
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 1  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска  

собственост в Община Ботевград през 2013 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 и чл.8,ал.9 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 19 гласа „за”, 5 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 2013 година.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 2  



Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Информация за работата на главните специалисти  

„Интеграция на етносите” към Община Ботевград за 2012г. (вх.№1)  

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 29  

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

общински съветници 29,  

  

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Информация за работата на главните специалисти  

„Интеграция на етносите” към Община Ботевград за 2012г.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 3  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор на  

„Медико-техническа лаборатория I- Ботевград ЕООД в ликвидация на  

Докладна записка за одобряване годишен финансов отчет за 2012г.  



на „Медико-техническа лаборатория-І- Ботевград” ЕООД- в ликвидация  

 (вх.№4) 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 чл.  

270,ал.1 и ал.2 от Търговския закон и проведено поименно гласуване с  

25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се”, ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Одобрява годишния финансов отчет за 2012 година на  

„Медико-техническа лаборатория I- Ботевград ЕООД - в ликвидация  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 4  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване на Община  

Ботевград за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,  

ОП”Развитие на човешките ресурси” ( 2007г.-2013г.) (вх.№3)  

и становища на Постоянните комисии по стопанска политика и  

инвестиции и бюджет и финанси 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. Дава съгласието община Ботевград да кандидатства за финансиране по  

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  



BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2:  

„Разкриване на социални услуги в общността" по приоритетна ос 5:  

„Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на  

интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното  

изключване и преодоляване на неговите последици", Оперативна програма  

„Развитие на човешките ресурси"/2007г-2013г./ за създаване на 2/два/ броя  

социална услуга – Център за настаняване от семеен тип.  

2. Приема разкриването на услугата в съответствие с Националните карти  

на резидентните и съпътстващи услуги, като социалната услуга ще бъде  

поддържана минимум 5/пет/ години след създаването и от община  

Ботевград.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 5  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно ползването на временен заем от  

бюджетната сметка на Община Ботевград / вх.№ 16/ и становища на  

Постоянните комисии по стопанска политика и инвестиции и бюджет и  

финанси по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл. 24,т.1 от Закона за общинските бюджети и 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 да бъдат прехвърлени финансови средства в размер  

на 9900,00лв. /Девет хиляди и деветстотин лева/ от бюджетната сметка на  

община Ботевград под формата на временен заем за разплащане на  

неотложни разходи по проект «Насърчаване на трансграничното  

сътрудничество чрез модернизация на социалната спортна инфраструктура  

в областта на спорта в общините Ботевград и Палилула» по договор за  

безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-220/28.07.2011г.  

  

  

  

  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 6  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно разпределяне на общинските  

жилища по видове /вх.№ 8/ и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 24,т.1 от  

Закона за общинските бюджети и чл. 21,ал.1,т.6 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.3, ал.1 и 2 от Наредбата  

за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за  

настаняване под наем в общински жилища и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”, 1 глас „против”, 2 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1.Определя общ брой общински жилища 204 /двеста и четири / и  

разпределението им, както следва:  

 1.1.Жилища за отдаване под наем–18 /осемнадесет / бр.;  

 1.2.Жилища за продажба – 184 /сто осемдесет и читири/ бр.;  

1.3.Резервни жилища – 2 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  

№ 7  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на безвъзмездно  

право на ползване по реда на чл.46, ал.1 от Кодекса на труда на КНСБ  

/вх.№ 13/ и становища на Постоянните комисии по местно  

самоуправление и законност и стопанска политика и инвестиции по  

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.  

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

администрация във вр. с чл.14,ал.5 от ЗОС,чл.46,ал.1 от КТ и чл.19,ал.1  

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с  

общинско имущество и проведено поименно гласуване със 17 гласа  

„за”, 3 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се”, ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

 1.Дава съгласие Община Ботевград да поднови Договора за  

безвъзмездно ползване от КНСБ, за срок от 3/три/ години, на помещение с  

полезна площ от 24.00 кв.м., находящо се на II-ри етаж на сграда с адрес  

:гр.Ботевград, ул. „Гурко „ №3. считано до 02.02.2016г.  

 2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите по  

ЗОС, произтичащи от настоящото решение.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 8  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на .Докладна записка относно удължаване срока на договори  

за наем на общински имоти по реда на §78 от Преходни и  

Заключителни разпоредби на Закона за общинска собственост ( ПРЗ на  

ЗОС) /вх.№ 14/и становища на Постоянните комисии по местно  

самоуправление и законност и стопанска политика и инвестиции по  

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.  

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

администрация и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено поименно  

гласуване със 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

 1.Дава съгласие Община Ботевград да удължи срока на Договори за  

наем за срок от 3/три/ години, при същата наемна цена, както следва::  

 - На Помещение №1 за масаж и Помещение № 2 за масаж, всяко  

с площ от 10.00/десет/кв.м., находящи се на II етаж от сграда „Общински  

учебен Спортно-тренировъчен център „Васил Левски” , гр. Ботевград в  

УПИ I-за училище, кв.31 по плана на гр. Ботевград, считано до 01.02.2016г.  

 - На Терен № 1 с полезна площ от 6.00 кв.м. в УПИ I-за фурна ,  

кв.40 по плана на с. Скравена., считано до 02.02.2016 г.  

 2. Останалите клаузи по договорите остават без промяна  

 3. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите  

по ЗОС, произтичащи от настоящото решение.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 9  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦВЕТАН ЦОЛОВ – общински съветник на  

Докладна записка относно сключване на договор за улесняване  

обслужването на гражданите от Община Ботевград от АГКК /вх.№393/  

 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  

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

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1.Общинският съвет-Ботевград, предлага на народните представители от  

26-ти Многомандатен избирателен район и на Министъра на регионалното  

развитие и благоустройството да направят предложения за промяна в  

Закона за кадастъра и имотния регистър относно възможността,  

общинските технически служби да могат да изпълняват дейността по  

издаване на скици от одобрените и влезли в законна сила кадастрални  

карти и кадастрален регистър, необходими за безпрепятствено и бързо  

обслужване на гражданите от съответното населено място.  

Във връзка с горното, предлагаме предвидените такси за извършване на  

услугите по издаване на скици от съответните кадастрални карти и  

кадастрални регистри да бъдат внасяни в общинските бюджети.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 10  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КРАСИМИР АНДРЕЕВ – зам. кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за  

отпускане на финансови средства от собствени приходи на общината на  

БК „Балкан”/вх.№ 11/и становища на Постоянните комисии по бюджет  

и финанси и работа с децата,младежта,спорта и туризма по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2  

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 150 000 /сто и петдесет  

хиляди/лева необходими за цялостната организация и дейност на  

БК”Балкан”-Ботевград до 31.08.2013 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 11  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината за награждаване колектива  

на Родилно отделение при „МБАЛ-Ботевград”ЕООД /вх.№ 9/  

и становища на Постоянните комисии по бюджет и финанси и социална  

политика и здравеопазване по същия въпрос,Общинският съвет– 



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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 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 1000/хиляда/ лева за награждаване  

колектива на Родилно отделение при „МБАЛ-Ботевград”ЕООД 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  

№ 12  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 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.№ 5/и  

становища на Постоянните комисии по бюджет и финанси и социална  

политика и здравеопазване 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 от собствени приходи на община Ботевград да бъде  

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 1500.00 /хиляда и  

петстотин /лева на Галина Георгиева Тодорова от с. Скравена,  

община Ботевград за лечение/спешна операция/ на сина и Анимир  

Тодоров .  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 13  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на . Докладна записка относно даване съгласие за отпускане  

на финансови средства от собствени приходи за експедиция на  

алпинисти до връх „Аконкагуа”- Южна Америка /вх.№ 15/и становища  

на Постоянните комисии по бюджет и финанси и работа с  

децата,младежта,спорта и туризма по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация 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 от собствени приходи на община Ботевград да бъдат  



отпуснати финансови средства в размер на 2500,00 /две хиляди и  

петстотин/ лева за закупуване на самолетни билети до връх „Аконкагуа”- 

Южна Америка и екипировка на участниците-алпинисти, представящи  

община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 14  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка Докладна записка относно приемане на  

общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените  

кучета 2013-2016 г /вх.№25/и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.  

21,ал.1,т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено гласуване с 28 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 1 глас „въздържал се”, ” при общ брой общински съветници  

29,  

  

  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Приема общинска програма за овладяване на популацията на  

безстопанствените кучета 2013-2016 г .  

  

2. Предлага на народните представители от 26-ти Многомандатен  

избирателен район да инициират преразглеждане на съответните  

законови и подзаконови нормативни актове с което да се осигури  

трайно решаване проблема с овладяване популацията на  

безстопанствените кучета.  

  

  

  

  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 15  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно удължаване срока на  

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

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.9 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.266,ал.2 от ТЗ 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 – 75 И”ЕООД в /л/ с 6  

/шест/ месеца,считано от 22.02.2013 г.  

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

Договора за възлагане на ликвидация на „Родина-75 И”ЕООДв/ л/.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 16  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно промяна в числеността и  

структурата на персонала на Общинска администрация гр.Ботевград  

/вх.№23/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 29 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

  

Р Е Ш И :  

  

 1. В дирекция”Обща администрация”, отдел”Финанси” се  

трансформира в отдел”Финансово-счетоводни дейности и контрол”.  

 2. Длъжността Началник отдел”Финанси” се трансформира в  

длъжността Началник отдел”Финансово-счетоводни дейности и  

контрол”.  

 3. В отдел”Финансово-счетоводни дейности и контрол” длъжността”  

Главен специалист в счетоводство” се трансформира в  

длъжността”Главен счетоводител”  

 4. В дирекция”Обща администрация, звено за”Вътрешен одит”  

преминава на пряко подчинение на Началник отдел”Финансово- 

счетоводни дейности и контрол”.  

 5. Дирекция „Устройство на територията и екология” се трансформира  

в дирекция”Устройство на територията” и се ръководи от Главния  

архитект, който изпълнява и функциите на Директор на дирекция.  

 6. В дирекция”Устройство на територията”, отдел”Ръководство и  

контрол по устройство на територията” длъжността Главен експерт”Капитални 

вложения” се трансформира в длъжността Главен  

експерт”Териториално и селищно устройство ”.  

7. Длъжността Главен експерт”ЕООС” и Главен експерт”ЕООС и  

СС”преминават от дирекция”Устройство на територията” към  

дирекция”Общинска собственост, транспорт,благоустройство и  

обществен ред”  

8. В дирекция”Общинска собственост,транспорт,благоустройство и  

обществен ред се открива 1 щатна бройка Главен експерт”Обществени  



поръчки”  

9. Направените промени влизат в сила от 01.02.2013 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 17  



Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно вземане на решение за  

одобряване на Годишен план за дейността на звеното за „Вътрешен одит”  

при Община Ботевград /вх.№18/ и становища на Постоянните комисии  

по бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции по същия  

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

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

и местната администрация във,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 план за 2013 година на звеното за „Вътрешен одит” при  

община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 18  

Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на Подробен устройствен  

план-ПЗ за имот №180040”Сметище”,находящ се в землището на  

с.Скравена, община /вх.№24/ 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 ЗМСМА, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във  



връзка с Решение № 10 от Протокол № 1/21.01.2013г. на Общински  

експертен съвет по устройство на територията – Ботевград (ОЕСУТ) 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. Общински съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план (ПУП)-ПЗ на имот „Сметище”, представляващ  

съществуващо сметище на Община Ботевград, находящ се в с.Скравена,  

Община Ботевград, като за същия се установи устройствена зона –  

Предимно производствена (ПП) с отреждане „Рекултивиране за  

производствени и складови дейности” и за него се предвиди ниско,  

разположено свободно застрояване за производствени и складови дейности  

със стойности на устройствените показатели: Плътност на застрояване (П  

застр) – 70%; Коефицент на интензивност (К инт) – 2.4; Минимална  

озеленена площ (П озел) – 25, представляващ съставна част от  

комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150, ал.1 от  

ЗУТ.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 19  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно продажба на Самостоятелен  

обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.24.2 по КК и КР на  

гр.Ботевград, по реда на чл.36, ал.2 от ЗОС /вх.№26/ и становища на  

Постоянните комисии по:местно самоуправление и законност и бюджет  

и финанси по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл. 21,ал.1,т.8 ,чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване  

с 27 гласа „за”, 1глас „против”,1 глас „въздържал се”, ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши  

разпоредителна сделка по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС ,чрез покупко- 



продажба на общинска собственост между община Ботевград и ”ЛЕКС  

ГРУП”АД, с ЕИК 175119959, със седалище и адрес на  

управление:гр.Ботевград,бул.”Цар Освободител”№28,управлявано и  

представлявано от Мариана Борисова Добревска,като собственик съгласно  

Договор за покупко-продажба от 20.12.2012 год. на самостоятелен обект в  

сграда с идентификатор 05815.301.113.24.1 със ЗП-466.00  

кв.м.,предназначение: за друг вид самостоятелен обект/подлез с два броя  

складове/,брой нива на обекта:1/едно/,находящ се в сграда №24,етаж - 

1/минус едно/изграден през 1988 г. с административен адрес:  

2140,гр.Ботевград,пл”Незнаен войн”,ет.1,заедно със съответното право на  

строеж в поземлен имот с идентификатор 05815.301.113 по КК и КР на  

гр.Ботевград, като „ЛЕКС ГРУП”АД придобие правото на собственост  

върху следния общински недвижим имот-частна общинска собственост:  

  

-Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.24.2 с площ  

от 350.00 кв.м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект/складове и  

тоалетни/,брой нива на обекта:1/едно/,находящ се в сграда №24,етаж -1/минус 

едно/изграден през 1988 г.с административен адрес:  

2140,гр.Ботевград,пл”Незнаен войн”,ет.1,заедно със съответното право на  

строеж в поземлен имот с идентификатор 05815.301.113 по КК и КР на  

гр.Ботевград,актуван с АОС-частна №1400/28.01.2013 г. на пазарна цена в  

размер на 45100.00 лв.Сделката е освободена от ДДС.  

  

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

произтичащите от т., 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  

№ 20  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 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 в землището на с.Литаково /вх.№ 19/ и становище на Постоянната  

комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград и на 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 29 гласа „за”, 0гласа  

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

29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1.Предоставя на наследниците на Костадин Стоянов Драганов  

следния недвижим имот:  

-Имот с № 003317, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с  

площ от 0.871 дка., четвърта категория, находящ се в местността „Байчини  

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

003317 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с.  

Литаково, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф01687/29.11.2012г.  



  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Стоянчо Костадинов Стоянов, като наследник на Костадин  

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

реда на АПК.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 21  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 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 в землището на с.Гурково /вх.№ 20/ и становище на Постоянната  

комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград и на 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 29 гласа „за”, 0гласа  

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

29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Невена Найденова Дойнова  

следните недвижими имоти:  

-Имот с № 037020, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от  

3.215 дка., пета категория, находящ се в местността „Лъките”, в землището  

на с. Гурково, общ.Ботевград, попадащ в имот № 037020 - земя по чл. 19,  

ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Гурково, общ.Ботевград, при  

граници и съседи съгласно скица – проект №Ф00482/06.12.2012г. и  

-Имот с № 034039, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

4.114 дка., седма категория, находящ се в местността „Градежа”, в  

землището на с. Гурково, общ.Ботевград, попадащ в имот №034016 - земя  

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

общ.Ботевград при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00483/06.12.2012г.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Надка Найденова Вълчева, като наследник на Невена  

Найденова Дойнова и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по  

реда на АПК.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ Изготвил:А.Нейкова  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 22  

Гр.Ботевград, 31.01.2013 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 в землището на с.Боженица /вх.№ 21/ и становище на Постоянната  

комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград и на 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 29 гласа „за”, 0гласа  

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

29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Иван Пейчев Гетов следния  

недвижим имот:  

- Имот с № 103002, с начин на трайно ползване „Овощна градина”, с  

площ от 3.769 дка., осма категория, находящ се в местността „Полето”, в  

землището на с. Боженица, общ.Ботевград, попадащ в имот № 103002 - земя  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00891/28.01.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Петрана Иванова Червенкова, като наследник на Иван Пейчев  

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

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 23  

Гр.Ботевград, 08.02.2013 г.  

  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно утвърждаване на окончателния  

годишен план за финансиране на капиталови разходи на Община  

Ботевград за 2012 година/вх.№ 27/ 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  

във вр. с чл.18 от Закона за общинския бюджет и проведено поименно  

гласуване с 25 гласа „за”, 3 гласа „против”,1 глас „въздържал се”, ” при  

общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

 1. Утвърждава окончателния годишен план за финансиране на  

капиталовите разходи през 2012 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  

№ 24  

Гр.Ботевград, 08.02.2013 г.  

  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно приемане формула за  

разпределение на средства получени по единен разходен стандарт за  

финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските  

бюджети в дейност”Общообразователни училища” между училищата в  

Община Ботевград/вх.№ 17/ 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 чл. 28, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и  

Решение № 327/2012г, изменено с Решение № 850/2012г., изменено с  

Решение № 20/10.01.2013г. на Министерски съвет за разделение на  

дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и  

делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на  

делегираните от държавата дейности през 2013г. и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,5 глас „въздържал се”, ” при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Приема формула за разпределение на средствата получени по  

единен разходен стандарт за финансиране на делегираните от  

държавата дейности, чрез общинските бюджети в дейност  

„Общообразователни училища”, между училищата в община  

Ботевград за 2013г., както следва:  

  

 СФ = А+Б+Р  

 А = 81%*ЕРС*БУ  

 Р = 3%*SUM:ЕРС  

 Б = (SUM:EPC-А-Р)/SUM:БУ*БУ*К  

 К = 0,25-училище в общинския център с над 500 ученика  

 К = 0,751-училище в общинския център с под 360 ученика  

  2.  

 К = 0,900-училище в общинския център с под 500 и над 360  

ученика  

 К = 1,419-квартално училище  

 К = 1,481-училище извън общинския център с над 200 ученика  

 К = 1,891-училище извън общинския център с под 200 ученика  

  

 2. Утвърждава справката за разпределението на делегираните  

бюджети на общинските училища в Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 25  

Гр.Ботевград, 08.02.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Ботевград  

на Докладна записка относно Изпълнение на бюджета за 2012г. и проект за  

бюджет на Община Ботевград за 2013 година /вх.№ 28/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 ЗМСМА, Закона за общинските бюджети и във  

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013г., ПМС № 1/09.01.2013г., Решение №  

327/2012г, изменено с Решение № 850/2012г., изменено с Решение  

№20/10.01.2013г. на Министерския съвет за разделение на дейностите  

финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата  

дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от  

държавата дейности през 2013г. и проведено поименно гласуване с 25 гласа  



„за”, 1 глас „против”,3 гласа „въздържал се”, ” при общ брой общински  

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2012г. и отчета за  

извънбюджетните сметки на община Ботевград.  

  

2. Приема бюджета на община Ботевград за 2013г. по приходната част в  

размер на 18 648 486 лева, съгласно приложение № 2 в т.ч.:  

  

2.1.Приходи от централния бюджет 10954623  

в.т.ч.  

-Обща субсидия за делегирани .от държавата дейности 8665923  

-Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности 1403900  

-За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 155600  

-Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 729200  

  

2.2.Приходи с местен характер в размер на 6595850  

в.т.ч.  

- имуществени данъци 1255000  

- приходи от доходи от собственост 549000  

   

 2. 

- общински такси 2733850  

- глоби и административни наказания 8000  

- приходи от концесии 50000  

- приходи от продажба на имущество 2000000  

  

2.3. Преходен остатък 1098013  

  

3.. Приема бюджета на община Ботевград за 2013г. по разходната част в  

размер на 18 648 486 лева ,съгласно Приложение № 2,  

в т.ч.  

3.1.Заплати и осигурителни вноски 7900372  

3.2.Издръжка 6539536  

3.3.Социални разходи 630400  

3.4.Придобиване на нефинансови активи 3424132  

3.5.Резерв за непредвидени и неотложни разходи 154046  

4. Приема инвестиционна програма на Община Ботевград за 2013г.,  

съгласно Приложение № 1.  

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

имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество на община  

Ботевград за 2013г., съгласно Приложение № 3.  

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

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

7. Утвърждава числеността на общинската администрация, съгласно  

Приложение № 5 8. Приема програма за празници и чествания в  

община Ботевград за 2013г., съгласно Приложение № 6.  

9. Утвърждава размер на помощи до 60 лева при погребения на самотни и  

социално- слаби граждани.  



