайно ползване: производство на 

строителни материали, конструкции и изделия  с балансова стойност 

68135.60лева. 

     1.2.Сграда с идентификатор 05815.301.39.1 по КККР на гр.Ботевград, 

складова база/адм.сграда-бетонов възел/, ет.1  с балансова стойност 

5709.62лева. 

     1.3.Сграда с идентификатор 05815.301.39.2 по КККР на гр.Ботевград, склад 

цимент, ет.1 с балансова стойност 7200.58лева.  

     1.4.Сграда с идентификатор 05815.301.39.8 по КККР на гр.Ботевград, 

складова база-навес негасена вар, ет.1 с балансова стойност 4535.79лева. 

     1.5.Сграда с идентификатор 05815.301.39.9 по КККР на гр.Ботевград, 

складова база/свинарник/, ет.1, с балансова стойност 1603.94лева. 

       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- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №280 

                            Гр.Ботевград,27.11.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА РАДОСЛАВ НАКОВ  -  Управител на „В и К-

Бебреш”ЕООД  на  Докладна записка относно предоставяне на транспортни 

средтва. /вх.№372/      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.11,ал.2 от 

ЗОС   и проведено   поименно  гласуване с     19 гласа „за”,  1 глас „против”,   5 

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

 

Р Е Ш  И  : 

 

      1. Изважда от дълготрайните материални активи на "В и К Бебреш" 

ЕООД за сметка на собствения капитал и дава съгласие за придобиване на 

собственост на Община Ботевград на следните транспортни средства: 

- Сузуки гранд витара 2.0, рег. №СО8509АС, инв. №956, № на двигател 

J20A438335, инд. № JSAJTD54V00233377 

- Багер товарач JSB-3CX, рег. №СО 02661, инв. №983, № на двигател 

SD32040125U1345508 , инд. № JCB3CX4TP81341961 

- товарен автомобил ГАЗ 3302 1517, рег. №СО8331АС, инв. №979, № на 

двигател 56030080031695  ,  

инд. №X9633027382307813 

- товарен автомобил ВАЗ 232900, рег. №СО8330АС, инв. №978, № на двигател 

21214922058, инд. № X9823290080006435 

- товарен автомобил Мерцедес 814К, рег. №769Н889, инв. №1092,  № на 

двигател Без номер, инд. № WDB6740461K198651 

 2. Предоставя за стопанисване, текущо поддържане в добро техническо 

състояние и експлоатация на  "В и К Бебреш" ЕООД  описаните по точка 1 

транспортни средства. 

 3. Дава съгласие за закупуване на лекотоварен автомобил до 4000лв. 

Същият да се прехвърли за собственост на Община Ботевград, която да го 

предостави за стопанисване и експлоатация на "В и К Бебреш" ЕООД. 

   

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №281 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА КОСТА МАРЧОВСКИ    -   За началник  на 

РУ-Ботевград  на   справка за информация за състоянието на 

престъпността,резултати на РУ МВР-Ботевград и предприетите мерки за 

защита на населението на община Ботевград и опазване на частното и 

общинско  имущество /вх.№397/,Общинският съвет–Ботевград  на   

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

местната администрация   и проведено     гласуване с  28  гласа „за”,0  глас 

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

Р Е Ш  И  : 

      1.Приема  информация за състоянието на престъпността,резултати на 

РУ МВР-Ботевград и предприетите мерки за защита на населението на 

община Ботевград и опазване на частното и общинско  имущество  

2.Общински съвет-Ботевград за пореден път се обръща към 

ръководството на Министерството на вътрешните работи и ОДМВР-София 

за по-бързо окомплектоване на личния състав на РУ на МВР-Ботевград с 

необходимите полицейски служители отговарящи по брой и квалификация 

на големината  на община Ботевград с всичките населени места и 

наличната стопанска инфраструктура. 

3. Общински съвет-Ботевград предлага на ръководството на РУ на 

МВР-Ботевград да предприеме спешни мерки за осигуряване 

спокойствие,ред и сигурност на гражданите на територията на общината 

чрез провеждане на конкретни действени мерки. 