10. Приема следните лимити за разходи:  

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

възнаграждения  

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

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

11. Утвърждава преходен остатък за 2012 година от делегираните бюджети  

на училищата в размер на 36 685 лева.  

11.1. Допълнителни възнаграждения на заетите лица във функция  

„Образование” се изплащат само след съгласуване и разрешение от  

първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.  

12.Утвърждава справка за разпределение на субсидията читалищата за  

2013г., съгласно Приложение № 7.  

  

 3.  

13.Утвърждава разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от  

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

нефинансови активи”, съгласно Приложение № 8.  

14. Утвърждава справка за очаквания размер на разходите за 2013г./в  

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

селските райони, администрирана от Разплащателната агенция към ДФ  

„Земеделие”, съгласно Приложение № 10.  

15. Утвърждава справка за разпределението на средствата от преходния  

остатък от 2012г. по функции и дейности по бюджета за 2013г., съгласно  

Приложение № 11.  

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

Приложение № 9.  

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

разходи, съгласно Приложение № 12.  

18. Утвърждава списък на 92 човека пътуващ педагогически персонал в  

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

средства за транспортни разходи.  

19. Утвърждава обезщетения и помощи за подпомагане на граждани в  

размер на 345 000 лева, съгласно Приложение № 13.  

20. Утвърждава финансова помощ в размер на 50 000 лева за закупуване на  

лапароскопска апаратура за нуждите на „МБАЛ”-гр. Ботевград.  

21. Утвърждава размера на субсидии за нефинансови предприятия за  

текуща дейност в размер на 380 673 лева в т. ч.;  

 - за спорт 150 000 лева;  

 - духов оркестър 201 440 лева;  

 - дофинансиране на читалищна дейност – 29233 лева.  

22. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване  

на субсидията на организации с нестопанска цел.  

23. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и  

разпределени средства по общинския бюджет по пълна бюджетна  

класификация и по тримесечия.  

24. Упълномощава кмета на общината да се разпорежда с утвърдения  

резерв за 2013 година във функция „Образование„ в размер на 3,00%,  

възлизащ на 154046 лева от средствата за финансиране на делегираните от  

държавата дейности по образование /в т.ч. 106920 лева от делегираните  

бюджети на училищата и 47126 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 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.   

4.  

25. На основание чл. 14, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на  

Република България /ЗДБРБ/, общинският съвет упълномощава кмета на  

общината да разходва финансови средства от параграф 27-07 за  

разплащане на извършени разходи за благоустрояване и принудителни  

ремонтни дейности на техническата инфраструктура, с което да се  

постигне почистване на обществените територии и предотврати  

замърсяването на околната среда.  

26. 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 400 000  

лева.  

27. Предоставя следните правомощия на кмета при спазване на общия  

размер на бюджета:  

27.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове  

разходи на една бюджетна дейност.  

27.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и  

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при  

неспазване на приетите приоритети.  

 27.3.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.  

27.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет за финансиране и  

съфинансиране на проекти.  

28. Да се отпуснат от собствени приходи на общината финансови  

средства в размер до 30 000/тридесет хиляди/ лева за изплащане  

дължими възнаграждения на бивши работници на „Родина-75И”ЕООД/в  

ликвидация  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 26  

Гр.Ботевград, 18.02.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Ботевград  

на Докладна записка относно отмяна на Решение №19/31.01.2013 година  

/вх.№ 34/ ,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.36,ал.1,т.2  

от ЗОС 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. Отменя Решение №19/31.01.2013 година на Общински съвет-Ботевград  

за извършване на описаната в него разпоредителна сделка по реда на  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС между Община Ботевград и „ЛЕКС ГРУП”АД, С  

ЕИК 175119959.  

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  



№ 27  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет Ботевград на Отчет за дейността на Общинския съвет и  

неговите комисии за второто шестмесечие на 2012 година /вх.№ 36/  

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

Ботевград на основание чл. 21,ал.2 във вр. с чл.27,ал.6 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с 23  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет и неговите  

комисии за второто шестмесечие на 2012 година  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 28  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Отчет за изпълнение на програмата за управление на  

Община Ботевград за 2012 година. от мандат 2011-2015г. /вх.№37/  

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

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

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с 23  

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

съветници 29,  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Отчет за изпълнение на програмата за управление на Община  

Ботевград за 2012 година. от мандат 2011-2015г  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 29  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Информация за състоянието на общинската собственост  

 /вх.№40/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.23 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  



  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Информация за състоянието на общинската собственост в  

Община Ботевград  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 30  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Общински план за младежта за 2013г. /вх.№ 30/  

 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  

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

общински съветници 29,  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  



1. Приема Общински план за младежта за 2013 година.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 31  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно разкриване на звено „Социален  

патронаж” към Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов”- гр.Ботевград  

/вх.№31/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.23 във  

вр. с чл.17,ал.1,т.7 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 за разкриване на звено”Социален патронаж”към  

Дом за стари хора”Д-р Адриян” Атанасов” гр.Ботевград с 3 щатни  

бройки както следва”  

 - 1 щатна бройка работник кухня  

 - 1 щатна бройка разносвач на храна  

 - 1 щатна бройка готвач  

2. Средствата необходими за издръжка на звено”Социален  

патронаж” са за сметка на собствени средства от приходи на  

община Ботевград.  

3. Възлага на директора на дом за стари хора”Д-р Андриян  

Атанасов”гр.Ботевград ръководството и контрола по  

осъществяване на социалната слуга .  



4. Направените промени влизат в сила от 12.03.2013 година  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 32  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно промяна в структурата на  

персонала на общинска администрация гр.Ботевград / вх.№ 35/ 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  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. В дирекция”Обща администрация”, отдел”Инвестиции и  

промишленост” се съкращава 1 щатна бройка Главен  

експерт”Инвестиции”.  

2. В дирекция”Обща администрация”, отдел”Инвестиции и  

промишленост” се открива 1 щатна бройка Главен  

експерт”Инвеститорски контрол, капитални вложения, ниско и  

високо строителство”  

3. Направените промени влизат в сила от 01.03.2013 година  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 33  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно изменение и допълнение на  

Решение №278/06.12.2012 /вх.№41/ 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 21 гласа „за”, 2 гласа „против”,0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Изменя и допълва Решение №278/06.12.2012г. на Общински съвет  

Ботевград като него създава нова т.2, със следния текст:  

 „т.2. При отдаване под наем през 2013г. на земеделски земи с трайно  

предназначение на територията : пасища, мери, собственост на Община- 

Ботевград и такива по чл.19 от ЗСПЗЗ, годишните наемни цени при 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  

№ 34  



Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно допълване на раздел „III.  

А.Имоти,които общината има намерение да предостави под наем „ от  

Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска  

собственост в Община Ботевград през 2013 година /вх.№42/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 и  

ал.10, чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост 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.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие да се извърши  

Допълване на раздел ”ІІІ. А. Имоти които общината има намерение да  

предостави под наем” от Програмата за управление и разпореждане с  

имотите-общинска собственост в Община-Ботевград през 2012г. със  

следният недвижим имот - общинска собственост:  

 Едноетажна сграда със ЗП-298кв.м., находяща се в УПИ ХVІІІ в  

кв.96 по плана на с.Врачеш, Софийска област.  

 2.Възлага на кмета на община-Ботевград да организира и изпълни  

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на чл.14,ал.2 и ал.7  

от ЗОС.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 35  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно допълване на раздел „III. Б от  

Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска  

собственост в Община Ботевград през 2013 година /вх.№43/  

и становища на Постоянната комисия по стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на  

основание на 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 20 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 2013г. както  

следва:  

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

включва следните общински недвижими имоти:  

 1.1.Поземлен имот /ПИ/ №001451 с площ от 1.641дка в местността  

„Станков преслъп” , с трайно предназначение ливада, VІ-та категория на  

територията: земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, в землището на  

с.Литаково, община –Ботевград, Софийска област.  

 1.2. Поземлен имот /ПИ/ №001452 с площ от 1.374дка в местността  

„Станков преслъп” , с трайно предназначение ливада, VІ-та категория на  

територията: земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, в землището на  

с.Литаково, община –Ботевград, Софийска област  

  

 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  

№ 36  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 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 недвижими поземлени имоти/ПИ//вх.№44/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

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

местното самоуправление и местната администрация и на основание  

чл.35, ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 19 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

 1.Общински съвет-Ботевград 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 имотите - общинска собственост в ОБЩИНА-  

БОТЕВГРАД през 2013г., както следва:  

 1.1. Поземлен имот /ПИ/ №001451 с площ от 1.641дка в местността  

„Станков преслъп” , с начин на трайно ползване: ливада, VІ-та категория ,  



земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, в землището на с.Литаково, община – 

Ботевград, Софийска област при начална тръжна пазарна цена в размер на  

660.00/шестстотин и шестдесет/лева.Сделката е освободена от ДДС.  

 2. Поземлен имот /ПИ/ №001452 с площ от 1.374дка в местността  

„Станков преслъп”, с трайно предназначение ливада, VІ-та категория,  

начин на трайно ползване: ливада, земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, в  

землището на с.Литаково,  

община –Ботевград, Софийска област, при начална тръжна пазарна цена в  

размер на 550.00/петстотин и петдесет /лева.Сделката е освободена от  

ДДС.  

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

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

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 37  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно учредяване право на строеж за  

пристрояване,по реда на чл.38,ал.2 от ЗОС в имот с идентификатор  

05815.302.826 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  

гр.Ботевград/вх.№45/ и становища на Постоянните комисии по  

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

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

администрация и чл.38, ал.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване  

с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, ” при общ  

брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

 1.Дава съгласие да се учреди на Найден Иванов Начев с ЕГН  

420412….. , като собственик съгласно Договор за покупко-продажба на  

жилище с рег. №29/1974г. , подписан с Община Ботевград, на  

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.826.3.4 с  

площ 79.90кв.м., предназначение: за жилище, апартамент., с  

административен адрес 2140, гр.Ботевград, ул.Преслав”№10, вх.А, ет.1,  

ап.4, заедно със съответното право на строеж в поземлен имот с  

идентификатор  

05815.302.826 по КК и КР на гр.Ботевград, одобрени със заповед №РД- 

18-49/14.10.2011г. от АГКК както следва:  

 Право на строеж за пристрояване върху терен с площ от 9.15кв.м.  

от имот с идентификатор 05815.302.856 по кадастралната карта и  

кадастралните регистри на гр.Ботевград, с цел за разширяване на  

югоизточен балкон от самостоятелен обект в сграда №3 с  

идентификатор 05815.302.826.3.4, при спазване нормативните  

разпоредби по устройство на територията, без да се обособява  

самостоятелен обект, за което Найден Иванов Начев следва да заплати  



на Община-Ботевград сумата в размер на 284.00 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  

№ 38  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 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 имотите  

общинска собственост в Община Ботевград през 2013 година /вх.№46/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

съвет–Ботевград на основание на 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 23  

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

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1.Изважда от таблица 3 в раздел V. от Програма за управление и  

разпореждане с имотите - общинска собственост в ОБЩИНА-  

БОТЕВГРАД през 2013г. описаният под т.7 недвижим имот:”  

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.24.2 по  

КККР на гр.Ботевград с „Лекс груп”АД”.  

 2.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите  

- общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г. както  

следва:  

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

включва следният общински недвижим имот: Самостоятелен обект в  

сграда с идентификатор 05815.301.113.24.2 с площ от 350.00/триста и  

петдесет/ кв.м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект/  

складове и тоалетни/, брой нива на обекта:1/едно/, находящ се в сграда  

№24, етаж :-1/минус едно/, изграден през 1988г., с административен  

адрес 2140, гр.Ботевград, пл.”Незнаен войн”, ет.-1, заедно със  

съответното право на строеж в поземлен имот с идентификатор  

05815.301.113 по КК и КР на гр.Ботевград, актуван с АОС-частна  

№1400/28.01.2013г.  

 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-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 39  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за продажба по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС на общински недвижими имоти/ПИ//вх.№47/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

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

местното самоуправление и местната администрация и на основание  

чл. чл.35, ал.1 от ЗОС 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 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 имотите - общинска собственост в ОБЩИНА-  

БОТЕВГРАД през 2013г., както следва:  

 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.113.24.2 с  

площ от 350.00/триста и петдесет/ кв.м., с предназначение: друг вид  

самостоятелен обект/ складове и тоалетни/, брой нива на обекта:1/едно/,  

находящ се в сграда №24, етаж :-1/минус едно/, изграден през 1988г., с  

административен адрес 2140, гр.Ботевград, пл.”Незнаен войн”, ет.-1,  

заедно със съответното право на строеж в поземлен имот с идентификатор  

05815.301.113 по КК и КР на гр.Ботевград, актуван с АОС-частна  

№1400/28.01.2013г., на пазарна цена в размер на 45100.00 лв.Сделката е  

освободена от ДДС.  

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

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

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 40  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка кандидатстване за финансиране на  

проекти по национален Доверителен Еко Фонд, Първа ос-Национална  

схема за зелени инвестиции /вх.№48/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

съвет–Ботевград на основание на чл.20 и чл.21, ал.1,т.6 и т.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във  

връзка с чл.19,ал.2 от ЗЕЕ 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 съгласието община Ботевград да кандидатства за финансиране пред  

Национален Доверителен Еко Фонд с обекти на интервенция:  

- ОДЗ ”Детелина” с.Врачеш  

- ОДЗ ”Детелина” с.Скравена  

2. Дава съгласието община Ботевград да участва с 15% собствено  

съфинансиране.  

3. 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  

№ 41  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване  

право на преминаване и право на прокарване на строеж: „Водопроводно  

отклонение за напояване” в УПИ І-9, кв.2 по плана на в.з.”Чеканица”,  

град Ботевград /вх.№ 38 /и становища на Постоянните комисии по  

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

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

администрация и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  



 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да бъде учредено на Мартин Владимиров Тинчев,  

собственик, съгласно Нотариален акт №125, том II в, рег. №2671, дело №  

295 от 2005г. на УПИ I-9, в кв.2, по плана на в.з. „Чеканица”, град  

Ботевград, представляващ имот с идентификатор 05815.306.7, при граници  

и съседи описани в НА: право на преминаване и право на прокарване  

на строеж: „Водопроводно отклонение за напояване” в УПИ I-9, кв.2,  

по плана на в.з. „Чеканица”, град Ботевград през земя,  

представляваща улица по действащия регулационен план и път по  

КВС – общинска собственост.  

2. Прекарването и преминаването да се осъществи както следва:  

-При изграждането на водопроводното отклонение за обекта, същото  

да се разположи в съответствие с представените проекти, постъпили в  

общинска администрация Ботевград. При изпълнение на СМР да се  

спазват разпоредбите на чл. 74 от ЗУТ;  

- В случай, че се засягат други проводи, проектите да се съгласуват с  

инстанциите, които ги притежават и изкопните работи в близост до  

такива да се извършват ръчно;  

- Възложителят да обезщети собственика за всички щети, причинени в  

имота му във връзка с извършените от него работи, включително да  

възстанови за своя сметка състоянието на имота в съответствие с  

неговото предназначение;  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да осъществи произтичащите от  

горното решение процедури.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 42  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно удължаване срока на  

ликвидация на „Медико-техническа лаборатория-І-Ботевград”ЕООД - в  

ликвидация /вх.№49/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на основание на 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 „Медико-техническа лаборатория- 

І-Ботевград”ЕООД - в ликвидация с една година,считано от  

01.03.2013 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  

№ 43  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ликвидатор на  

Медико-техническа лаборатория-І-Ботевград”ЕООД - в ликвидация на  

Докладна записка относно предоставяне на финансови средства за  

обслужване на процеса на ликвидация на „Медико-техническа  

лаборатория-І-Ботевград”ЕООД - в ликвидация /вх.№32/ и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет– 

Ботевград на основание на 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 да се предоставят на „Медико-техническа  

лаборатория-І-Ботевград”ЕООД - в ликвидация финансови средства в  

размер до 230 лева за обслужване процеса на ликвидация.  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 44  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 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.№50/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

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

местното самоуправление и местната администрация и 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 до  

16 000 /Шестнадесет хиляди/ лева за закупуване по 8 куб.м. дърва за  

огрев за членовете на Общинската организация на ветераните от  

войните.  

2. Дава съгласие от собствени приходи на общината да бъдат  

изплатени еднократно по 200.00 лева на човек на членовете на  

Общинската организация на ветераните от войните по-случай 9-ти  

май .  

  

  

  

  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 45  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Ботевград  

на Докладна записка относно взимане на решение за одобряване на годишен  

доклад за дейността на звеното за „Вътрешен одит” при община Ботевград за  

2012 година /вх.№ 52/ 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 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 22 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1Одобрява Годишен доклад за дейността на звеното за „Вътрешен одит”  

при Община Ботевград за 2012 година.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 46  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване  

право на преминаване и право на прокарване върху общински имоти а  

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

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 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 учредено право на преминаване и прокарване за  

изграждане на елементи на техническата инфраструктура - „Доизграждане  

на довеждащ водопровод от връзка с водопровод ф100 до водопроводната  

мрежа на с. Новачене, община Ботевград” през земи общинска  

собственост, а именно: ПИ №0.7, с начин на трайно ползване „Местни  

пътища”, местност „Стара Новаченка”; ПИ №0.61, с начин на трайно  

ползване „Пътища IV клас”; ПИ №0.225, с начин на трайно ползване  

„Други изоставени орни земи”, местност „Стайково тръне”; ПИ №0.227, с  

начин на трайно ползване „Полски пътища”; ПИ №0.277, с начин на  

трайно ползване „Полски пътища”; ПИ №40.99, с начин на трайно  

ползване „Полски пътища”, местност „Чорбаджийска круша”; ПИ  

№220.60, с начин на трайно ползване „Полски пътища”; ПИ №220.81, с  

начин на трайно ползване „Полски пътища”, ПИ №220.60 с начин на  

трайно ползване „Полски пътища”, ПИ №220.81, с начин на трайно  

ползване „Полски пътища”, представляващи улици по действащия  

регулационен план на с. Новачене, общ. Ботевград и пътища по КВС –  

общинска собственост, находящи се в землището на село Новачене,  

община Ботевград.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да осъществи произтичащите от  

горното решение процедури.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 47  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане  

на финансови средства от собствени приходи аз отпускане на  

еднократна помощ /вх.№54/ и становище на Постоянната комисия по  

бюджет и финанси по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на  

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

местната администрация и 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 500.00/петстотин  

/лева на Петър Стоянов Въртовски гр.Ботевград, ул.Букорска №11 и  

500.00 /петстотин /лева на Трендафила Николова Въртовска  

гр.Ботевград, ул.Букорска №11 за лечение/ рехабилитация и  

физиотерапия /.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 48  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи за честване Деня на любителското  

художествено творчество /вх.№56/ и становища на Постоянната  



комисия по бюджет и финанси по същия въпрос ,Общинският съвет– 

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

самоуправление и местната администрация и и проведено поименно  

гласуване с 20 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 3 500 лева за честване  

Деня на любителското художествено творчество от самодейците от  

Община-Ботевград, разпределени както следва:  

Читалище „Христо Ботев-1885” -гр.Ботевград - 2000.00 лева  

Читалище”Събуждане-1895” - с. Врачеш - 300.00 лева  

Читалище”Правда-1905” - с. Новачене - 300.00 лева  

Читалище”Светлина-1900” - с. Литаково - 300.00 лева  

Читалище”19-ти февруари-1906 „ -с.Скравена - 300.00 лева  

Читалище”Никола Ракитин-1890” – с. Трудовец - 300.00 лева  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 49  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи /вх.№57/ и становище на Постоянната  

комисия по бюджет и финанси по същия въпрос ,Общинският съвет– 

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

самоуправление и местната администрация и 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 бъдат  

отпуснати финансови средства в размер на 1 500 лева /хиляда и петстотин/  

лева за организиране и провеждане 20 годишен юбилей на Фолклорна  

група”Мургаш” при Народно Читалище”Събуждане-1895” - с. Врачеш  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 50  

Гр.Ботевград, 28.02.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно изплащане парично  

обезщетение по чл.222,ал.3 от КТ на работници и служители работили  

в сферата на бюджетните звена в община Ботевград и придобили право  

на пенсия за осигурителен стаж и възраст през 2012 година /вх.№51/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”,3 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  



  

1.Да се изплати полагащото се парично обезщетение по чл.222, ал.3  

от КТ на 13 броя работници и служители на стойност 33063.00 лева  

придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст през  

2012 година в сферата на бюджетните звена в община Ботевград,  

които към датата на придобиване на право на горе цитираното  

обезщетение са подали молба за прекратяване на трудовото  

правоотношение и са се пенсионирали.  

2.Средствата необходими за изплащане на полагащите се  

обезщетения да бъдат осигурени от собствени приходи на община  

Ботевград .  

3.Обезщетенията на лицата да се изплатят от работодателите им през  

второ полугодие на 2013 година.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№51  

Гр.Ботевград, 12.03.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Ботевград  

на Докладна записка относно изменение и допълнение на т.2 от Решение №2  

от 19.01.2010 година на Общински съвет гр.Ботевград /вх.№63/ и становище на  

ПК по териториално развитие и екология по същия въпрос,Общинският съвет– 

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

и местната администрация и чл.34,ал.4 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.Изменя и допълва т.2 от Решение №2 от 19.01.2010 г. на Общински  

съвет гр.Ботевград , като същата придобива следното съдържание:  

„2.Процедурата по разпоредителната сделка по т.1 от настоящето  

решение да се извърши след влизане в сила на Решение на Министерски  

съвет на Р България за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост  

на община Ботевград върху недвижим имот-публична държавна  

собственост, представляващ: земя на имот пл.№1252 с площ от 1010 кв.м. в  

кв. 62 по плана на гр. Ботевград, заедно със застроената в него сграда- 

съдебна палата, както и след влизане в сила на заповед за одобряване  

изменението на подробен устройствен план - план за регулация /ПУП- 

ПР/, изготвен по искане на Областния управител на Софийска област  

или на Община Ботевград, касаещ обособяване на самостоятелен  

урегулиран поземлен имот/УПИ/ от ПИ с идентификатор 05815.304.877  

по КК и КР на гр.Ботевград, с номер по предходен план имот пл.№1252,  

представляващ част от УПИ V/пет/ в кв.62 по действащия  

регулационния план на гр.Ботевград.”  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни процедурите  

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, 20.03.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Ботевград  

на Докладна записка относно отпускане на финансови средства от собствени  

приходи на общината /вх.№73 и становища на ПК по бюджет и финанси и  

социална политика и здравеопазване 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. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за  

подпомагане в размер по 30.00 лева на всеки жител на община  

Ботевград,който има обработен постоянен адрес към 15.03.2013  

година и навършени 65 години към 05.05.2013 година по повод  

Великден.  

2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за  

подпомагане в размер по 30.00 лева на всеки жител на община  

Ботевград,който има обработен постоянен адрес към 15.03.2013  

година и навършени 65 години към 31.12.2013 година за Коледа.  

3. Необходимите средства до 400 000 лева да се осигурят 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  

№53  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГАЧО ГАЧЕВ – Управител на „В и К- 

Бебреш”ЕООД на годишен финансов отчет за 2012 година и бизнес план за  

2013 година на дружеството/вх.№72/ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на  

Община Ботевград относно становище /вх.№79/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на  



основание чл. 21 ал.1. т.9 от ЗМСМА, чл.137 ал.1. т.3. и т.5, от Търговския  

закон и чл.12, т.3,т.5 и т. 18 и чл.41 от Наредбата за упражняване правото на  

собственост на общината върху общинската част от капитала на ТД, и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 1 глас „против”,1 глас  

„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 2012 година.  

2. Разпределя печалбата от текущата година в размер на 3 х.лева като  

девидент за Община Ботевград.  

3.Не освобождава от отговорност управителя на “В и К Бебреш” ЕООД  

Гачо Гачев.  

4.Избира експерт – счетоводител на дружеството за 2013 година –  

„Великов Одит енд Адвайзъри” ЕООД.  

5. Приема бизнес – план за 2013 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  

№54  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА д-р ФИЛИП ФИЛЕВ – Управител на „МБАЛ- 

Ботевград”ЕООД на годишен финансов отчет за 2012 година и бизнес план за  

2013 година на дружеството/вх.№64/ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на  

Община Ботевград относно становище /вх.№80/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл. 21 ал.1. т.9 от ЗМСМА, 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 23 гласа „за”, 1 гласа „против”,3 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 2012 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на МБАЛ-Ботевград” ЕООД  

д-р Филип Филев.  

3.Избира експерт – счетоводител на дружеството за 2013 година Трифонка  

Йонкова Велева.  



3. Приема бизнес – план за 2013 година на “МБАЛ-Ботевград” ЕООД  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№55  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА НИКОЛЕТА ИВАНОВА – Управител на  

„Ботевградски вести”ЕООД на годишен финансов отчет за 2012 година и  

бизнес план за 2013 година на дружеството/вх.№62/ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ -  

Кмет на Община Ботевград относно становище /вх.№82/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл. 21 ал.1. т.9 от ЗМСМА, чл.137 ал.1. т.3. и т.5, от Търговския  

закон и чл.12, т.3,т.5 и т. 18 от Наредбата за упражняване правото на  

собственост на общината върху общинската част от капитала на ТД, и  

проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 3 гласа „против”,1 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Приема годишния финансов отчет на “Ботевградски вести” ЕООД  

гр.Ботевград за 2012 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на Ботевградски вести”  

ЕООД Николета Йотова Иванова.  

3. Приема бизнес – задача за 2013 година – „ приходи от дейността” -  

36 500 лв.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№56  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ТИХОМИР НИКОЛОВ – Изпълнителен директор  

на „БАЛКАНГАЗ-2000”АД на годишен финансов отчет за 2012 година на  

дружеството/вх.№68/ и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община Ботевград  

относно становище /вх.№81/ 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 за информация годишния финансов отчет на “Балкангаз- 2000” -  

АД, гр.Ботевград за 2012 година.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№57  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – Ликвидатор на „Родина-75  



И”ЕООД в ликвидация на годишен финансов отчет на дружеството за 2012  

година/вх.№87/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

ЗМСМА, чл.137 ал.1. т.3, 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”, 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 2012 година.  

2.Приема доклада на ликвидатора на „Родина-75 И”ЕООД в ликвидация за  

2012 година.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№58  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Ботевград  

на Докладна записка относно план за развитие на социалните услуги в община  

Ботевград за 2013г. /вх.№ 74/ 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 план за развитие на социалните услуги през 2013  

година в Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№59  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно промяна в Наредбата  

за определянето и администрирането на местните такси и цени на  

услуги в Община Ботевград /вх.№71/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл. 21,ал.1,т.6 и т.7 чл.21,ал.2 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. Прави изменение и допълнение в раздел ІІІ „Такси за детски  

ясли,детски градини,специализирани институции за предоставяне на  

социални услуги,лагери и други общински социални услуги” от  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и  

цени на услуги на територията на Община Ботевград приета с решение  

№23/27.02.2003 година на Общинския съвет Ботевград,както следва:  

1.1.Изменя чл.22 ал. 2,която приема следния текст:  



/2/ Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за всички деца  

посещаващи детските заведения на територията на общината.  

1.2. Отменя в чл. 25 ал.3  

2. Промените по т.1 влизат в сила от 01.04.2013 година  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№60  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно промени в състава на  

Обществения съвет избран с решение №25/15.12.2011г. /вх.№ 78/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Включва в състава на Обществения съвет за социално  

подпомагане при община Ботевград Петя Константинова Кочкова- 

Бенчева-директор на Дирекция „Социално подпомагане”- 

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№61  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за допълване и актуализиране на т.ІІІ Б  

от Програма за управление и разпореждане с общинска собственост  

през 2013г./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 и чл.  

8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 18  

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

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и актуализиране  

на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска  

собственост в Община Ботевград през 2013 година, както следва:  

В „ т. III.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде…” включва  

следните общински недвижими имоти:  

1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.2.148 по КК и КР на  

гр.Ботевград,местност”Мухалница”актуван с АОС№1411/11.03.2013  

година.  

1.2. УПИ II в кв.41 по плана на с.Радотина,Община Ботевград, актуван с  

АОС№449/16.07.2002 година.  

1.3. 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,актуван с АОС№1399/23.01.2013 година.  

1.4.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,актуван с АОС№1398/23.01.2013 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  

№62  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване пазарна цена и даване  

съгласие за продажби по реда на чл.35, ал.1, от ЗОС на ПИ- частни  

общинска собственост /вх.№85/ и становища на Постоянните комисии  

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

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

администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване  

с 16 гласа „за”, 1 гласа „против”,6 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 Програмата за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през  

2013 година, както следва:  

  

1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.2.148 по КК и КР на  

гр.Ботевград,местност”Мухалница” с площ 1141 кв.м.,актуван с  

АОС№1411/11.03.2013 година при начална тръжна пазарна цена в размер  

на 11410.00/Единадесет хиляди,четиристотин и десет/лева.Сделката е  

освободена от ДДС  

  

1.2. УПИ II в кв.41 с площ от 680 кв.м. по плана на с.Радотина,Община  

Ботевград, актуван с АОС№449/16.07.2002 година, при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 1700.00/ Хиляда и седемстотин/лева без ДДС  

  

1.3. 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,актуван с АОС№1399/23.01.2013 година, при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 3000.00/ Три хиляди/лева .Сделката е освободена  

от ДДС  

 1.4.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,актуван с АОС№1398/23.01.2013 година при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 3345.00/Три хиляди,триста четиридесет и  

пет/лева. Сделката е 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  

№63  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно отдаване под наем на  

помещение/сладкарница/ в сграда Младежки дом в УПИ ХІІ, кв.29, по  

плана на с.Литаково /вх.№ 86 /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,тарифа за определяне на  

месечен наем цена на 1 кв.м. полезна площ към НРПУРОИ 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 отдаде под наем за срок  

от 3/три/ години,чрез публично оповестен търг с тайно наддаване,следният  

недвижим имот-публична общинска собственост актуван с  

АОС№170/19.05.1999 година на община Ботевград и представляващ:  

Помещение/сладкарница/ със светла площ от 60 кв.м.,представляващо част  

от първи етаж в сграда Младежки дом,изградена в УПИ ХII в кв.29 по  

плана на с.Литаково,Софийска област,при начална тръжна месечна наемна  

цена в размер на 180.00/сто и осемдесет/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  

№64  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно одобряване на  

Подробен устройствен план/ ПУП/- парцеларен план „Външно ел.  

захранване на обект Мелница 2т/час” в УПИ ІV-820, кв.82 по плана на  

с.Скравена Община Ботевград. /вх.№ 65/и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие 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.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ и проведено  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява Проекта за Подробен  

устройствен план/ПУП/-ПП на елементите на техническата  



инфраструктура-”Външно ел.захранване на обект Мелница 2 т/час” в УПИ  

IV-820,кв.82 по плана на с.Скравена, Община 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  

№65  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно допускане  

изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ на имот по плана на  

новообразуваните имоти с идентификатор №280.074 в кадастрален  

район 280, м.”Конопище” в землището на с.Новачене, Община  

Ботевград с цел промяна предназначението за „жилищно строителство  

и обществено обслужваща дейност- хотел и ресторант” /вх.№70/  

и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и  

екология 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.11 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация на осн.  

чл.124а,ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.8,т.1 от ЗУТ и проведено  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград разрешава изработване на проект за  

подробен устройствен план/ПУП/ на имот по плана на  

новообразуваните имоти с идентификатор №280.074 в кад.район  

280,м.Конопище в землището на с.Новачене, Община Ботевград с  

цел промяна предназначението на същия за застрояване на обект „За  

жилищно строителство и общественообслужваща дейност-хотел и  



ресторант” със зона Смф,съгласно нормативната уредба по 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  

№66  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за  

изработване на проект за изменение на ПУП- план за регулация и  

застрояване на УПИ ІІІ, кв.3 по плана на с.Боженица, Община  

Ботевград / вх.№ 69/ и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие и екология 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.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и на осн. чл.134,ал.2 във вр. чл.134,ал.1,т.1 от  

ЗУТ и проведено гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за изработване на проект за  

изменение на Подробния устройствен план/ПУП/ -План за регулация и  

застрояване на УПИ III – За озеленяване, в кв.3 по плана на с.Боженица,  

община Ботевград, като същия се раздели на два самостоятелни  

урегулирани поземлени имоти – УПИ III – За озеленяване и УПИ ХХIII-  

за обществено обслужващи дейности.  

 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  

№67  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 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  

отпускане на еднократна помощ,,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.Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъде  

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 5000/пет хиляди  

/лева на МИГЛЕНА ЙОТОВА МИЛЧЕВА от град Ботевград за  

животоспасяваща операция .  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№68  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване с проект  

„Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и възстановяване  

на гр.Ботевград за периода 2014-2020г.” /вх.№ 76/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.6 и 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. Дава съгласие за кандидатстване по Приоритетна ос 5: "Техническа  

помощ" , Операция 5.3: „Изграждане на капацитет на  

бенефициентите на ОПРР”, Схема за предоставяне на безвъзмездна  

финансова помощ: BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за  

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II" с  

проект „Изготвяне на Интегриран план за градско развитие и  

възстановяване на град Ботевград за периода 2014-2020г.”,  

  

2. Общински съвет Ботевград дава съгласие да се осигури 5% собствен  

принос за реализацията на проекта.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№69  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор на  

Медико-техническа лаборатория-І-Ботевград” ЕООД – в ликвидация  

на Докладна записка относно отпускане на финансови средства за  



обслужване процеса на ликвидация на „Медико-техническа  

лаборатория- І-Ботевград” ЕООД – в ликвидация /вх.№66/  

и становища на Постоянните комисии по стопанска политика и  

инвестиции и 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 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 се  

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

техническа лаборатория- І-Ботевград” ЕООД – в ликвидация финансови  

средства в размер на 487.00 лева за обслужване процеса на ликвидацията.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№70  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 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 /вх.№88/. и становища на Постоянните комисии  

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

1, т. 8 от ЗМСМА, 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 гласа „против”,0  

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

  

  

 Р Е Ш И :  



  

  

  

  

І.Предоставя на наследниците на Иван Пейчев Гетов следния  

недвижим имот:  

-Имот с № 103012, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от  

2.099 дка., осма категория, находящ се в местността „Арта”, в землището на  

с. Боженица, общ.Ботевград, попадащ изцяло в имот № 103012 - земя по чл.  

19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Боженица, общ.Ботевград,  

при граници и съседи съгласно скица – проект №Ф00893/08.02.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Петрана Иванова Червенковска като наследник на Иван  

Пейчев Гетов 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  

№71  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за Одобряване на Подробен устройствен  

план /ПУП/ на имот №563171 в м.”Празарника” в землището на  

с.Трудовец, Община Ботевград с цел промяна предназначението за  

„Жилищно строителство” /вх.№90/ и становище на Постоянната комисия  

по териториално развитие и екология по същия въпрос, Общинският  

съвет-Ботевград на основание чл. 20 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с дейностите по чл.17,  

ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ във  

връзка с §124, ал.1, от ПЗРЗИДЗУТ, чл.124,ал.3, чл.8, т.1, чл.12, ал.2,  

чл.59, ал.1 и чл.109, ал.2 от ЗУТ, 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. .Общински съвет – Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот №563171 в м.”Празарника” в землището  

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



същия със следните показатели: Отреждане за имота- За „Жилищно  

строителство”с показатели за вилно застрояване, ниско етажно с кота  

корниз – до 7 м. и кота било – до 10 м.; Плътност на застрояване – до 40%;  

Интензивност на застрояване – до 0.8; Озеленена площ – минимум 60% и  

Начин на застрояване – свободно, съгласно приложения проект с корекции  

по червен цвят.  

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  

№72  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи /вх.№ 89/ и становище на  

Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия въпрос,  

Общинският съвет-Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.8 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване , с 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 бъдат  

отпуснати финансови средства в размер на 500 / петстотин / лева за  

участие на театралните формации „Детско юношеска театрална  

студия” и „Самоделен театър 11” към НЧ”Христо Ботев-1884  

гр.Ботевград в Младежки театрален фестивал „Океан от любов”който  

ще се проведе в гр. Пазарджик от 5 до 7 април 2013 година.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  



  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№73  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи /вх.№ 91/ и становище на  

Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия въпрос,  

Общинският съвет-Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.8 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване , с 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 1 800 /Хиляда и  

осемстотин/ лева на група за стари градски и шлагерни песни”Пей  

сърце” към пенсионерски клуб „Детелина”-Ботевград за закупуване на  

сценични костюми.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№74  

Гр.Ботевград, 28.03.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет- Ботевград на проект за план за работа на Общинския  

съвет през второто тримесечие на 2013 година /вх.№67/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград на  

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

местната администрация и проведено гласуване , с 25 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема План за работа на Общинския съвет-Ботевград през  

второто тримесечие на 2013 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№75  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ХРИСТО ХРИСТОВ - Н-К РАЙОННО  

УПРАВЛЕНИЕ”ПОЛИЦИЯ” на Информация за състоянието на  

престъпността и резултатите от работата на Районно  

управление”Полиция”- Ботевград за 2012година /вх.№93/  

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 28  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Информация за състоянието на престъпността и резултатите от  

работата на Районно управление”Полиция”- Ботевград за 2012година  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№76  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Информация за изпълнение на годишен план за  

развитие на социалните услуги през 2012 година в Община Ботевград  

/вх.№96/и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.24 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”,3 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Информация за изпълнение на годишен план за развитие на  

социалните услуги през 2012 година в Община Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№77  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно участие в Общото  

събрание на търговско дружество „БАЛКАНГАЗ 2000”АД-Ботевград  

/вх.№ 102/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 27 гласа „за”, 0 гласа „против”,0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. 1. ДАВА ПРАВОМОЩИЕ на КМЕТА на ОБЩИНА – БОТЕВГРАД да  

участва в Общото събрание на търговско дружество „БАЛКАНГАЗ 2000”  

АД – Ботевград, насрочено за 15.05.2013 година от 11.00 часа в офиса на  

дружеството на ул.„Aкад.Стоян Романски” №2 в град Ботевград при  

дневен ред :  

 1.1. Приема отчета на изпълнителния директор за 2012 година;  

 1.2. Приема отчета за 2012 година на експерт-счетоводителя;  

 1.3. Разпределяне на печалбата за 2012 година;  

 1.4. Избор на експерт-счетоводител за 2013 година , като гласува в защита  

интересите на Община - Ботевград.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№78  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно ползването на  

временен заем от извънбюджетната /набирателна/ сметка на община  

Ботевград /вх.№ 94/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и чл.24,т.1 от Закона за общинските бюджети 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 бъдат прехвърлени финансови средства в размер на  

260 000,00лв. /Двеста и шестдесет хиляди лева/ от извънбюджетната  

/набирателна/ сметка на община Ботевград за ползване под формата на  

временен заем за разплащане на неотложни разходи по проект  

„Административен капацитет” по договор за безвъзмездна финансова помощ  

№ А 10-13-21/20.01.2012г.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№79  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно промяна състава на  

комисията по решение №27/15.12.2011г. на Общински съвет -Ботевград  

/вх.№ 95/ 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.16,ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ 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. Освобождава Цветанка Димитрова Иванова- 

счетоводител,като член на Комисията по чл.8,ал.2 от  



ЗУЖВГМЖСВ,поради напускане на общинска  

администрация.  

2. Избира Стефка Иванова Иванова-счетоводител за член на  

Комисията по чл.8,ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№80  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет  

на Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за  

промяна предназначение на част от имат №083116 и учредяване право  

на преминаване и право на прокарване на външни връзки за обект  

ПСПВ- с.Боженица /вх.№ 113 / и становища на Постоянните комисии  

по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА и чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ във връзка с чл. 25  

ал.3, т.1 и т.4 от ЗСПЗЗ и чл.25, ал.4 от ЗСПЗЗ 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 предварително съгласие за промяна предназначението на  

част от имот №083116 - с начин на трайно ползване пасище, мера, находящ  

се в м.”Страната”, землище на с.Боженица, община Ботевград, за  

изграждане на „Пречиствателна станция за питейни води- с.Боженица”.  

Срокът на валидност на предварителното съгласие е една година.  

 2. Дава съгласие за учредяване право на преминаване и право на  

прокарване през имоти №103006-нива, 103001-пасище с храсти, 105009- 

пасище,мера, 105001-нива, 083116-пасище, мера, 000003-местен път,  

084026-ливада и улици в регулационния план на селото, представляващи  

общински пътища за обект „Пречиствателна станция за питейни води-  

с.Боженица” находяща се в имот №083116, м.”Страната”, землище на  

с.Боженица  

 3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  



извършването на произтичащата от горното решение процедури.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№81  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за  

учредяване право на преминаване и право на газопроводно отклонение  

през кв.169 и кв.170 гр.Ботевград /вх.№ 111/ 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 28  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1.Дава съгласие да бъде учредено на търговско дружество  

„Балкангаз 2000” АД, представлявано от изпълнителния му директор инж.  