4. Във връзка с многократно направените предложения от страна на  

Общински съвет и от страна на кмета  на община Ботевград до РУ на МВР 

Ботевград и ОДМВР-София за увеличаване броя на униформените патрули 

в Ботевград и всички населени места  Общински съвет – Ботевград 

продължава да настоява да бъде изпълнено това предложение. 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №282 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград    на Докладна записка относно приемане и одобряване на 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Ботевград в 

рамките на проект „Изготвяне на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Ботевград за периода 2014-2020г.”. 

/вх.№383/ 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 „въздържал се”  ,  при 

общ брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 

 

      1.Приема и одобрява средносрочен  планов документ-„Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на град Ботевград 2014-2020 

г.вкл.: 

 -   Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация 

          -   Визия за развитието на града до 20120 г. 

 -   Стратегия и цели на ИПГВР 

          - Матрица-бюджет на индикативния списък на проектите и 

дейностите,включени в ИПГВР 

          -    Програма за реализация на ИПГВР 

          -    Управление на реализацията/прилагането на ИПГВР 

          

  

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №283 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград    на Докладна записка относно приемане и одобряване на план 

сметка за такса битови отпадъци за 2015 година, както и определяне 

размера на такса битови отпадъци за 2015 година. /вх.№382/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на    

основание чл.21, ал.1 ,т.6 и т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ и 

чл.14 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Ботевград и проведено  

поименно     гласуване    със 17 гласа „за”,    9 гласа „против”, 1 глас 

„въздържал се”  ,  при 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 2015 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 2015 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  -  3,0 на хиляда, 

 за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 0,9 на хиляда, 

за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2,1 на хиляда. 



                     2 . 

 

 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  -  3,0 на хиляда, 

 за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 0,9 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  - 4,0 на хиляда, 

 за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 1.2на 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  - 4,0 на хиляда, 

 за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 1.3 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  РИ на 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 01.01.2015 година  при условие, че Народното 

събрание приеме ЗИД на Закона за местните данъци и такси, с който срокът 

определен в § 13, ал.1 от ЗИД на ЗМДТ / обн. В ДВ, бр.101/2013г./ се изменя от 

2015 година на 2016 година.  

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №284 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на Докладна записка относно приемане на Програма за 

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост на Община 

Ботевград през 2015 г. /вх.№385/ и становища на Постоянните комисии по 

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

от ЗМСМА, чл.8,ал.9 от ЗОС  и проведено  поименно     гласуване    с           

15 гласа „за”,    0  глас „против”, 6  гласа „въздържал се”  ,  при общ брой 

общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 
 

 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост в Община Ботевград през 2015 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №285 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на  Докладна записка относно определяне на годишните 

пазарни наемни цени за 2015 година при отдаване под наем на 1 дка 

общинска земеделска земя, находяща се в землището на община Ботевград. 

/вх.№393// и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

чл.19 от ЗСПЗЗ във вр. с чл.46 от Наредбата за реда за 

придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост 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.Определя годишни наемни цени при отдаване под наем през 

2015г. на земеделски земи, собственост на Община-Ботевград и такива 

по чл.19 от ЗСПЗЗ, в зависимост от категорията на земята при 

неполивни условия ,както следва: 

 
  №по 

ред 

КАТЕГОРИЯ 

на земята 

Годишна наемна цена 

на 1дка в лева 

1 Трета 15.00 

2 Четвърта 14.00 

3 Пета 13.00 

4 Шеста 12.00 

5 Седма 11.00 

6 Осма 10.00 

7 Девета 9.00 

8 Десета  8.00 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №286 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на   Докладна записка относно прекратяване на съсобственост 

по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС в УПИ VI-117, кв.29 по плана на 

с.Рашково. /вх.№366/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА, чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено  поименно     гласуване    с           

26 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 по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чрез покупко-продажба на 

общинската собственост между община Ботевград и Вера Григорова 

Станчева, гр.София, като собственик съгласно н.акт №235, том ІІ,  

д.213/2001г.  на УПИ VІ-117 в кв.29 по плана на с.Рашково, целият с 

ур.площ от 365кв.м., с неуредени регулационни сметки, като същият 

придобие възмездно правото на собственост върху следния общински 

недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с АОС – частна 

№1231/14.06.2010г.   на община Ботевград:  