Тихомир Николов право на преминаване и право на прокарване на  

газопроводно отклонение за захранване с природен газ на жилищен блок  

в кв. 169 УПИ I - „за обществено жилищно строителство и паркинг с  

гараж” и общински обекти (блок 61 в кв.170 УПИ XXIX-„за жилищно  

строителство”) и Център за настаняване от семеен тип (в кв.170 УПИ  

XXIX-„за жилищно строителство”) през кв. 169 УПИ I-„за обществено  

жилищно строителство и паркинг с гараж” по плана на град  

Ботевград, представляващ имот частна общинска собственост,  

съгласно Акт за частна общинска собственост №339 от 04.02.2002г. и  

кв.170 УПИ XXIX-„за жилищно строителство”, по плана на град  

Ботевград, представляващ имот частна общинска собственост,  

съгласно Акт за частна общинска собственост №1390 от 09.11.2012г.  

  

2.Възлага на кмета на община Ботевград да осъществи  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№82  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно удължаване наемен  

договор на общински имоти по реда на §78, ал.2 от ПЗР на ЗОС /вх.№  

108// 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  

§78,ал.2 от ПЗР на ЗОС 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 бъде анексиран Договор за наем от 10.05.2007г. с  

“НЮЗ ЕКСПРЕС”ЕООД-гр.Ботевград , на общински терени -находящи  

се в гр. Ботевград, за разполагане на 9 /девет/ броя преместваеми търговски  

обекти-павилиони с площ до 4 кв.м. за продажба и разпространение на  

вестници, списания и печатни произведения, 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  

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  

1.1.Удължава срока на Договора за наем от 10.05.2007г. , считано до  

31.12.2015г. при същата наемна цена.  

1.2. Останалите клаузи от договора да останат без промяна.  

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни произтичащите от т.1  

на настоящето решение процедури по ЗОС и ЗЗД.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№83  



Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно удължаване наемен  

договор на общински имоти по реда на§78, ал.2 от ПЗР на ЗОС  

/вх.№109 /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  

§78,ал.2 от ПЗР на ЗОС 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 бъде удължен срока на Договор за наем от  

03.05.2008г. с “Български пощи” ЕАД София на помещения от 199 кв.м.  

обща площ /части от сграден фонд-общинска собственост/ , находящи се в  

с.Липница, с.Боженица, с.Гурково, с.Рашково, с.Краево, с.Литаково за  

извършване на услуги от пощенски станции в тези населени места, за  

период от 3 /три/ години, считано до 03.05.2016г. при същата месечна  

наемна цена.  

 2. Останалите клаузи от договора да останат без промяна.  

 3. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни  

произтичащите от т.1 на настоящото 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, 25.04.2013 г.  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно удължаване наемни  

договори за наем на общински терени в кв.62 и кв.63-Ботевград по  

реда на §78, ал.2 от ПЗР на ЗОС /вх.№110 /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 §78,ал.2 от ПЗР на ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, ”  



при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

 1.Дава съгласие Община-Ботевград да удължи срока на Договори за  

наем с наемателите на общинска земя, върху която законно са  

разположени временни търговски обекти, находящи се на територията на  

гр. Ботевград, за срок от 5/пет/ години, както следва:  

 1.1.На Терени с №1, №3 и №4 включително, всеки един с площ от  

12.00 кв. м. разположени в УПИ IV-за училище в кв.63 по плана на гр.  

Ботевград, върху които законно са постовени временни търговски обекти- 

павилиони за промишлени стоки.  

 1.2. На Терени с №1, №2 и №3 включително, всеки един с площ от  

13.20 кв. м. разположени в УПИ IV-кооперативен пазар в кв.62 по плана на  

гр. Ботевград, върху които законно са постовени временни търговски  

обекти-павилиони за промишлени стоки.  

 2. Актуализира месечната наемна цена както следва:  

- 9.00 лв. на кв. м. на Терени с №1, №3 и №4 включително, всеки един с  

площ от 12.00 кв. м. разположени в УПИ IV-за училище в кв.63 по плана  

на гр. Ботевград,  

-10.00 лв. на кв.м. на Терени с №1, №2 и №3 включително, всеки един с  

площ от 13.20 кв. м. разположени в УПИ IV-кооперативен пазар в кв.62  

по плана на гр. Ботевград,  

 3. Останалите клаузи от договора остават без промяна.  

 4.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни произтичащите  

от т.1процедури по Закона за общинска собственост.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№85  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. 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.Врачеш /вх.№ 103/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание 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  

ЗОС 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 Васил Илчов Атанасов следния  

недвижим имот:  

Имот с № 071032, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от  

0,342 дка., пета категория, находящ се в местността „Фусковец”, в  

землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот № 071029 - земя  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00820/04.04.2013г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Павел Георгиев Василев, като наследник на Васил Илчов  

Атанасов 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  

№86  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. 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.Трудовец /вх.№ 104/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание 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  

ЗОС 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 Петкана Цолова Коцева  

следния недвижим имот:  

Имот с № 027056, с начин на трайно ползване „Лозе”, с площ от 2,320  

дка., шеста категория, находящ се в местността „Сипалница”, в землището  

на с. Трудовец, общ.Ботевград, попадащ в имот № 027040 и имот № 027041  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф01413/21.03.2013г.  



  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Цветанка Василева Лазарова, като наследник на Петкана  

Цолова 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  

№87  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. 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.Литаково /вх.№ 105/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание 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  

ЗОС 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 Дойчо Димитров Терзийски  

недвижим имот:  

Имот с № 002383, с начин на трайно ползване „Лозе”, с площ от 2,687  

дка., седма категория, находящ се в местността „Миновото”, в землището  

на с. Литаково, общ.Ботевград, попадащ в имот № 002374/бивш № 002283/  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф01735/21.03.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Иван Дойчов Иванов, като наследник на Дойчо Димитров  

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  

№88  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. 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.Литаково /вх.№ 106/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание 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  

ЗОС 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 Димитра Дилчова Ушовска  

следния недвижим имот: Имот с № 001690, с начин на трайно ползване  

„Нива”, с площ от 0,440 дка., осма категория, находящ се в местността  

„Орниче”, в землището на с. Литаково, общ.Ботевград, попадащ в имот №  

001674 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с.  

Литаково, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф01734/21.03.2013г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Митко Драганов Костов, като наследник на Димитра Дилчова  

Ушовска 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  

№89  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за  

отпускане на финансови средства от собствени приходи на общината за  

еднократна помощ/вх.№100/ 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 помощ в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на  

Петър Илиев Петров от с. Новачене за операция на тазобедрени стави.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№90  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за  

отпускане на финансови средства от собствени приходи на общината за  

еднократна помощ/вх.№101/ 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 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 помощ в размер на 500 /петстотин/ лева на  

Десислава Георгиева Павлова години от гр.Ботевград за закупуване на  

слухов апарат  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№91  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане  

финансови средства от собствени приходи на общината /вх.№ 99 /  

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”,1 глас  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъде  

отпусната еднократна помощ в размер до 2 600 /две хиляди и шестстотин/  

лева за подпомагане дейността на Общински клуб на пенсионера при  

Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№92  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане  

финансови средства от собствени приходи на общината /вх.№ 97 /  

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 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 400 / четиристотин / лева за  

участие на Български скаути-Ботевград в Националния туристически  

поход”По стъпките на Ботевата чета”-Козлодуй – Околчица”от 27.05.2013  

година до 02.06.2013 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№93  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане финансови  

средства от собствени приходи на общината за участие във фестивал в  

Чехия на Смесен Хор „Стамен Панчев” при НЧ”Христо Ботев- 

1884”,гр.Ботевград отпускане финансови средства от собствени  

приходи на общината /вх.№ 97 / и становища 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 бъдат  

отпуснати финансови средства в размер до 5000 / пет хиляди / лева за  

участие на Смесен Хор „Стамен Панчев” при НЧ”Христо Ботев- 

1884”,гр.Ботевград в Международен фестивал на изкуствата в Прага,Чехия  

от 11.07.2013 г. до 15.07.2013 година.  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№94  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане финансови  

средства от собствени приходи на общината на ОУ”Св.Св. Кирил и  

Методий” с.Липница, общ.Ботевград /вх.№ 112/ и становища  

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 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 500 / петстотин / лева на  

ОУ”Св.Св. Кирил и Методий” с.Липница, общ.Ботевград за организиране  

честване - 150 години от създаване на училището.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№95  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно необходимост от  

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

на авансовото плащане по Договор за директно предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ No DIR-51011116-C040 към проект No  

DIR-51011116-54-138 „ГПСОВ Ботевград, довеждаща и съпътстваща  

инфраструктура към нея” и становища Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 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 съгласие и разрешава на кмета на Община Ботевград да  

гарантира пред поемателя Министерство на околната среда и водите,  

Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.  

чрез запис на заповед стойността на аванс в размер на 3 845 768,04 лв.  

(три милиона осемстотин четиридесет и пет хиляди седемстотин  

шестдесет и осем лева и четири стотинки), от размера на  

предоставената безвъзмездна финансова помощ по схема за директно  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG161РО005/10/1.11/02/16 “Подобряване и развитие на инфраструктурата  

за питейни и отпадъчни води в агломерациите с над 10 000 е.ж.”, по проект  

No DIR -51011116-54-138 „ГПСОВ Ботевград, довеждаща и  

съпътстваща инфраструктура към нея”, съгласно договор за  

безвъзмездна финансова помощ No DIR-51011116-C040.  

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

ОПОС, в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ  

орган на Оперативната програма „Околна среда 2007-2013 г.”, в качеството  

му на Договарящ орган по ОПОС, без протест и разноски.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№96  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно ползването на временен  

заем от бюджетната сметка на община Ботевград и становища  

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. 24,т.1 от Закона за общинските бюджети  

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 бъдат прехвърлени финансови средства в размер  

на 83 500,00 лв. /осемдесет и три хиляди и петстотин лева/ от  

бюджетната сметка на община Ботевград под формата на временен заем за  

окончателно разплащане по проект «Насърчаване на трансграничното  

сътрудничество чрез модернизация на социалната спортна  

инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и  

Палилула» по договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29- 

220/28.07.2011г.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№97  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно учредяване право на  

строеж за надстрояване и пристрояване по реда на ЗОС в имот с  

идентификатор 05815.301.113 по кадастралната карта и кадастралните  



регистри на гр.Ботевград /вх№121/ и становища Постоянните комисии  

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

т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация ,чл.6,ал.2, във вр. с чл.3,ал.2,т.2 от ЗОС,както и на осн.  

чл.38,ал.1 във връзка с чл.37,ал.1 от ЗОС и чл.183,ал.2 и ал.3 от ЗУТи  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се изработи проект за изменение на действащия  

ПУП-ПЗР,придружен от изменение на действащата кадастрална карта с  

цел обособяване на частта от имот с едентификатор 05815.301.113 по  

КК и КР на гр.Ботевград,която има характера на публична общинска  

собственост в самостоятелен урегулиран поземлен имот, а останалата  

част от него,като имот частна общинска собственост при запазаване  

коркретното предназначение съобразно действаащия ПУП-ПЗР»За  

административни,делови и културни дейности” и предвиждане  

пристройка и надстройка на сграда с 05815.301.113.24.  

2. Дава съгласие да се учреди в полза на „ЛЕКС ГРУП”АД, с ЕИК  

175119959 право на строеж за надстрояване и пристрояване на сграда  

05815.301.113.24 по КК и КР на гр.Ботевград,съгласно одобрен ПУП-ПЗ  

при спазване нормативните разпоредби по устройство на  

територията,при пазарна стойност на правото на строеж  

80.00/осемдесет/ лева за един кв. м.  

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

произтичащите процедури по реда на ЗУТ и ЗОС  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№98  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно обявяване на  

общински недвижими имоти за имоти публична общинска собственост  

/вх.№122/ и становища 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.6,ал.2,  

във вр. с чл.3,ал.2,т.3 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 27  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  



1. Обявява за ПУБЛИЧНА общинска собственост следните общински  

недвижими имоти:  

-Спортно-тренировъчен комплекс/плувен басейн,фитнес зала/представляващ  

двуетажна масивна сграда,в кв.31 по плана на гр.Ботевград.  

-Сграден фонд, представляващ общински Пенсионерски клубове в  

населените места на община Ботевград  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите  

процедури по реда на ЗОС  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№99  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно промяна в структурата  

и числеността на общинска администрация/вх.№119/и становища  

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 27 гласа „за”,0 глас  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  



1. В Дирекция „Общинска собственост,благоустройство,транспорт и  

обществен ред” се открива една щатна бройка Главен експерт”Екология и  

опазване на околната среда”  

2. Промяната влиза в сила от 01.05.2013 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№100  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за  

отпускане на финансови средства от собствени приходи на общината  

/вх.№116/ и становища 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 глас „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 помощ в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева на от  

Петко Стоянов Добрев на 47 години от гр. Ботевград за  

животоспасяваащо следоперативно лечение – лъчетерапия и  

химиотерапия.  

.  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№101  

Гр.Ботевград, 25.04.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за  

отпускане на от собствени приходи на общината /вх.№120/ и становища  

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 глас „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 / пет хиляди / лева за  

концертно участие на Вокална група за руски песни при НЧ”Христо  

Ботев-1884”,гр.Ботевград в гр.Керамоти, Гърция от 26 до 29.05.22013  

година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  



  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№102  

Гр.Ботевград, 09.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно отмяна на т.2 от  

Решение №97/25.04.2013 година на Общински съвет-Ботевград /вх№126/  

,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и чл.45,ал.7  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

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.Отменя т.2 от Решение №97/25.04.2013 година на Общински съвет- 

Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№103  

Гр.Ботевград, 09.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно ползването на  

временен заем от бюджетната сметка на община Ботевград/вх.№125/  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.24,т.1 от  

закона за общинските бюджети 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. Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер на  

480 000,00лв. /Четистотин и осемдесет хиляди лева и 00ст./ от бюджетната  

сметка на община Ботевград под формата на временен заем за разплащане на  

окончателните разходи по проект «Изграждане, реконструкция и ремонт на  

брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка за  

предотвратяване на наводненията в село Новачене, община Ботевград»,  

съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4- 

06/2010/012.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№104  

Гр.Ботевград, 09.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам. Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване на съгласие за  

възмездно придобиване на право на собственост върху имот-частна  

собственост/вх.№127/,,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21,  

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

и чл.34,ал.2 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. Дава съгласие за възмездно придобиване на правото на  

собственост, за изграждане на спортно съоръжение (стадион),върху:  

Имот №000626, находящ се в местността „Пияк” в землището на с.  

Трудовец, община Ботевград, с трайно предназначение земеделска земя,  

четвърта категория, с площ от 5 914 кв.м. при съседи : №000259 – земя по  

чл.19 от ЗСПЗЗ, №000020 – земя по чл.19 от ЗСПЗЗ (спортен терен на  

община Ботевград), №000113 – населено място на с.Трудовец и №010056 –  

нива, собственост на Христо Илиев Драганов, при цена 11 000 лева на дка. и  

Имот с № 000633, находящ се в местността „Пияк” в землището на с.  

Трудовец, община Ботевград, с трайно предназначение земеделска земя,  

четвърта категория, с площ от 1 634 кв.м. при съседи : №000626, №000020 –  

земя по чл.19 от ЗСПЗЗ (спортен терен на община Ботевград), №000113 –  

населено място на с.Трудовец, собственост на наследници на Мария  

Иванова Иванова, при цена 11 000 лева на дка.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да извърши 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  

№105  

Гр.Ботевград, 20.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно извършване на вътрешни  

компенсирани промени на основание на чл. 12, ал. 3 от Закона за  

държавния бюджет на Република България във връзка с промяна бюджета  

за развитие на община Ботевград за 2013г., в т.ч. инвестиционната  

/вх.№129/,,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване със 25 гласа „за”, 0 гласа „против”,1 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

 1. Дава съгласие в изпълнение на чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния  

бюджет да се извършат необходимите вътрешни компенсирани промени за  

обекти: изграждане на многофункционална спортна зала в гр.Ботевград и  

изграждане канализационна мрежа в с.Гурково, като горецитираните  



промени се отразят в актуализацията на бюджета за развитие на община  

Ботевград за първо полугодие на 2013г., респективно инвестиционната  

програма, както следва:  

 Било-друго финансиране:  

1. Изграждане на многофункционална спортна зала -5 041 000лв.  

 Става-финансиране от собствени приходи, допълнително  

финансиране от държавата /изравнителна субсидия/ и ползване на  

банков кредит:  

1. Доизграждане на многофункционална спортна зала -5 041 000лв.  

 Било-финансиране с приходи от продажби на общински  

нефинансови активи:  

2. Изграждане на канализационна мрежа в с.Гурково- 40 000лв.  

 Става-финансиране от собствени приходи, допълнително  

финансиране от държавата /изравнителна субсидия/ и ползване на  

банков кредит:  

2. Изграждане на канализационна мрежа в с.Гурково- 150 000лв.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№106  

Гр.Ботевград, 23.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно разрешаване изработване на  

Общ устройствен план/ОУП/ на Община Ботевград,във връзка с  

разпоредбите на чл.124,ал.1 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/  

вх.№143/,,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.124,ал.1 от  

ЗУТ и във връзка с §123,ал.1 от ПЗР на ЗИДЗУТ и проведено  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 глас „въздържал се”, ” при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1. Разрешава изработването на Общ устройствен план на Община  

Ботевград при спазване нормативната уредба по устройство на  

територията.  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите от  

решението законови процедури.  

  

  



  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№107  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за приемане на Общинска програма за  

управление на дейностите по отпадъците /вх.№136/ 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 глас „въздържал се”, ” при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1. Приема Общинска програма за управление на дейностите по  

отпадъците на Община Ботевград – 2013 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  



  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№108  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно откриване на детска градина  

„Саранск” в гр. Ботевград /вх.№132/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.8,т.18 и т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация във вр. с чл.10,ал.8 от  

Закона за народната просвета и чл.15,ал.1 от Правилника за прилагане  

на Закона за народната просвета , и проведено поименно гласуване с  

21 гласа „за”, 1 глас „против”,4 гласа „въздържал се”, ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъде открита нова детска градина „Саранск” с  

адрес: град Ботевград, улица „Александър Батенберг” №14.  

 2. Възлага на кмета на община Ботевград:  

 - издаване на заповед за откриване на ЦДГ „Саранск” и  

обнародването й в държавен вестник;  

 -сключване срочен договор с изпълняващ длъжността Директор до  

провеждането на конкурс;  

 - организиране провеждането на конкурс за заемане длъжността  

Директор на ЦДГ „Саранск”.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№109  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ- ликвидатор на „Родина  

75И”ЕООД в ликвидация на Докладна записка относно даване съгласие  

за продажба на движими вещи, собственост на „Родина75И”ЕООД и  

обявяване на минимална конкурсна цена /вх.№130/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.8,т.9 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.12,т.17 от Наредбата за упражняване  

правото на собственост върху общинската собственост от капитала на  

ТД и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа  

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

29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие ликвидатора на „Родина -75И”ЕООД в ликвидация да  

извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап на  

движима собственост на „Родина-75И”ЕООД в ликвидация,съгласно  

приложен списък и минимална конкурсна цена определена от лицензиран  

оценител.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№110  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  



Ботевград на Докладна записка относно допълване и актуализиране на  

т.ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с общинска  

собственост през 2013г. /вх.№ 133 / 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.8,ал.10 и чл.35,ал.1 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 за допълване и актуализиране на Програма за  

управление и разпореждане с общинска собственост през  

2013г.,както следва:  

1.1. В т.ІІІ Б. Имоти,които общината има готовност да продаде…”  

включва следният общински недвижим имот:  

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

нива,категория при неполивни условия: пета,находящ се в местността  

„Стопански двор,землището на с.Трудовец,община Ботевград,актуван с  

акт за частна общинска собственост №1419/15.05.2013 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  

№111  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно одобряване и продажба на имот  

в местността”Стопански двор” с.Трудовец /вх.№ 134/  

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.35,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 1 глас „против”,1 глас  

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

  



 Р Е Ш И :  

  

1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши  

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

публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот-частна общинска  

собственост включен Програма за управление и разпореждане с  

общинска собственост през 2013г.,както следва:  

1.1. Поземлен имот №005062 с площ от 9.359 дка,начин на трайно  

ползване нива,категория при неполивни условия: пета,находящ се в  

местността „Стопански двор,землището на с.Трудовец,община  

Ботевград,актуван с акт за частна общинска собственост  

№1419/15.05.2013 година., при начална тръжна пазарна цена в размер на  

9 400.00/девет хиляди и четиристотин/ лева. Сделката е освободена от  

ДДС  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни 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  

№112  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно промяна в структурата на  

персонала в общинска администрация гр.Ботевград /вх.№131 /  

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  

21 гласа „за”, 0 гласа „против”,2 глас „въздържал се”, ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. В Дирекция „Административно обслужване и социални дейности”  

се създава отдел”Образование, култура и спорт” с четири щатни  

бройки както следва:  

 Началник отдел”Образование, култура и спорт” - 1 щатна бройка  

 Главен експерт”Образование и вероизповедания”- 1 щатна бройка  

 Главен експерт”Физическа култура и спорт” - 1 щатна бройка  

 Главен експерт”Образование” - 1щатна бройка  

2. В дирекция”Административно обслужване и социални дейности”  



 длъжностите Главен експерт”Култура и вероизповедания” ,  

Главен експерт”Физическа култура и спорт” и Главен  

експерт”Образование”преминават в отдел”Образование, култура и  

спорт”.  