 Терен с  площ от 62.00/шестдесет и два/кв.м., влизащ по регулация 

в УПИ VІ-117 в кв.29, целият с урегулирана площ от 365кв.м.,  по 

плана на с.Рашково, община Ботевград, Софийска област, на 

пазарна цена в размер на 372.00/триста седемдесет и два/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- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №287 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на  Докладна записка относно бракуване на ДМА, материални 

запаси и активи в употреба /9909/ заведени в активите на община Ботевград, 

съгласно приключила годишна инвентаризация. /вх.№388/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на   

основание чл.21, ал.1 ,т.8  от ЗМСМА,  във връзка с изпълнение на 

чл.22,ал.1 от Закона за счетоводството  и проведено  поименно     гласуване    

с      26     гласа „за”,   0  глас „против”, 0 гласа „въздържал се”  ,  при общ 

брой общински съветници 29, 

 

Р Е Ш  И  : 
 

 

    1. Дава съгласие Община Ботевград да бракува и отпише 

дълготрайните материални активи /ДМА/, материални запаси и активи в 

употреба /9909/ като негодни вече за употреба и поради моралното и 

физическото им изхабяване, съгласно Приложение №1 /Опис на 

предложените за брак активи в употреба /9909/, установени след извършена 

годишна инвентаризация, съгласно Заповеди на Кмета на община 

Ботевград № ОА-295/03.11.2014г., № ОА-297/03.11.2014г., № ОА-

298/03.11.2014г., № ОА-299/03.11.2014г., № ОА-300/03.11.2014г., № ОА-

301/03.11.2014г., № ОА-302/03.11.2014г., № ОА-303/03.11.2014г., № ОА-

304/03.11.2014г. и № ОА-305/03.11.2014г. 

  

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №288 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на  Докладна записка относно съгласие за изплащане на 

възнаграждение за правна помощ и съдействие. /вх.№387/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на   

основание чл.21, ал.1 ,т.6  от ЗМСМА,  във връзка с  чл.7,ал.2,т.4 от от 

Наредба 1/09.07.2004г. за минималните размери за адвокатските възнаграждения, и 

проведено  поименно     гласуване    с   15        гласа „за”,   0  глас „против”,  

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

 

Р Е Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да бъде изплатено възнаграждение в размер на 2074 

(две хиляди седемдесет и четири) лева за предоставяне на правна помощ и 

съдействие за изготвяне, завеждане на искова молба и процесуално 

представителство и защита на Община Ботевград, във връзка с реализиране 

на искова претенция на Община Ботевград  относно пълното неизпълнение 

на Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/045 – D 01/ 09.01.2014г. по проект 

„Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-

исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм- гр.Ботевград”, 

сключен от Община Ботевград с „Травъл Медия Груп” ЕООД. 

 

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

община Ботевград.  

 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №289 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на  Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината за ремонт на отоплителната 

инсталация на Народно читалище „Христо Ботев 1884” гр.Ботевград. 

/вх.№392/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград  на   основание чл.21, ал.1 ,т.6  и т.8  от 

ЗМСМА,  и проведено  поименно     гласуване    с     15      гласа „за”,  0   

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

29, 

 

Р Е Ш  И  : 
 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати  финансови средства  в размер до 26  

000.00  /Двадесет и шест   хиляди /лева за ремонт отоплителната 

инсталация на  административната част на Народно читалище”Христо 

Ботев-1884 „гр.Ботевград .Средствата да се отпуснат от собствени приходи 

на Община Ботевград. 

2. Демонтираните негодни  части и радиатори от отоплителната 

инсталация  на  административната част на Народно читалище”Христо 

Ботев-1884 „гр.Ботевград  да бъдат предадени на вторични суровини и 

финансовите средства да бъдат внесени по сметка на Община Ботевград 
 

 

 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №290 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на  Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Стойчово краище, с.Рашково. /вх.№389/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград  на   основание осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 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    15       гласа „за”,  0   глас „против”, 0 гласа 

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

 

Р Е Ш  И  : 
 

І.Предоставя на наследниците на Иван Михайлов Георгиев 

следният недвижим имот:  

- имот с № 062208, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с 

площ от 6,304 дка., осма категория, находящ се в местността „Стойчово 

краище”, в землището на с. Рашково, общ. Ботевград, попадащ в имот № 

062208, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ с. Рашково, общ. 

Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № 

Ф01155/23.10.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Татяна Михайлова Тодорова, като наследник на Иван 

Михайлов Георгиев и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по 

реда на АПК. 
 

 

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

 

/Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №291 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на  Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Дралин дол, с.Литаково. /вх.№390/и становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  

на   основание осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 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       15    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 Михайлов Георгиев 

следните недвижими имоти:  

-Имот с № 000296, с начин на трайно ползване „Храсти”, с площ от 

0,646 дка., шеста категория, находящ се в местността „Дралин дол”, в 

землището на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 000121, 

представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с. Литаково, общ.Ботевград, 

при граници и съседи съгласно скица – проект № Ф02149/23.10.2014г.; 

-Имот с № 003326, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 

6,266 дка., осма категория, находящ се в местността „Калето”, в землището 

на с. Литаково, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 003182, представляващ 

земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с. Литаково, общ.Ботевград, при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф02150/23.10.2014г. 

 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

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- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №292 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на  Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, м.Церовица с.Скравена /вх.№391//и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на   

основание осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.45ж, ал.2 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        15   гласа „за”,     0 глас „против”, 0  гласа „въздържал се”  ,  при общ 

брой общински съветници 29, 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

І.Предоставя на наследниците на Вълчо Василев Вълчов следния 

недвижим имот:  

- Имот с № 213046, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 

1,523 дка., шеста категория, находящ се в местността „Церовица”, в 

землището на с. Скравена, общ.Ботевград, 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 № Ф02987/13.11.2014г. 

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето 

решение на Василка Вълчова Главчева, като наследник на Вълчо Василев 

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

АПК. 

 
 
 
 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №293 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  - кмет на  Община 

Ботевград   на  Докладна записка относно  премахване на сграден фонд в 

поземлен имот с идентификатор 05815.301.39 по КККР на гр.Ботевград  

/вх.№398//и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

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

ЗМСМА  и проведено  поименно     гласуване    с  15         гласа „за”,   0  глас 

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

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

             1.Дава съгласие да се премахне сграден фонд в поземлен имот  с 

идентификатор      05815.301.39 по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на гр.Ботевград, с площ от 11461кв.м., с номер по предходен 

план 2560, парцел ХV, кв.195, както следва:   

      1.1.Сграда с идентификатор 05815.301.39.1 по КККР на гр.Ботевград, 

складова база/адм.сграда-бетонов възел/ . 

       1.2.Сграда с идентификатор 05815.301.39.2 по КККР на 

гр.Ботевград, склад цимент. 

       1.3.Сграда с идентификатор 05815.301.39.8 по КККР на 

гр.Ботевград, складова база-навес негасена вар. 

 

 
 
 
 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №294 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА  - Председател на 

ОбС Ботевград   на  Докладна записка относно удължаване срока на 

ликвидацията на „Търговия”ЕАД в ликвидация. /вх.№399/, Общинският 

съвет–Ботевград  на   основание   на основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА и 

чл.266 ал.2 от Търговския закон и проведено  поименно     гласуване    с  15         

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

общински съветници 29, 

 

 

 

Р Е Ш  И  : 

 

 

  1.Удължава срока за приключване на ликвидация и заличаване на 

предприятието на „Търговия”ЕАД в ликвидация до 30.06.2015 г. 

2.Възлага на  ликвидатора на „Търговия”ЕАД в ликвидация - Марин 

Колчаков  да  внесе  в Общинския съвет  отчет за дейността  си  и извърши 

необходимите действия за приключване на ликвидацията. 

 

 

 
 
 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЕВГРАД 
                                                               ПРЕПИС 

  



 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №295 

                            Гр.Ботевград,18.12.2014 г. 
 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА  -  Председател на 

Общински съвет  Ботевград   на  Проект на  план за работа на Общинския 

съвет – Ботевград през първото тримесечие на 2015 година. /вх.№384/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет–Ботевград  на   основание осн. чл. 21, ал. 1, т. 23 от 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.Приема План за работа на Общинския съвет – Ботевград през 

първото тримесечие на 2015 година.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

           /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 