3. Направената промяна влиза в сила от 01.06.2013 година  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№113  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно промяна в структурата и  

числеността на персонала на Исторически музей гр.Ботевград /вх.№  

128/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  

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

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Увеличава числеността на персонала в Исторически музей  

гр.Ботевград с една щатна бройка „Чистач, хигиенист”.  

2. Направената промяна влиза в сила от 01.06.2013 година.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№114  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за подсигуряване награден фонд за участниците в областно  

състезание по пожаро-приложен спорт /вх.№ 138/ 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 глас „въздържал се”, ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер на 1000/ хиляда /лева за  

осигуряване на награден фонд за участниците в областния кръг на  

националното състезание по пожаро-приложен спорт , проведено в  

град Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№115  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 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 в м.Сипалница,землище с.Трудовец /вх.№  

139/ 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 от  

ППЗСПЗЗ,във вр. с §27,ал.2,т.1 Преходните и заключителни разпоредби  

към ЗИД на ЗСПЗЗ/ обн. ДВ,бр.62 от 2010 година/ и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 глас  

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

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Александър Георгиев Коцев  

следния недвижим имот: Имот с №027006, с начин на трайно ползване  

„Лозе”, с площ от 2,665 дка., шеста категория, находящ се в местността  

„Сипалница”, в землището на с. Трудовец, общ.Ботевград, представляващ  

земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица –  

проект №Ф01412/21.03.2013г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Александър Цеков Александров, като наследник на  

Александър Георгиев Коцев 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  

№116  



Гр.Ботевград, 30.05.2013 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 в м.Горни лъки в землището на с. Гурково  

/вх.№ 140/ 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 от  

ППЗСПЗЗ,във вр. с §27,ал.2,т.1 Преходните и заключителни разпоредби  

към ЗИД на ЗСПЗЗ/ обн. ДВ,бр.62 от 2010 година/ и проведено  

поименно гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 глас  

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

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Илия Петков Янков следния недвижим  

имот:  

Имот с № 036078, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 1,694 дка.,  

пета категория, находящ се в местността „Горни лъки”, в землището на с.  

Гурково, общ.Ботевград, попадащ в имот № 036047 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ,  

находящ се в землището на с. Гурково, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно  

скица – проект №Ф00488/25.04.2013г.  

  

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

Васка Георгиева Попстоева, като наследник на Илия Петков Янков 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  

№117  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 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 в м.Панталей в землището на с. Боженица  

/вх.№141/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 от  

ППЗСПЗЗ,във вр. с §27,ал.2,т.1 Преходните и заключителни разпоредби  

към ЗИД на ЗСПЗЗ/ обн. ДВ,бр.62 от 2010 година/ и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 глас  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Костадина Савова Барбушева следния  

недвижим имот:  

Имот с № 101090, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 0,389 дка.,  

осма категория, находящ се в местността „Панталей”, в землището на с.  

Боженица, общ.Ботевград, попадащ в имот № 101084 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ,  

находящ се в землището на с. Боженица, общ.Ботевград, при граници и съседи  

съгласно скица – проект №Ф00908/11.04.2013г.  

  

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

наВасил Николов Гетов, като наследник на Костадина Савова Барбушева 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  

№118  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 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 в м.Рътта в землището на с. Липница  

/вх.№142/ 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 от  



ППЗСПЗЗ,във вр. с §27,ал.2,т.1 Преходните и заключителни разпоредби  

към ЗИД на ЗСПЗЗ/ обн. ДВ,бр.62 от 2010 година/ и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

І.Предоставя на наследниците на Никола Димитров Лоловски  

следния недвижим имот:  

Имот с № 165020, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ  

от 0,826 дка., трета категория, находящ се в местността „Рътта”, в  

землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 165013 -  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00986/11.04.2013г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Георги Иванов Димитров, като наследник на Никола Димитров  

Лоловски 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  

№119  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 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 2013 година /вх.№152/ 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 22 гласа „за”, 1 глас „против”,2 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

 1.Одобрява актуални пазарни цени за продажба по реда на чл.35, ал.1 от  

ЗОС, чрез публични търгове с тайно наддаване на общински недвижими  



имоти-празни незастроени поземлени имоти, актувани с актове за частна  

общинска собственост на община Ботевград и находящи се в гр.Ботевград,  

включени в Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска  

собственост в Община Ботевград през 2013г.,както следва:  

1 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 пазарна цена 72 663,00лева, без ДДС.  

2 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 пазарна цена 61 215,00лева, без ДДС  

3 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 пазарна цена 51 940,00лева, без ДДС  

4 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 пазарна цена 50 509,00лева, без ДДС 5 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 пазарна цена 83 899,00лева, без ДДС  

6 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 пазарна цена 67 575,00лева, без ДДС  

7 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 пазарна цена 66 780,00лева, без ДДС  

8 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 пазарна цена 80 666,00лева, без ДДС  

9 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 пазарна цена 131 440,00лева, без ДДС  

10 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 пазарна цена 67 840,00лева, без ДДС  

11 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 пазарна цена 52 947,00лева, без ДДС  

12 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 пазарна цена 48 071,00лева, без ДДС  

13 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 пазарна цена 58 459 ,00лева, без ДДС  

14 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 пазарна цена 58 406,00лева, без ДДС  

15 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 пазарна цена 47 170,00лева, без ДДС  

16 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 пазарна цена 52 311,00лева, без ДДС  

17 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 пазарна цена 89 941,00лева, без ДДС  

18 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 пазарна цена 98 209,00лева, без ДДС  

19 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 пазарна цена 98 474,00лева, без ДДС.  

20 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 тържна пазарна цена 69 218,00лева, без ДДС  

21 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 пазарна цена 63 229,00лева, без ДДС  

22 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 пазарна цена 56 763,00лева, без ДДС  

23 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 пазарна цена 63 123,00лева, без ДДС  

24 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 пазарна цена 58 830 ,00лева, без ДДС  

25 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 пазарна цена 71 232,00лева, без ДДС  

26 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 пазарна цена 88 563,00лева, без ДДС  

27 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 пазарна цена 93 015,00лева, без ДДС  

28 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 пазарна цена 131 122,00лева, без ДДС  

29 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 пазарна цена 201 135,00лева, без ДДС  

30 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 пазарна цена 100 170,00лева, без ДДС  

31 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 пазарна цена 103 986,00лева, без ДДС  

32 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 пазарна цена 80 560,00лева, без ДДС  

33 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 пазарна цена 79 553,00лева, без ДДС  

34 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 пазарна цена 96 407,00лева, без ДДС  

35 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 пазарна цена 107 643,00лева, без ДДС  

  

36 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 пазарна цена 100 011,00лева, без  

ДДС  

37 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 пазарна цена 87 609,00лева, без ДДС  

38 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 пазарна цена 94 287,00лева, без ДДС  

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

процедури по реда на ЗОС.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№120  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на ПУП-План за застрояване  

на ПИ 05815.5.7 по одобрени КК и КР на гр.Ботевград м.Зелин за вилно  

застрояване и промяна предназначението на земеделска земя /вх.№150/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет– 

Ботевград на основание е чл. 20, във връзка с дейностите по чл. 17, ал. 1, т.  

2, чл. 21, ал. 1 т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната  

администрация (ЗМСМА) и на основание чл. 129, ал. 1от ЗУТ, във връзка с  

§124 от ПЗР на ЗИДЗУТ, чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1  

и чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, и проведено гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас  

„против”,1 глас „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 № 05815.5.7 по КК и КР землище  

Ботевград,  

м. „Зелин”, с цел промяна предназначението на имота за свободно вилно  

застрояване, при спазване на следните показатели за застрояване:  

- 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 организира извършването  

на произтичащите от горното решение 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  

№121  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на ПУП-План за застрояване  

на ПИ 05815.5.17 по одобрени КК и КР на гр.Ботевград м.Зелин за вилно  

застрояване и промяна предназначението на земеделска земя /вх.№149/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет– 

Ботевград на основание е чл. 20, във връзка с дейностите по чл. 17, ал. 1, т.  

2, чл. 21, ал. 1 т. 11 от Закон за местното самоуправление и местната  

администрация (ЗМСМА) и на основание чл. 129, ал. 1от ЗУТ, във връзка с  

§124 от ПЗР на ЗИДЗУТ, чл. 124, ал. 3, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1  

и чл. 109, ал. 2 от ЗУТ, и проведено гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас  

„против”,1 глас „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 № 05815.5.17 по КК и КР  

землище Ботевград, м. „Зелин”, с цел промяна предназначението на имота  

за свободно вилно застрояване, при спазване на следните показатели за  

застрояване:  

- 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.  

3. 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 (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  

№122  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за изменение на  

плана на новообразуваните имоти с цел промяна границите на  

общински имоти попадащи в земи по §4 от ЗСПЗЗ/вх.№148/ 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) , във връзка с  

§4к, ал. от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28,ал.5 от ППЗСПЗЗ и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 глас „против”,1 глас „въздържал  

се”, ” при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за промяна плана на  

новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в кад-р-н 258 в  

м.”Конопище”,землище на с.Новачене,като се променят границите на  

НПИ-ПИ №258.07 и се образуват нови имоти съгласно приложената скица- 

проект.  

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  

№123  



Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно увеличаване допълващата  

субсидия на НЧ”Христо Ботев-1884-Ботевград/ вх.№144/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от Закон 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 със средства от собствени приходи на общината да се  

увеличи бюджета на НЧ”Христо Ботев -1884”-Ботевград в местни  

дейности със 17 726/седемнадесет хиляди седемстотин двадесет и  

шест/лева за осигуряване изплащането на хонорари на музикантите от  

Младежки духов оркестър за периода м.юни-м.декември 2013 година.  

С горецитираната сума да се актуализира бюджета на НЧ”Христо Ботев  

1884-Ботевград за първо шестмесечие на 2013 година  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№124  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината за закупуване на музикални инструменти  

/вх.№145/ 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 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  

10 000 /Десет хиляди/лева от собствени приходи на общината за  

закупуване на музикални инструменти за Ученически духов оркестър при  

НЧ”Христо Ботев -1884”-Ботевград ,като горецитираната сума да се  

отрази в актуализацията на бюджета на НЧ”Христо Ботев 1884-Ботевград  

за първо шестмесечие на 2013 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№125  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината за Любителски театър при НЧ”Христо  

Ботев-1884”гр.Ботевград /вх.№146/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 23 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа  

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

  



 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на  

1000 /Хиляда/лева от собствени приходи на общината за участие на  

Любителски читалищен театър при НЧ”Христо Ботев 1884”- 

Ботевград в Театрални празници през м.юни 2013 година в гр.  

Хисаря.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№126  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината /вх.№147/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 23 гласа „за”, 0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Отпуска финансови средства от собствени приходи на общината в размер  

до 6000 /шест хиляди/ лева за награждаване учениците и учителските  

колективи на:  

- ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Липница общ.Ботевград по повод 150  



годишен юбилей  

- ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ботевград по повод 5 годишен юбилей .  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№126  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината /вх.№147/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 23 гласа „за”, 0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Отпуска финансови средства от собствени приходи на общината в размер  

до 6000 /шест хиляди/ лева за награждаване учениците и учителските  

колективи на:  

- ОУ „Св.св.Кирил и Методий” с. Липница общ.Ботевград по повод 150  

годишен юбилей  

- ОУ”Св.св.Кирил и Методий” гр.Ботевград по повод 5 годишен юбилей .  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№127  

Гр.Ботевград, 30.05.2013 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  

ТФ”Ботевградска младост” при НЧ „Хр.Ботев-1884”гр.Ботевград  

/вх.№151/ 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”,0 гласа „въздържал  

се”, ” при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 1960 лева  

/хиляди деветстотин и шестдесет лева/ от собствени приходи на община  

Ботевград за участие на танцова формация „Ботевградска младост” при НЧ  

”Христо Ботев 1884”, Ботевград в „Морски празници на изкуствата” в  

курортно селище „Перея” в Гърция през месец юни 2013г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№128  

Гр.Ботевград,04.06.2013 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 безвъзмездна финансова помощ  

BG161РО001/3.1-03/2010/045 към проект „Ботевград – привлекателна  

дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-  

развлекателен туризъм /вх.№154/,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 24 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 и благоустройство,  

Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-  

2013 г. чрез запис на заповед стойността на аванс 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 BG161РО001/3.1-03/2010 “Подкрепа за  

развитието на природни, културни и исторически атракции”, по проект  

„Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно- 

исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм”, съгласно договор  

за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/045, във  

връзка с удължаване срока на действие на договора.  

  

 2.  

  

  

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

ОПРР, в полза на Министерство на регионалното развитие и  

благоустройството, 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  

№129  

Гр.Ботевград,04.06.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община  



Ботевград на Докладна записка относно командироване на официална  

делегация в град Саранск,Република Мордовия/вх.№154/,,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 19 гласа „за”, 0 гласа „против”,3 гласа „въздържал  

се”, ” при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Участниците в официалната делегация от Община Ботевград в  

състав инж. Красимир Андреев-зам кмет на общината, Маргарита  

Николова- директор на ЦДГ”Звънче”-гр.Ботевград; Евгения  

Иванова-директор на ОУ”Н.Й.Вапцаров”-гр.Ботевград и Методи  

Методиев – общински съветник,която ще посети град  

Саранск,Република Мордовия в периода 09.06.2013 година-  

14.06.2013 година да бъдат командировани за сметка на  

общината,съгласно Наредбата за командировките.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№130  

Гр.Ботевград,04.06.2013 г.  

  

  

  

  

  

 ПО УСТНО ДОКЛАДВАНЕ НА - ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА-  

Председател на Общински съвет Ботевград относно промяна началния  

час за провеждане на редовното заседание на Общинския съвет през м.  

юни 2013 година,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.  

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

администрация и чл.36,ал.4 от Правилника за организация и дейност на  

ОбС,неговите комисии и взаимодействието му с общинската  

администрация проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”,0  



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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Редовното заседание на Общинския съвет – Ботевград на  

27.06.2013година/четвъртък/ да се проведе с начален час 17.30 часа  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№131  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦВЕТАНКА АРБОВА –Управител на  

ОбП”Обредни дейности” на Информация за дейността на ОбП ”Обредни  

дейности” /вх.№ 159/ 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 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. Приема Информация за дейността на Общинско предприятие  

„Обредни дейности” гр. Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№132  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЕЛЕНА ИЛИЕВА –Управител на  

ОбП”Боженишки урвич” на Информация за дейността на ОбП  

”Боженишки урвич” /вх.№ 135/ 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 и проведено  

гласуване с 20 гласа „за”, 3 гласа „против”,1 гласа „въздържал се”, ” при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

2. Приема Информация за дейността на Общинско предприятие  

„Боженишки урвич”.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№133  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА РАДКА ГЪСАШАКА –Управител на  

ОбП”Автогари и транспортно обслужване”гр.Ботевград на  

Информация за дейността на ОбП ” Автогари и транспортно  

обслужване”гр.Ботевград /вх.№ 153/ 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 и  

проведено гласуване с 19 гласа „за”, 1 гласа „против”,3 гласа  



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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Информация за дейността на Общинско предприятие  

„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  

№134  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИХАИЛ ЧАПАНОВ –Управител на  

ОбП”ОБЩИНСКИ ПАЗАР” на Информация за дейността на ОбП ”  

Общински пазар”гр.Ботевград /вх.№ 158/ 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 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.Приема Информация за дейността на Общинско предприятие  

„Общински пазар”,гр.Ботевград  

  



  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№135  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ.  

КМЕТ НА Община Ботевград на Информация за развитието на  

спорта в община Ботевград за периода 01.08.2012г. до 01.06.2013година  

/вх.№ 167/ 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 и проведено  

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

и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”,0  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Приема Информация за развитието на спорта в община Ботевград за  

периода 01.08.2012г. до 01.06.2013година .  

2. Дава съгласие да бъдат отпуснати от собствени приходи финансови  

средства в размер до 200 000 /двеста хиляди/ лева за развитие на спорта  

в общината до края на 2013 година . Промяната да се отрази при  

актуализацията на бюджета за 2013 година.  

  

  

  

  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№136  

Гр.Ботевград, 03.07.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно откриване на  

процедура по ликвидация по реда на Закона за търговския регистър на  

„НЮ ЛАЙФ ЕСТЕЙТС”ООД- длъжник на Община Ботевград/вх.№161/  

 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 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. Възлага на Кмета на община Ботевград да бъдат предприети  

необходимите стъпки свързани с обявяването на „НЮ ЛАЙФ  

ЕСТЕЙТС” ООД с ЕИК 175204181, със седалище и адрес на  

управление гр. София, ул. „Бисер” № 2, ет.2 , ап.5 в ликвидация.  

 Срок : 31.07.2013г.  

2. За ликвидатор да бъде определен адв. Виктор Христов Велчев от  

САК с ЕГН 690728…. .  

3. Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 200,00 лв.  

(двеста лева) месечно, които средства да бъдат за сметка на  

собствените приходи на община Ботевград.  

4. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи договор с  

ликвидатора за ликвидация на данъчно задълженото лице „НЮ  

ЛАЙФ ЕСТЕЙТС” ООД.  

5. Възлага на Кмета на община Ботевград да определи длъжностно  

лице, което да осъществява всички действия свързани с контрола по  

протичане на процедурата по ликвидация на „НЮ ЛАЙФ  

ЕСТЕЙТС” ООД с ЕИК 175204181.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№137  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно допълване и  

актуализиране на т.ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с  

общинска собственост през 2013г. /вх.№164/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

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

местната администрация и на основание чл.8, ал.10 и чл.35, ал.1 от  

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

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г. както  

следва:  

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

следните общински недвижими имоти:  

1.1.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, актуван с АОС-частна  

№1452/27.05.2013г.  

1.2.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, актуван с АОС-частна №1457/05.06.2013г.  

  

 2.  

1.3.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, актуван с АОС-частна №1455/05.06.2013г.  

1.4.Поземлен имот с идентификатор 05815.304.810 по КК и КР на  

гр.Ботевград, НТП:незастроен имот за жилищни нужди, площ 8053  

кв.м., по предходен план кв.207, парцел І, с адрес: гр.Ботевград,  

ул.Захари Стоянов, актуван с АОС-частна №1453/05.06.2013г.  

1.5. 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, актуван с АОС-частна №1454/05.06.2013г.  

 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  

№138  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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 недвижими имоти /вх.№ 165 / и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и на основание чл.35,  

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

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

29,  

 Р Е Ш И :  

  



 1. Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава  

съгласие да се извършат разпоредителни сделки-продажби по реда на  

чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими  

имот-частна общинска собственост, включени в Програма за управление  

и разпореждане с имоти - общинска собственост в ОБЩИНА-  

БОТЕВГРАД през 2013г. , както следва:  

 1.1.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, актуван с  

АОС-частна №1452/27.05.2013г., при начална тръжна пазарна цена 20  

000,00лева, без ДДС.  

 1.2.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, актуван с АОС-частна №1457/05.06.2013г.,  

при начална тръжна пазарна цена 49 400 ,00лева, без ДДС.  

  

  2. 

 1.3.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, актуван с АОС-частна №1455/05.06.2013г., при начална тръжна  

пазарна цена 256 573,00лева, без ДДС.  

 1.4.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, актуван с АОС-частна №1453/05.06.2013г., при начална тръжна  

пазарна цена 426 809,00лева, без ДДС.  

 1.5.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, актуван с АОС-частна №1454/05.06.2013г., при  

начална тръжна пазарна цена 396 334,00лева, 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  

№139  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно продажба на жилище – частна  

общинска собственост /вх.№ 166 / 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 връзка с чл.47, ал.1,т.3 и чл. 42, ал.1 и ал.2 от  

ЗОС 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 на основание чл.42, ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.3, ал.1 и  

ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди  

и за настаняване под наем в общински жилища за промяна  

предназначението на общинско жилище находящо се на адрес ул.”Васил  

Левски”№36 от жилище за отдаване под наем в жилище за продажба.  

2. Дава съгласие да бъде продаден поземлен имот /ПИ/ с  

идентификатор 05815.305.220 с площ от 328.00кв.м., трайно  

предназначение на територията:урбанизирана; начин на трайно ползване-  

ниско застрояване/до 10м/, заедно със застроената в него сграда с  

идентификатор 05815.305.220.1/нула, пет, осем, едно, пет, точка, триста и  

пет, точка, двеста двадесет , точка едно/със застроена площ 70 кв.м.,  

етаж:1,предназначение:жилищна сграда-еднофамилна, с адрес  

гр.Ботевград, ул.В.Левски №36, актуван с АОС-частна №1465/2013г., по  

реда на чл.47, ал.2 от ЗОС за сумата 24 600.00лв. /двадесет и четири хил. и  

шестстотин лв./, без ДДС.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши процедурата по  

продажбата.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№140  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно удължаване срока на Договор  

за наем върху общински имот, находящ се в УПИ І- за автогара, кв.198  

по плана на гр.Ботевград, по реда на §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС  

/вх.№163/и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на  

основание §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС, във връзка с т.3.1 от  

Правилник за устройство и дейността на ОП”Автогари и транспортно  

обслужване”-гр.Ботевград 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 бъде удължен срока на Договор за наем от  

01.06.2007г. между Община-Ботевград в лицето на управителя на  

ОП”Автогари и транспортно обслужване”-гр.Ботевград и ЕТ“ВАЛЕРИ  

ПЕТКОВ” с ЕИК 175232615, гр. Ботевград, ул.”Св.св.Кирил и Методий”  

№25 върху общински недвижим имот представляващ :  

 Кафе-аператив/бърза закуска/ , представляващ обособена част с площ  

от 123.05 кв.м., находяща се на II етаж от сграда Автогара-гр.Ботевград в  

УПИ I, кв. 198 по плана на гр. Ботевград, за срок от 3/три/ години, считано  

до 01.07.2016г. при същата наемна месечна цена.  

 2.Останалите клаузи по договора не се променят.  

 3.Възлага на управителя на ОП”Автогари и транспортно  

обслужване”-гр.Ботевград да изпълни процедурите по ЗОС.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№141  

Гр.Ботевград,27.06.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно допускане изработване на  

ПУП с цел промяна предназначението на имот в землището на  

гл.Ботевград / вх.№ 172/ 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.11 от ЗМСМА,на  

основание чл.124а ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.8,т.1,чл.12,ал.2,чл.59,ал.1 и  

чл.109,ал.2 от ЗУТ и проведено гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа  

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

29,  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград разрешава изработването на проект за  

Подробен устройствен план/ПУП/ на имот с идентификатор 05815.3.104  

в землището на гр.Ботевград,с цел промяна предназначението на същия  

за „Жилищно строителство”, като същия се обедини с имот с  

идентификатор 05815.3.55.  

2. Одобрява приложено задание по чл.125 от ЗУТ.  

3. 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  

№142  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно средства и ресурси за  

обезпечаване на Общинска Програма за овладяване на популацията на  

безстопанствените кучета / вх.№ 160/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл. 21 ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.40, ал.1 на Закона за защита на  

животните 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 до 2000  

лв. от собствени приходи на община Ботевград за финансиране и  

материално обезпечаване на Общинска Програмата за овладяване на  

популацията на безстопанствените кучета за 2013г.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№143  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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.Боженица м.”Недкова падина” /вх.№ 168/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание 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 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Иван Пейчев Гетов следния  

недвижим имот: Имот с № 103027, с начин на трайно ползване „Пасище с  

храсти”, с площ от 4,336 дка., осма категория, находящ се в местността  

„Недкова падина”, в землището на с. Боженица, общ.Ботевград, попадащ в  

имот № 103001 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на  

с. Боженица, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00909/18.04.2013г.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Петрана Иванова Червенковска, като наследник на Иван  

Пейчев Гетов 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  

№144  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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.Боженица м.” Рановец” /вх.№ 169/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

на основание 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 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Радка Василева Лаковска следния  

недвижим имот:  

Имот с № 103010, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти-1,843  

дка., Нива-0,610 дка.”, с площ от 2,453 дка., осма категория, находящ се в  

местността „Рановец”, в землището на с. Боженица, общ.Ботевград,  

попадащ в имот № 103019 с 0,610 дка. - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и  

имот № 103001 с 1,843 дка., находящи се в землището на с. Боженица,  

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  



№Ф00901/14.03.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Йонка Николова Лалова, като наследник на Радка Василева  

Лаковска 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  

№145  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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.Боженица м.”Черньова дъбрава” /вх.№ 170/  

 и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание 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 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Радка Василева Лаковска следния  

недвижим имот:  

Имот с № 103026, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, с  

площ от 5,702 дка., осма категория, находящ се в местността „Черньова  

дъбрава”, в землището на с. Боженица, общ.Ботевград, попадащ в имот №  

103001 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с.  

Боженица, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00910/18.04.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Йонка Николова Лалова, като наследник на Радка Василева  

Лаковска 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  

№146  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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.Боженица м.” Колибата”/вх.№ 171/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

на основание 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 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Иван Пейчев Гетов следния  

недвижим имот:  

Имот с № 103007, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, с  

площ от 6,553 дка., осма категория, находящ се в местността „Колибата”, в  

землището на с. Боженица, общ.Ботевград, попадащ изцяло в имот №  

103001 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с.  

Боженица, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00899/12.03.2013г.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Петрана Иванова Червенковска, като наследник на Иван  

Пейчев Гетов 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  

№147  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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.Липница /вх.№ 173/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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 21  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Димитър Цеков Петров следния  

недвижим имот:  

-Имот с № 310018, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

4,921 дка., шеста категория, находящ се в местността „Барболовото”, в  

землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 310018 - земя  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00964/28.03.2013г.  

-Имот с № 137015, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, с  

площ от 9,460 дка., осма категория, находящ се в местността „Вълчова  

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

137002 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00980/04.04.2013г.  

-Имот с № 137012, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

22,719 дка., осма категория, находящ се в местността „Вълчова глава”, в  

землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 137003 - земя  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00981/04.04.2013г.  

   

 2. 

  

-Имот с № 286109, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

3,872 дка., шеста категория, находящ се в местността „Грънчарско”, в  

землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 286109 - земя  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00982/04.04.2013г.  

  

-Имот с № 280007, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  



0,584 дка., шеста категория, находящ се в местността „Реката”, в землището  

на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 280005 - земя по чл. 19,  

ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящи се в землището на с. Липница, общ.Ботевград,  

при граници и съседи съгласно скица – проект №Ф00984/04.04.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Петър Георгиев Цеков, като наследник на Димитър Цеков  

Петров 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  

№148  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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.Боженица /вх.№ 174/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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 21  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Никола Петракиев Танчовски  



следните недвижими имоти:  

Имот с №101092, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

0,779 дка., шеста категория, находящ се в местността „Рановец”, в  

землището на с. Боженица, общ.Ботевград, попадащ в имот с №101065,  

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

на с. Боженица, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица –  

проект №Ф00923/30.05.2013г. и  

Имот с № 119023, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от  

1,275 дка., осма категория, находящ се в местността „Камъка”, в  

землището на с. Боженица, общ.Ботевград, попадащ в имот с №119012,  

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

на с. Боженица, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица –  

проект №Ф00924/30.05.2013г.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Йорданка Николова Александрова, като наследник на Никола  

Петракиев Танчовски 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  

№149  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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.Белия камък /вх.№ 175/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

на основание 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 21 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 Владов Владов следните  

недвижими имоти:  

Имот с № 025019, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ  

от 3,312 дка., шеста категория, находящ се в местността „Белия камък”, в  

землището на с. Трудовец, общ.Ботевград, попадащ в имот с №025016,  

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  

№Ф01431/16.05.2013г.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  



решение на Васил Николаев Йотов, като наследник на Христо Владов  

Владов 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  

№150  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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.Стайково тръне /вх.№ 176/ и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет– 

Ботевград на основание 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 21 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Антон Гошев Гетов следните  

недвижими имоти:  

Имот с № 552120, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 1,147  

дка., пета категория, находящ се в местността „Стайково тръне”, в  

землището на с. Новачене, общ.Ботевград, попадащ в имот с №552025,  

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

Новачене, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф01270/25.04.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Йордан Антонов Тошев, като наследник на Антон Гошев Гетов  

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  

№151  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно одобряване на Подробен  

устройствен план- парцеларен план за обект „Доизграждане на довеждащ  

водопровод от връзка с водопровод ф 100 до водопроводната мрежа на  

с.Новачене, община Ботевград” /вх.№180/ 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 ЗМСМА във връзка с  

Решение №11 от Протокол №7/06.06.2013 година на ОЕСУТ и на  

основание чл.129,ал.1 и чл.150,ал.3 от ЗУТ и проведено гласуване с 21  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

 1. Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен план  

за довеждащ водопровод с дължина 989.06 м. в участъка, преминаващ през  

земеделска територия-имоти №№000225,000227,000277,040099,220060,220081 и  

имоти №000007-местен път,№000061-път IV клас и №000214-ПЪТ II КЛАС, за  

обект „Доизграждане на довеждащ водопровод от връзка водопровод ф 100 до  

водопроводната мрежа на с.Новачене, община Ботевград” в землището на  

с.Новачене,,Софийска област,представляващ съставна част от комплексен  

проект за инвестициоонна инициатива по реда на чл.150,ал.1 от ЗУТ.  

 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  

№152  

Гр.Ботевград,03.07.2013 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.№179/ и  

становища на Постоянната комисия по териториално развитие и екология  

и ПК по бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският съвет– 

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА и проведено  

поименно гласуване с 21 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 50 000 /петдесет хиляди/  

лева за направата на канализация на 3 бр. улици - ул.”Захари Стоянов”,  

ул.”Васил Петлешков” и ул.”Евлоги Георгиев” в с.Новачене,  

общ.Ботевград, като горецитираната сума да се отрази в актуализацията на  

бюджета за второ шестмесечие на 2013 година  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№153  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване на община  

Ботевград за безвъзмездна финансова помощ с проекти по Програма за  

развитие на селските райони 2007-2013 г. /вх.№ 178/ и становища на  



Постоянната комисия по териториално развитие и екология и ПК по  

бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл. 21,ал.1,т.6 ,т.12 и т.23 от ЗМСМА 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. Община Ботевград, в съответствие с приоритетите на „Общинския  

план за развитие”, да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна  

финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и  

икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските  

райони 2007-2013 г. за обект „Реконструкция на водопроводната  

мрежа на с. Скравена и с. Новачене, доизграждане на довеждащ  

водопровод от връзка с водопровод ф100 до водопроводната мрежа  

на с.Новачeне и реконструкция на водопровод на ул. „6-ти  

септември” с. Литаково, общ.Ботевград”; “Изграждане на нов  

напорен водопровод до резервоара за питейна вода и ремонт и  

разширение на съществуващата водопроводна мрежа за с.  

Гурково”; „Подмяна на довеждащ водопровод от каптаж „Извора”  

и разпределителна шахта на каптаж Черни дол,до съществуваща  

събирателна шахта, изграждане на нов довеждащ водопровод от  

събирателна шахта до резервоар 150 м3 и връзка с водопроводната  

мрежа на с. Радотина”; „Изграждане на ПСПВ в селата Скравена,  

Гурково, Радотина и Боженица, община Ботевград; и „Довеждащ  

водопровод, отвеждащ (захранващ) водопровод, канализационен  

клон и външно ел. захранване за ПСПВ с. Боженица в имот No  

083116, м. „Страната”в землището на село Боженица.  

  

  

  2. 

2.Общински съвет - Ботевград възлага на Кмета на Общината да  

предприеме действия и възложи изготвяне и получаване на основния  

пакет технически проекти, документи, разрешителни и одобрения от  

необходимите институции, в съответствие с Наредба №25 от 29.07.2008  

г. на МЗХ за проект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с.  

Скравена и с. Новачене, доизграждане на довеждащ водопровод от  

връзка с водопровод ф100 до водопроводната мрежа на с.Новачeне  

и реконструкция на водопровод на ул. „6-ти септември” с.  

Литаково, общ.Ботевград”; “Изграждане на нов напорен  

водопровод до резервоара за питейна вода и ремонт и разширение  

на съществуващата водопроводна мрежа за с. Гурково”; „Подмяна  

на довеждащ водопровод от каптаж „Извора” и разпределителна  

шахта на каптаж Черни дол,до съществуваща събирателна шахта,  

изграждане на нов довеждащ водопровод от събирателна шахта до  

резервоар 150 м3 и връзка с водопроводната мрежа на с. Радотина”;  

„Изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и  

Боженица, община Ботевград; и „Довеждащ водопровод, отвеждащ  

(захранващ) водопровод, канализационен клон и външно ел.  

захранване за ПСПВ с. Боженица в имот No 083116, м. „Страната”в  



землището на село Боженица.  

  

3.Община Ботевград, в съответствие с приоритетите на „Общинския  

план за развитие”, да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна  

финансова помощ по мярка Мярка 431-2 "Придобиване на умения и  

постигане на обществена активност на съответните територии за  

потенциални МИГ в селските райони" от Програмата за развитие на  

селските райони 2007-2013 г. за създаване на Сдружение „МИГ -  

община Ботевград“.  

  

4.Общински съвет - Ботевград възлага на Кмета на Общината да  

предприеме действия и възложи изготвяне и получаване на основния  

пакет документи за създаване на Сдружение „МИГ - община  

Ботевград“.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№154  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно прекратяване право на  

ползване на движими материални активи /транспортни  

средства//вх.№182/ по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл. 11, ал.2 от Закона за  

общинската собственост 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. Прекратява предоставените права за ползване на „В и К Бебреш”  

ЕООД , приети с т.2 на Решение № 228/23.08.2010 година на Общински  

съвет – Ботевград, върху следния материални активи:  

 1.1 Автомобил „Дачия” с рег.№ СО 48-62 ВВ, инд. № UU1D26109Т  

0066494, Двиг. № 10600006810  

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

21152258807, Двиг. № 1512701647  

1.3.Автомобил”ФолсвагенГолф”срег.№СО1531,инд.№WVWZZZHB19Z 

HB253321, Дв. № JR25369  

 1.4.Автомобил „Форд Транзит” с рег. № СО 77 – 60 ВА, инд.№  

WSOCXXJBVCNR82149, Двиг. № NR 82149  



 1.5. Джип „УАЗ” с рег. № СО 14 – 01 ХА, инд. № 70206579, Двиг. №  

70206579  

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

Двиг. № 525857  

 1.7. Камион „Камаз” – Бетоновоз с рег. _№ СО 12-43ВВ, инд. №  

55110334323, двиг. № 467720  

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

 1.9 Багер „ 1-50”  

 1.10. Валяк ,  

 2. Активите по т.1 се оставят на отговорно пазене във „В и К Бебреш”  

ЕООД , считано до тяхното бракуване с решение на ОбС-Ботевград и  

предаването им.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№155  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно допускане изработване на  

ПУП на имот в м.”Дърводелско училище” в землището на гр.Ботевград  

с цел промяна предназначението /вх.№183/ 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.11 от ЗМСМА, на осн.  

чл.124а,ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.8,т.1, чл. 12, ал.2,чл.59,ал.1 и  

чл.109,ал.2 от ЗУТ и проведено гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа  

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

29,  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград разрешава изработването на проект за  

подробен устройствен план/ПУП/ на имот с идентификатор 05815.3.3 в  

м.”Дърводелско училище” в землището на гр.Ботевград с цел промяна  

предназначението на същия за „Жилищно стрителство и обществено- 

обслужваща дейност” и одобрява приложеното задание по чл.125 от  

ЗУТ.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

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  

№156  

Гр.Ботевград,03.07.2013 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет-Ботевград на Проект за план за работа на ОбС през  

третото тримесечие на 2013 година /вх.№ 157/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

на основание чл. 21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и проведено гласуване с 21  

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  

третото тримесечие на 2013 година.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№157  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

  

  

  

1. ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател  

на Общински съвет-Ботевград на Отчет за дейността на Общинския  

съвет и неговите комисии за първото полугодие на 2013 година /вх.№  

вх.№ 157/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21,ал.2 във вр. с  

чл.27,ал.6 от ЗМСМА и проведено гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа  

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

29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Приема Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите  

комисии за първото полугодие на 2013 година .  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№158  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно информация за текущото  



изпълнение на бюджета към 30.06.2013г. на община Ботевград /вх.№ 199/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание чл. 21,ал.1т.6 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с21 гласа „за”, 0 гласа „против”,2 гласа „въздържал се”, ” при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема информацията за изпълнение на бюджета към 30.06.2013  

година на община Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№159  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно актуализация на бюджета на  

община Ботевград за 2013 година /вх.№ 200/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа  

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

общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Утвърждава промяна в бюджета на Община Ботевград в  



приходната част в размер на 21 549 304.00 лв.  

2. Утвърждава промяна на бюджетните взаимоотношения на Община  

Ботевград с централния бюджет за държавни дейност както следва:  

 Било Става  

 Обща субсидия за делегирани  

 от държавата дейности – 8 665 923.00 лв. 8 766 741.00 лв.  

  

3. Утвърждава промяна в приходната част на бюджета на Община  

Ботевград, в частта за местни дейности, както следва:  

 Било Става  

 9 982 563.00 лв. 12 782 563.00 лв.  

 Собствени приходи  

 В т.ч.  Неданъчни приходи  

 Технически услуги 200 000.00 лв. 310 000.00 лв. 

 Административни такси 220 000.00 лв. 298 500.00 лв.  

 Приходи от продажба на  

 нефинансови активи 2 000 000.00 лв. 4 611 500.00 лв.  

  

4. Утвърждава промяна в бюджета на Община Ботевград за2013г.  

по разходната част в размер на 23 171 391 лв. както следва:  

 Било Става  

 Държавни дейности 8 665 923.00 лв. 8 766 741.00 лв.  

 Функция Образование 6 027 375.00 лв. 6 446 156.00 лв.  

 Функция Здравеопазване 851 791.00 лв. 510 784.00 лв.  

 Функция Социално осигуряване 830 556.00 лв. 853 495.00 лв.  

  

 Местни дейности 9 982 563.00 лв. 12 782 563.00 лв.  

 План за капиталови разходи 1 633 605.00 лв. 3 811 579.00 лв.  

 Субсидия за спорт 150 000.00 лв. 350 000.00 лв.  

 Духов оркестър 201 440.00 лв. 229 166.00 лв.  

 Обезщетения и помощи за  

 подпомагане на граждани 345 000.00 лв. 788 260.00 лв.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№160  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за извършване на вътрешни  

компенсирани промени в рамките на определените капиталови разходи с  

приетата инвестиционна програма на Община Ботевград за 2013  

година./вх.№201/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 1 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 капиталови разходи както следва:  

 Било:  

 Обект „Изграждане на многофункционална спортна зала”-5 041 000,00  

лв. – източник на финансиране – Друго финансиране  

 Става:  

-Обект „Изграждане на многофункционална спортна зала” –  

3 500 000,00 лв.  

 - 1 984 679,00лв. – от собствени приходи  

 - 1 515 321.00лв.–от друго финансиране/изравнителна субсидия/,банков  

кредит.  

  

 Било:  Обект „Изграждане канализационна мрежа” в с. Гурково 40 000 лв. от  

 собствени приходи 

 Става:„Изграждане на канализационна мрежа” в с. Гурково-150 000.00  

- от собствени приходи,банков кредит  

 Обект”Изграждане на канализационна мрежа по ул.”Васил  

Петлешков” и ул.”Евлоги Георгиев” и част от ул.”Захари Стоянов” в с.  

Новачене- до 65 000.00 лева от собствени приходи  

 Било:  

 Параграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер”- 0 лв.  

 Става:  

 Параграф 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер”-  



 22 141.00 лв.  

  

 Било:  

 Параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване,машини и  

 съоръжения” - 0 лв.  

 Става:  

 Параграф 52-03 „Придобиване на друго оборудване,машини и  

 съоръжения” - 5 424.00 лв.  

  

 Било:  

 Параграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” - 0 лв.  

 Става:  

 Параграф 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” - 4 940.00 лв.  

  

 Било:  

 Параграф 53-01 „Придобиване на програмни продукти” - 0 лв.  

 Става:  

 Параграф 53-01 „Придобиване на програмни продукти” - 1 110.00 лв.  

  

 Било:  

 Строителен надзор - 0 лв.  

 Става:  

 Строителен надзор - 720.00 лв.  

  

2. Утвърждава годишен план за финансиране на капиталовите разходи  

през 2013г., съгласно приложение 1.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№161  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно допълване и актуализиране на  

раздел V. от Програма за управление и разпореждане с общинска  

собственост през 2013г. /вх.№ 195 / и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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

администрация и на основание чл.8, ал.10 и чл.36, ал.1, т.2 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.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на раздел V. на Програма за управление и разпореждане с  

имотите - общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г.  

със следния общински недвижим имот:  

 Терен с площ от 60/шестдесет/кв.м., представляващ част от УПИ  

VІІ-8 в кв.3 по плана на с.Липница, Софийска област, община  

Ботевград, актуван с АОС № 1458/06.06.2013г.  

 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  

№162  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно прекратяване на  

съсобственост в УПИ VІІ-8 в кв.3, с. Липница по реда на чл.36, ал.1, т.2  

от ЗОС /вх.№ 196 / 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.36,  

ал.1, т.2 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.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 Кольо Цеков Съботинов  

като собственик, съгласно Договор за доброволна делба на недвижими  

имоти от 05.07.2005г. на УПИ VІІ-8 в кв.3 по плана на с.Липница с  

неуредени регулационни сметки по регулация , като същия придобие  



правото на собственост върху следния общински недвижим имот-частна  

общинска собственост:  

 Терен с площ от 60/шестдесет/кв.м., представляващ част от  

УПИ VІІ-8 в кв.3 по плана на с.Липница, Софийска област,  

община Ботевград, актуван с АОС № 1458/06.06.2013г., при  

пазарна цена в размер на 170.00лева, без ДДС.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури  

по ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№163  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за допълване и актуализиране на  

точка ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с общинска  

собственост през 2013г. /вх.№193/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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

администрация , и на основание чл.8, ал.10 и чл.35, ал.1, от ЗОС 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 2013г. както  

следва:  

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

включва следните общински недвижими имоти:  

 1.1. Поземлен имот №035020/нула, три, пет, нула, две, нула/  

целият с площ от 0.779/ нула цяло седемстотин, седемдесет и девет  

хилядни/дка, начин на трайно ползване- нива; категория при неполивни  

условия: шеста, находящ се в местността "ОРНИЧЕ", землището на  

с.Краево, актуван с АОС-частна № 1471/05.07.2013г.  

 1.2. Поземлен имот /ПИ/ №258.12/кадастрален район двеста  

петдесет и осем точка дванадесет/ с площ от 305.00/ триста и пет/ кв.м. ,  

находящ се в местността "Конопище", землището на с.Новачене, актуван  

с АОС-частна № 1472/05.07.2013г.  

 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,25.07.2013 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 недвижими имоти / вх.№ 194/ 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.35, ал.1, от ЗОС 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. 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 публичен търг с тайно наддаване на недвижими  

имот-частна общинска собственост, включени в Програма за управление  

и разпореждане с имоти - общинска собственост в ОБЩИНА-  

БОТЕВГРАД през 2013г. , както следва:  

 1.1. Поземлен имот №035020/нула, три, пет, нула, две, нула/ целият с  

площ от 0.779/ нула цяло седемстотин, седемдесет и девет хилядни/дка,  

начин на трайно ползване- нива; категория при неполивни условия: шеста,  

находящ се в местността "ОРНИЧЕ", землището на с.Краево, актуван с  

АОС-частна № 1471/05.07.2013г, при начална тръжна пазарна цена в  

размер на 390.00/триста и деветдесет/лева. Сделката е освободена от ДДС.  

 1.2. Поземлен имот /ПИ/ №258.12/кадастрален район двеста  

петдесет и осем точка дванадесет/ с площ от 305.00/ триста и пет/ кв.м. ,  

находящ се в местността "Конопище", землището на с.Новачене, актуван с  

АОС-частна № 1472/05.07.2013г., при начална тръжна пазарна цена в  

размер на 641.00/шестстотин, четиридесет и един/ лева. Сделката е  

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,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно удължаване наемен договор  

на общински имот- гр.Ботевград по реда на § 78 от ПЗР на ЗОС / вх.№  

198/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 §78  

от ПЗР на ЗОС и проведено поименно гласуване с 23гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да бъде анексиран Договор за наем от 31.07.2007г. с  

„ БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД, ЕИК: : 831633691, седалище и адрес  

на управление гр. София, район Младост, бул.”Цариградско шосе” №115Е  

представлявано от Емил Ангелов Ангелов- на Терен с площ от 14.6  

/четиринадесет цяло и шест десети/ кв.м. представляващ част от УПИ I  

/първи/ в кв.75 по плана на гр. Ботевград, за изграждане на временно  

съоръжение тип рампа, с размери 12,17м х 1,2 м. по северната страна на  

сградата на пл. „Саранск” №7 /бивш хотел „Синьо небе”/ гр. Ботевград, за  

осигуряване на достъп до помещението на първи/партерен/ етаж,  

преустроено в банков офис от „Банка Пиреос България” АД.  

 1.1.Удължава срока на Договора за наем от 31.07.2007 г. за срок от 3  

/три/ години, считано до 31.07.2016 г. при същата наемна цена.  

 1.2. В чл.1, ал.1 от договора думите „УПИ І, кв.75 по плана на  

гр.Ботевград” се заменят с думите „ПИ с идентификатор 05815.304.1588 по  

КК и КР на гр.Ботевград-площад”.  

 1.3.Останалите клаузи от договора остават без промяна.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни произтичащите  

от т.1 процедури по Закона за общинска собственост.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№166  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно удължаване наемен договор  

на общински имот- гр.Ботевград по реда на § 78, ал. 2 от ПЗР на ЗОС  

/вх.№ 197 / 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 §78 ,  

ал.2 от ПЗР на 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.Дава съгласие да бъде удължен срока на Договор за наем от 01.08.2004г,  

сключен . между Община Ботевград и ЕТ“МИКСИ ТАНЕВ-ТАНЬО  

ТАНЕВ”, ЕИК 832026954 , седалище и адрес на управление: гр.Ботевград,  

ул.”Бенковска” №14 с 1/една/ година, считано до 01.08.2014г. на ТЕРЕН  

от 8 кв.м., находящ се в гр.Ботевград, на кръстовището на бул.”Трети  

март” и ул.”Стефан Караджа”, за разполагане на преместваем  

търговски обект, при същата наемна месечна цена.  

 2. Останалите клаузи по договора не се променят.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите  

по Закона за общинската собственост, произтичащи от настоящото  

решение.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№167  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно прекратяване на  

съсобственост в поземлен имот с идентификатор 05815.306.1045 по  

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград /вх.№  

192/ 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 и ал.2 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. Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава съгласие да  

се извърши разпоредителна сделка-прекратяване на съсобственост,чрез  

продажба на частта на общината по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС ,както  

следва:  

Валери Райнов Стаменов от гр.Ботевград с ЕГН:631216….,като собственик  

съгласно нот.акт №5,том VIII,рег.№2100,д.№1136/2010 г. и н.а. №89,том  

VIII,рег.№2221,д.1220/2010 г. и н.а.№4, том VIII,рег.№2099,д.1135/2010 г.  

на 2535/2772 ид.части от поземлен имот с идентификатор 05815.306.1045  

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград,целият с  

площ от 2772 кв.м. с трайно предназначение на  

територията:урбанизирана,НТП:ниско застрояване до 10 м. номер на  

предходен УПИ VI-793 в кв.2,в.з.”Зелин”,гр.Ботевград, да придобие от  

Община Ботевград правото на собственост върху общински имот-частна  

общинска собственост,актуван с АОС-частна №1480/2013 г. и  

представляващ:  

  

  

 -237/2772 ид.части от поземлен имот с идентификатор 05815.306.1045 по  

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград,целият с  

площ от 2771 кв.м, с трайно предназначение на  

територията:урбанизирана,НТП:ниско застрояване до 10 м. номер на  

предходен УПИ VI-793 в кв.2,в.з.”Зелин”,гр.Ботевград на пазарна цена в  

размер на 5930.00 лева без ДДС.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

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

ЗОС.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№168  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно одобряване на Проект за  

подробен устройствен план (ПУП)- парцеларен план (ПП) и план –  

схема за „Външни връзки”- довеждащ водопровод, отвеждащ  

(захранващ) водопровод, канализационен клон и външно ел. Захранване  

за обект „Пречиствателна станция за питейни води” в имот №083116,  

м.”Страната” с.Боженица /вх.№203/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл.20, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1,т.2, чл.21, ал.1, т.11 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация , във  

връзка с Решение №7 от Протокол № 8/11.07.2013 год. на Общинския  

експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и на основание  

чл.129, ал.1 и чл.150, ал.3 от ЗУТ 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. Одобрява Проект за подробен устройствен план ПУП-ПП и план- 

схема за „Външни връзки”- довеждащ водопровод с дължина 843 м.,  

отвеждащ (захранващ) водопровод с дължина 74м., канализационен клон с  

дължина 85м.и външно ел. Захранване с дължина 82 м., за обект  

„Пречиствателна станция за питейни води- с.Боженица, в имот №083116,  

м.”Страната”, землището на с.Боженица, представляващ съставна част от  

комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда на чл.150, ал.1 от  

ЗУТ.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащата 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  

№169  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ.Кмет  

на Община -Ботевград на Докладна записка относно допускане  

изработване на Подробен устройствен план/ПУП/ на имот с №016005 в  

м.”Конопище” в землището на с.Новачене, Община Ботевград с цел  

промяна предназначението за „Обществено обслужваща и  

производствена дейност” /вх.№ 205/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл.20, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1,т.2, чл.21, ал.1, т.11 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация на  

основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ във връзка с  

чл.8,т.1,чл.12,ал.2,чл.59,ал.1 и чл.109,ал.2 от ЗУТ и проведено  

гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

1.Общински съвет-Ботевград разрешава изработване на проект за  

Подробен устройствен план/ПУП/ на имот с №016005 в м.”Конопище”в  

землището на с.Новачене, Община Ботевград с цел промяна  

предназначението на същия за „Обществено обслужваща и  

производствена дейност”,установяване на ниско,разположено свободно  

застрояване 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  

№170  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ.Кмет  

на Община -Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване  

за финансиране на проекти по Национален Доверителен Еко Фонд,  



Първа ос- Национална схема за зелени инвестиции /вх.№ 204/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание чл.20 и чл.21,ал.1,т.6,т.8,т.23 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 община Ботевград да кандидатства за финансиране  

пред Национален Доверителен Еко Фонд с обекти за интервенция:  

- ОДЗ „Зора” с.Новачене  

- ОДЗ”Здравец” с.Литаково  

- ОДЗ”Здравец” с.Трудовец  

- Детска ясла”Здравец”,гр.Ботевград  

- Детска ясла №2,кв.28/ОДЗ”Иглика/,гр.Ботевград.  

2. Дава съглисе Община ботевград да участва с 15% собствено  

съфинансиране.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 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  

№171  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ.Кмет  

на Община -Ботевград на Докладна записка относно промяна в  

числеността и структурата на персонала в общинска администрация  

гр.Ботевград /вх.№186 / 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 23 гласа „за”, 0 гласа „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 открива една щатна бройка”Изпълнител-портиер”.  

2. Направената промяна влиза в сила от 01.07.2013 година  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№172  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно функциониране на паралелки  

с отклонения под норматива за минимален брой на учениците през  

учебната 2013/2014 г. в общински училища на територията на община  

Ботевград /вх.№202/ 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, вр. с  

чл.11,ал.1,т.2 и 3 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОМН за  

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците в  

паралелките на училищата 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. Разрешава функционирането на 29 паралелки с численост на  

учениците под норматива за минимален брой в общински училища, с общо  

137 ученика,съгласно приложен списък.  

2. Разрешава функционирането на слети паралелки от 17 ученици- II и  

III клас и 19 ученици от VII и VIII клас в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”- 

с.Липница.  

3. Отпуска финансови средства от собствени приходи в размер на  

149 604 /сто четиридесет и девет хиляди, шестстотин и четири/ лева за  

обезпечаване на учебния процес.  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№173  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината /вх.№191/ 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 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 бъдат  

отпуснати финансови средства в размер до 7000 / седем хиляди / лева за  

участие на Мажоретен състав и Младежки духов оркестър при НЧ”Христо  

Ботев-1884”,гр.Ботевград в Международен фестивал в гр. Сент  

Шели”Д”апшер – Франция през м. август 2013 година.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  



  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№174  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

ОбС -Ботевград на Докладна записка относно отмяна на решение  

№155/03.07.2013 г. на Общински съвет /вх.№ 214/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  

на основание чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,т.2,чл.21,ал.1,т.11 във  

връзка с чл.45,ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната  

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

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

29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Отменя Решение №155/03.07.2013 година на Общински съвет- 

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№175  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на Докладна записка относно удължаване срока на  

ликвидация на „Родина- 75И”ЕООД – в ликвидация /вх.№ 210/  

 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 23 гласа „за”, 0 гласа  

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

29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

2. Удължава срока на ликвидация на „Родина-75 И”ЕООД в /л/ с 6  

/шест/ месеца, считано от 22.08.2013 г.  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да сключи анекс към  

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

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№176  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет -Ботевград на Докладна записка относно даване  

съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане  

на персонална пенсия на Антонио Аталах и Александър Аталах /вх.№  

213 /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.92. от  

КСО и чл.7,ал.2,т.1 и ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния  

стаж и проведено гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  



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

  

Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за  

отпускане персонална пенсия на Антонио Маруан  

Аталах,ЕГН:034806…. от град Ботевград,област Софийска .  

2. Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за  

отпускане персонална пенсия на Александър Маруан  

Аталах,ЕГН:005221…. от град Ботевград, област Софийска .  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№177  

Гр.Ботевград,25.07.2013 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.” Поповското”/вх.№ 207/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на  

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 23  

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

общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1.Предоставя на наследниците на Георги Поп Иванов поп Илиев  

следния недвижим имот:  

-Имот с № 008033, с начин на трайно ползване „нива”, с площ от  

1.280 дка., пета категория, находящ се в местността „Поповското”, в  



землището на с. Трудовец, общ.Ботевград, попадащ в имот № 008033 - земя  

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

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

Ф01420/25.04.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Драгомир Цветанов Велков като наследник на Георги Поп  

Иванов поп Илиев 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  

№178  

Гр.Ботевград,25.07.2013 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.Боженица м.” Голямата ливада”/вх.№ 208/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на 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 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

  

Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Саво Тодоров Барбушев следния  

недвижим имот:  

-Имот с № 101096, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

4.961 дка., шеста категория, находящ се в местността „Голямата ливада”, в  

землището на с. Боженица, общ.Ботевград, попадащ в имот № 101071 - земя  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00924/19.06.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Константин Савов Барбушев като наследник на Саво Тодоров  

Барбушев 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  

№179  

Гр.Ботевград,25.07.2013 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.Боженица м.” Голямата ливада”/вх.№ 209/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на 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 21 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

Р Е Ш И :  

  

 1.Предоставя на наследниците на Костадина Савова Барбушева  

следния недвижим имот:  

-Имот с № 101095, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

4.960 дка., шеста категория, находящ се в местността „Голямата ливада”, в  

землището на с. Боженица, общ.Ботевград, попадащ в имот № 101071 - земя  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00923/19.06.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Васил Николов Гетов като наследник на Костадина Савова  

Барбушева 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  

№180  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка относно предложени за бракуване на  

активи на ЦДГ”Славейче”-гр.Ботевград/вх.№ 215/ 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 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласи от ЦДГ”Славейче”-град Ботевград да бъдат бракувани  

следните неизползваеми активи:  

- цистерни за нафта – 2 бр. с обем по 10 т. – 640.00 лева  

 - метална цистерна за вода – 1 бр. с обем 1 т.-80.00 лева  

 - съд за нафта – 1 бр. с обем 1 т. -80.00 лева  

 - готварска печка с нафтова горелка -1 бр. – 65.00 лева  

2. След бракуването да бъде извършена продажба на същите от ЦДГ  

„Славейче”,гр.Ботевград под контрола на Община Ботевград.  

3. Придобитите средства от продажбата да бъдат използвани за ремонт на  

кухненския блок на ЦДГ”Славейче”- гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№181  

Гр.Ботевград,25.07.2013 г.  

  

  



  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за продажба на  

земни и скални маси,придобити при извършени строително-монтажни  

дейности/вх.№ 216/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа  

„против”,1 глас „въздържал се”, ” при общ брой общински съветници 29, 

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие от заприходените количества земни маси,придобити  

при извършени строително-монтажни дейности на обект”Регионално депо  

за неопасни отпадъци” да се продадат 10 000 куб.м. при цена на куб.м.-5  

/пет/лева без ДДС, или 6/шест/ лв. с ДДС на фирмата изпълнител на  

„Градската пречиствателна станция за отпадни води.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№182  

Гр.Ботевград,09.08.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отмяна на решение  

№138/03.07.2013 г. /вх.№ 222/ ,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл.156,ал.1 от АПК, 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното  

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

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Отменя Решение № 138 от Протокол №15/27.06.2013г. на Общински съвет- 

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

чл.35, ал.1 от ЗОС относно одобряване на пазарните цени и даване съгласие за  

извършване на разпоредителни сделки-продажби на следните имоти-частна  

общинска собстевност:  

1.1.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,  

актуван с АОС-частна №1452/27.05.2013г., при начална тръжна пазарна цена  

20 000,00лева, без ДДС.  

1.2.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, актуван с АОС-частна №1457/05.06.2013г., при  

начална тръжна пазарна цена 49 400 ,00лева, без ДДС.  

   

  

 2.  

  

  

1.3.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,  

актуван с АОС-частна №1455/05.06.2013г., при начална тръжна пазарна цена  

256 573,00лева, без ДДС.  

1.4.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”,  

актуван с АОС-частна №1453/05.06.2013г., при начална тръжна пазарна цена  

426 809,00лева, без ДДС.  

1.5.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,  

актуван с АОС-частна №1454/05.06.2013г., при начална тръжна пазарна цена  

396 334,00лева, без ДДС.  

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

горното решение процедури.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№183  

Гр.Ботевград,09.08.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отмяна на решение  

№165/25.07.2013 г. /вх.№ 223/ ,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл.45,ал.7 от ЗМСМА,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 21 гласа „за”, 0 гласа „против”,  

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

  

  



 Р Е Ш И :  

  

  

 1.Отменя Решение № 165 от Протокол №16/25.07.2013г. на  

Общински съвет-Ботевград, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от  

ЗМСМА и на осн.§78, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗОС  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите  

по Закона за общинската собственост, произтичащи от настоящото  

решение.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№184  

Гр.Ботевград,09.08.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отмяна на решение  

№166/25.07.2013 г. /вх.№ 224/ ,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл.45,ал.7 от ЗМСМА,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 21 гласа „за”, 0 гласа „против”,  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1.Отменя Решение № 166 от Протокол №16/25.07.2013г. на  

Общински съвет-Ботевград, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от  



ЗМСМА и на осн.§78, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗОС  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите  

по Закона за общинската собственост, произтичащи от настоящото  

решение.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№185  

Гр.Ботевград,09.08.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отмяна на решение  

№181/25.07.2013 г. /вх.№ 225/ ,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл.45,ал.7 от ЗМСМА,чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа „против”, гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1.Отменя Решение № 181 от Протокол №16/25.07.2013г. на  

Общински съвет-Ботевград, прието на основание чл.21, ал.1, т.8 от  

ЗМСМА.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите  

по Закона за общинската собственост, произтичащи от настоящото  

решение.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№186  

Гр.Ботевград,09.08.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно ползване на  

временен заем от бюджетната сметка на община Ботевград /вх.№ 226/  

,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.24.т.1 от Закона за  

общинските бюджети и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер  

до 183 000 /сто осемдесет и три хиляди/ лева от бюджетната сметка на  

община Ботевград под формата на временен заем за разплащане на  

окончателните разходи по проект „Дефилир на духовата музика” съгласно  

договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.1.- 

10/2010/017.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  



  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№187  

Гр.Ботевград,09.08.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно продажба по реда на  

чл.35,ал.1 от ЗОС /вх.№227/ и становище на Постоянната комисия по  

бюджет и финанси по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  

на 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 21  

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 публичен търг с тайно наддаване на  

недвижими имоти-частна общинска собственост, включени в  

Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска  

собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г. с влязло в сила  

Решение №137/27.06.2013г. на Общински съвет Ботевград, както  

следва:  

 1.1.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,  

актуван с АОС-частна №1452/27.05.2013г., при начална тръжна  

пазарна цена 20 000,00лева, без ДДС.  

  2. 

 1.2.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, актуван с АОС-частна  

№1457/05.06.2013г., при начална тръжна пазарна цена 49 400  

,00лева, без ДДС.  

 1.3.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, актуван с АОС-частна №1455/05.06.2013г., при  

начална тръжна пазарна цена 256 573,00лева, без ДДС.  

1.4.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, актуван с АОС-частна №1453/05.06.2013г., при  

начална тръжна пазарна цена 426 809,00лева, без ДДС.  

1.5.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, актуван с АОС-частна  

№1454/05.06.2013г., при начална тръжна пазарна цена 396  

334,00лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС , след влизане в  

сила на решението на Общинския съвет-Ботевград за отмяна на  

решение №138 от Протокол№15/27.06.2013 година.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№188  

Гр.Ботевград,16.08.2013 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА Община Ботевград /съгл. Заповед №280/14.08.2013 г./на Докладна  

записка относно продажба на земни и скални маси,собственост на община  

Ботевград по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС/вх.№232/ и становище на  

Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия въпрос  

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

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

проведено поименно гласуване с 20 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 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 от 10 000/десет 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  

50000.00/петдесет хиляди/ лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№189  

Гр.Ботевград,16.08.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА  

КМЕТ НА Община Ботевград /съгл. Заповед №280/14.08.2013  

г./на Докладна записка относно приемане структура и численост на  

персонала на ЦДГ „Саранск”гр.Ботевград/вх.№229/с ,Общинският  

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

местното самоуправление и местната администрация, и проведено  

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

се”, ” при общ брой общински съветници 29,  



  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Определя структурата и числеността на персонала в  

ЦДГ”Саранск” гр.Ботевград, считано от 01.09.2013 година както  

следва:  

- Директор с група - 1 щатна бройка  

- Учител, детска градина - 6 щатни бройки  

- Помощник възпитател - 3 щатни бройки  

- Медицинска сестра - 1 щатна бройка  

- Домакин - 0.5 щатна бройка  

- Перачка - 0.5 щатна бройка  

- Огняр - 0.5 щатна бройка  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

   

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№190  

Гр.Ботевград,16.08.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА Община Ботевград /съгл. Заповед №280/14.08.2013 г./на . Докладна  

записка относно отпускане на финансови средства от собствени приходи  

на общината./вх.№233/ и становище на Постоянната комисия по бюджет и  

финанси по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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

администрация,чл.24,т.1 от Закона за общинските бюджети и проведено  

поименно гласуване със 17 гласа „за”, 3 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  



 1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие да бъдат отпуснати  

допълнителни средства от собствени приходи на общината в размер на  

106 050.00 лева за довършителни ремонтни дейности,вертикална  

планировка,обзавеждане и художествено оформление на помещенията  

в ЦДГ „Саранск”гр.Ботевград.  

 2. Горецитираната сума да се отрази в актуализацията на бюджета  

за второ шестмесечие на 2013 година.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№191  

Гр.Ботевград,09.08.2013 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА Община Ботевград /съгл. Заповед №280/14.08.2013 г./ на Докладна  

записка относно допълване и актуализиране на точка ІІІ Б от Програма за  

управление и разпореждане с общинска собственост през 2013г. /вх.№230/  

и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия  

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

местното самоуправление и местната администрация,чл.8,ал.10 и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 15 гласа „за”, 0 гласа  

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

29,  

 Р Е Ш И :  

 1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г. както  

следва:  

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

включва следните общински недвижими имоти:  

 1.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, актуван с АОС- 

частна №1485/13.08.2013г.  



 2.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, актуван с АОС-частна №1486/13.08.2013г.  

  

 3.  3.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, актуван с АОС-частна №1487/13.08.2013г.  

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№192  

Гр.Ботевград,09.08.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА Община Ботевград /съгл. Заповед №280/14.08.2013 г./ на Докладна  

записка относно продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС на общински  

недвижими имоти/вх.№231/ и становище на Постоянната комисия по  

бюджет и финанси по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на  

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 15  

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 публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти-частна  

общинска собственост, след влизане в сила на решение на ОбС-Ботевград  

за допълване и актуализиране с посочените по-долу недвижими имоти на  

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  

в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г., както следва:  

 1.1.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, актуван с АОС- 

частна №1485/13.08.2013г., при начална тръжна пазарна цена  

205 860.00лева, без ДДС.  

 1.2.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, актуван с АОС-частна №1486/13.08.2013г.  

., при начална тръжна пазарна цена 265 000,00лева, без ДДС.  

  

  2. 

 1.3.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, актуван с АОС-частна №1487/13.08.2013г., при начална тръжна  

пазарна цена 318 000,00лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС, след влизане в  

сила на решение на ОбС-Ботевград за допълване и актуализиране на  

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост  



в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г.с посочените по-горе недвижими  

имоти-частна общинска собственост.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№193  

Гр.Ботевград,18.09.2013 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно изпълнение на  

дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на  

гр.Ботевград /вх.№ 238 / 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 23 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на гр.Ботевград  

да бъде възложено на фирма „ЕКО ЕС МЕНИДЖМЪНТ”ООД, ЕИК 200952468  

с адрес: гр.София,ул.”Анджело Ронкали” №7 за времето от 01.10.2013 година до  

31.12.2013 година.  

2. Процедурата за избор на изпълнител да бъде проведена в срок до 31.12.2013  

година.  

3. Финансовите средства необходими за обезпечаване на дейностите по  

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на гр.Ботевград да бъде сума  

до 30 000 /тридесет хиляди/ лева за месец с ДДС.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№194  

Гр.Ботевград,18.09.2013 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 и кметство Новачене /вх.№ 243/ 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 21 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. В Дирекция „Устройство на територията”, отдел”Ръководство  

и контрол по устройство на територията” се съкращава една щатни  

бройка Главен специалист” ТСУ и техническо обслужване”.  

2. В Дирекция”Общ.собственост,транспорт,благоустройство и  

обществен ред” се съкращава 0.5 щатна бройка Главен  

специалист „Отбранително - мобилизационна подготовка”.  

3. В кметство Новачене се съкращава 0.5 щатна бройка „Старши  

специалист”.  

4 . Направените промени влизат в сила от 01.10.2013 година.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№195  

Гр.Ботевград,18.09.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за  

учредяване право на преминаване и право на прокарване на  

„Разпределителен газопровод за „Автомагистрали Хемус”АД- клон  

Ботевград през имоти в землището на с.Скравена, община Ботевград  

/№239/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

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

дейностите по чл.17, ал.1,т.2, чл.21, ал.1, т.8 и т.11 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 учредяване право на  

преминаване и право на прокарване през имоти 109.176, 0.45,0.19, 0.33,  

102.2, 103.2, 0.51, 19.1, 12.126 представляващи общински пътища от  

„Разпределителен газопровод” до обект „Автомагистрали Хемус” АД- 

клон Ботевград  

 2. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за изработване на  

Проект за Подробен устройствен план / ПУП/ - Палцеларен план за „РГ за  

„Автовагистрали Хемус” АД- клон Ботевград за имоти 109.176, 0.45,0.19,  

0.33, 102.2, 103.2, 0.51, 19.1, 12.126 землището на с.Скравена, Община  

Ботевград  

3. 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:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№196  

Гр.Ботевград,18.09.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно дейността на  

новооткритата ЦДГ”Саранск”- гр.Ботевград /вх.№244/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  

на основание чл.24,т.1 от Закона за общинските бюджети и чл.21,ал.1т.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 необходимите средства за възнаграждения на  



персонала и издръжка на Целодневна детска градина  

„Саранск”,гр.Ботевград за 2013 година да бъдат осигурени от утвърдения  

бюджет за 2013 година на звено”ЦДГ и ОДЗ”,гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№197  

Гр.Ботевград,18.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно даване на съгласие  

отпадъчното желязо получено при ремонтните дейности да бъде  

предадено на вторични суровини и получените средства да се използват  

за довършителни ремонтни дейности в сградите на ЦДГ”Слънце” и  

ЦДГ”Славейче” гр. Ботевград/вх.№ 237/ 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 23 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие получените метални отпадъци след ремонтните дейности  

по Проект „Енергийна ефективност в обществените сгради-V транш от  

Международен фонд Козлодуй „ в ЦДГ”Слънце”гр.Ботевград да бъдат  

предадени на вторични суровини и получените средства да се използват за  

довършителни работи в сградата на детската градина.  

2.Дава съгласие получените метални отпадъци след ремонтните дейности  

по Проект „Енергийна ефективност в обществените сгради-V транш от  

Международен фонд Козлодуй „ в ЦДГ”Славейче””гр.Ботевград да бъдат  

предадени на вторични суровини и получените средства да се използват за  



довършителни работи в сградата на детската градина.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№198  

Гр.Ботевград,18.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане на  

средства за ползването на правна защита и съдействие / вх.№ 235/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

съвет–Ботевград на основание чл.24,т.1 от закона за общинските  

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

и местната администрация , и проведено поименно гласуване с 20  

гласа „за”, 3 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се”, ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на  

3 100 /Три хиляди и сто лева/ от собствени приходи на община  

Ботевград за изплащане на възнаграждение на адвокат Станимир  

Иванов Христов и адвокат Цено Митков Цеков.  

2. Горецитираната сума да се отрази в актуализацията на бюджета за  

второ шестмесечие на 2013 година  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№199  

Гр.Ботевград,18.09.2013 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.” Бебреш”/вх.№ 240 / и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  

на основание 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 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Тодор Петров Тончев следния  

недвижим имот:  

Имот с № 560016, с начин на трайно ползване „Използв. Ливади”, с  

площ от 4,142 дка., пета категория, находящ се в местността „Бебреш”, в  

землището на с. Новачене, общ.Ботевград, попадащ в имот № 560010 - земя  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф01271/25.04.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Христо Петров Вутов, като наследник на Тодор Петров Тончев  

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

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№200  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Информация за готовността на учебните заведения на  

територията на Община Ботевград за новата учебна 2013-2014 година  

/вх.№ 249/ 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 с28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Информация за готовността на учебните заведения на  

територията на Община Ботевград за новата учебна 2013-2014 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№201  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно допълване и  

актуализиране на т.ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с  

общинска собственост през 2013 година /вх.№251/ и становища на  



Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  

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

местната администрация и чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”, 4 гласа „против”, 1 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 2013г. както  

следва:  

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

включва следните общински недвижими имоти - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в  

населените места с.Скравена, с.Врачеш , с.Литаково и с.Радотина:  

  

 І.Землището на с.Литаково  

  

1 009067 Полето нива 0.258  

2 009070 Полето нива 1.680  

3 009361 Полето нива 0.248  

4 009430 Полето нива 1.680  

5 010139 Вълканица нива 1.451  

6 010211 Вълканица нива 1.433  

7 015106 Гаджово селище нива 1.596  

8 015176 Гаджово селище нива 0.336  

9 015177 Гаджово селище нива 1.428  

10 015181 Гаджово селище нива 0.252  

11 015193 Гаджово селище нива 0.588  

12 023152 Славчово торище нива 0.168  

13 023178 Славчово торище нива 1.428  

14 23195 Славчово торище нива 2.520 15 024049 Славчово торище нива 0.294 

16 024156 Славчово торище нива 1.260 

17 024186 Славчово торище нива 1.848  

18 024245 Славчово торище нива 0.962  

19 024248 Славчово торище нива 0.336  

20 032031 Крайчин бряг нива 0.335  

21 032104 Крайчин бряг нива 0.084  

22 032105 Крайчин бряг нива 0.084  

23 033022 Пороя нива 1.150  

24 034176 Редежа нива 0.168  

25 041122 Слава поляна нива 2.154  

26 041263 Земярица нива 0.420  

27 041313 Слава поляна нива 1.680  

28 050009 Високото дърво нива 0.839  

29 060189 Дренето нива 0.577  

30 060228 Дренето нива 0.332  

31 088001 Под селото нива 0.952  

32 088002 Под селото нива 0.886  

33 088009 Под селото нива 2.136  



34 088016 Под селото нива 1.008  

35 088033 Полето нива 0.527  

36 088036 Полето нива 1.637  

37 088041 Полето нива 1.734  

38 060044 Дренето ливада 0.840  

39 067027 Зелена бара ливада 0.447  

40 067041 Зелена бара ливада 0.840  

41 073066 Бабанова кория ливада 0.167  

42 073172 Бабанова кория ливада 0.607  

43 073199 Бабанова кория ливада 0.348  

44 073211 Бабанова кория ливада 0.697  

45 073214 Бабанова кория ливада 0.774  

46 073236 Бабанова кория ливада 2.774  

47 060227 Дренето храсти 6.960  

48 060012 Дренето наводнена нива 8.632  

 Общо земи с.Литаково - 59.555 дка  

  

ІІ.Землището на с Скравена  

№  

по  

ред  

№ на  

имот Местност НТП Площ  

1 019001 Св.Петър пасище 5.138  

2 061001 Лещака пасище 3.434  

3 062001 Лещака пасище 11.750  

4 067008 Друма пасище 2.000 5 069001 Градежа пасище 19.427 

6 073001 Златина ливада пасище 4.228 

7 075001 Лалов камък пасище 0.875  

8 075002 Лалов камък пасище 1.674  

9 075007 Лалов камък пасище 1.009  

10 076001 Лалов камък пасище 4.000  

11 076003 Друма пасище 2.917  

12 076006 Друма пасище 4.775  

13 079004 Брега пасище 0.926  

14 080005 Конаревец пасище 22.896  

15 080008 Соларска воденица пасище 3.144  

16 083001 Крайно ливаде пасище 2.577  

17 115117 Търновец пасище 0.648  

18 132003 Гунинското пасище 1.390  

19 216051 Паланката пасище 2.758  

20 216053 Градежа пасище 0.555  

21 171017 Дилковци пасище 0.858  

22 067004 Дер.Дол нива 4.336  

23 068005 Градежа нива 10.875  

24 072004 Скравена нива 8.065  

25 072008 Скравена нива 6.925  

26 072009 Скравена нива 6.863  

27 072011 Скравена нива 30.150  

28 072012 Скравена нива 0.451  



29 082004 Соларска воденица нива 5.054  

30 099004 Горуните нива 4.072  

31 099006 Горуните нива 0.616  

32 103001 Найденова воденица нива 0.760  

33 103019 Найденова воденица нива 0.599  

34 105016 Върбица нива 0.799  

35 105075 Върбица нива 0.770  

36 105083 Върбица нива 0.307  

37 1092040 Урушко ливаде нива 0.267  

38 110009 Лещака нива 0.874  

39 110059 Лещака нива 1.746  

40 114081 Гробището нива 5.256  

41 117015 Търновец нива 0.500  

42 117034 Търновец нива 0.102  

43 118010 Вадище нива 0.299  

44 121020 Десковица нива 0.300  

45 121030 Десковица нива 2.301  

46 130015 Койдановец нива 0.335  

47 131002 Койдановец нива 0.336  

48 132012 Гунинското нива 1.499  

49 132014 Гунинското нива 0.801 50 133014 Койдановец нива 1.301 

51 133026 Койдановец нива 2.999 

52 133028 Койдановец нива 0.924  

53 139002 Игрището нива 1.797  

54 139004 Игрището нива 1.360  

55 141210 Торището нива 0.212  

56 146076 Планиница нива 0.098  

57 147033 Друма нива 4.000  

58 147035 Друма нива 3.998  

59 148005 Любенец нива 0.849  

60 148046 Любенец нива 2.289  

61 149006 Друма нива 1.803  

62 149009 Друма нива 2.401  

63 149015 Друма нива 0.678  

64 150078 Златина ливада нива 0.370  

65 154005 Манастирище нива 1.800  

66 156006 Ушите нива 3.662  

67 156017 Ушите нива 1.499  

68 156029 Ушите нива 3.002  

69 160001 Пенкински градеж нива 12.613  

70 161002 Пенкински градеж нива 4.819  

71 162004 Пенкински градеж нива 8.659  

72 162005 Пенкински градеж нива 2.002  

73 163039 Ушите нива 1.299  

74 170134 Конаревец нива 0.387  

75 170148 Конаревец нива 1.201  

76 170154 Конаревец нива 1.199  

77 170164 Конаревец нива 0.599  

78 170193 Конаревец нива 1.798  

79 170195 Конаревец нива 1.002  



80 170221 Конаревец нива 1.500  

81 170526 Конаревец нива 0.700  

82 170585 Конаревец нива 0.215  

83 170592 Конаревец нива 0.892  

84 171014 Дилковци нива 0.210  

85 171015 Дилковци нива 0.236  

86 173069 Краище нива 0.686  

87 173106 Краище нива 0.177  

88 174146 Горуните нива 1.000  

89 176127 Синьово нива 1.294  

90 176185 Синьово нива 0.801  

91 176398 Бойовец нива 1.500  

92 176456 Синьово нива 0.200  

93 176459 Синьово нива 0.298 94 176460 Синьово нива 0.501 

95 176462 Синьово нива 0.500 

96 178002 Темоша нива 0.156  

97 179031 Темоша нива 0.152  

98 181016 Джидовци нива 1.358  

99 201003 Селото нива 2.209  

100 201004 Селото нива 1.161  

101 201005 Селото нива 1.013  

102 201006 Селото нива 0.038  

103 201007 Селото нива 0.021  

104 201008 Селото нива 2.549  

105 201009 Селото нива 3.742  

106 201010 Селото нива 2.722  

107 201011 Селото нива 1.307  

108 201012 Селото нива 1.060  

109 201013 Селото нива 1.046  

110 201014 Селото нива 0.588  

111 201015 Селото нива 0.680  

112 202002 Чайра нива 0.700  

113 202003 Чайра нива 0.285  

114 202004 Чайра нива 0.500  

115 202005 Чайра нива 0.456  

116 202006 Чайра нива 0.403  

117 202007 Чайра нива 0.223  

118 202011 Чайра нива 0.264  

119 202012 Чайра нива 0.410  

120 202014 Чайра нива 0.874  

121 202017 Чайра нива 0.635  

122 202018 Чайра нива 1.183  

123 202021 Чайра нива 0.477  

124 202022 Чайра нива 0.376  

125 202023 Чайра нива 0.627  

126 202024 Чайра нива 1.911  

127 203001 Скравена нива 0.606  

128 203002 Скравена нива 7.800  

129 203004 При дома нива 0.548  

130 204001 Белия бряг нива 0.938  



131 204002 Белия бряг нива 0.023  

132 204004 Белия бряг нива 0.040  

133 204005 Белия бряг нива 0.792  

134 210001 Мирчово нива 0.014  

135 210002 Мирчово нива 0.036  

136 210003 Мирчово campo 0.039  

137 210004 Мирчово нива 0.164  

138 210005 Мирчово нива 0.221 139 210006 Мирчово нива 0.650 

140 210007 Мирчово нива 1.437 

141 210008 Мирчово нива 2.123  

142 210009 Мирчово нива 0.194  

143 210010 Мирчово нива 0.012  

144 210011 Мирчово нива 0.956  

145 210013 Мирчово нива 1.903  

146 210014 Мирчово нива 1.409  

147 210015 Мирчово нива 1.478  

148 210017 Мирчово нива 0.341  

149 211001 Брега нива 0.163  

150 211002 Брега нива 0.260  

151 211003 Брега нива 3.289  

152 211004 Брега нива 0.020  

153 211005 Брега нива 1.170  

154 211006 Брега нива 1.718  

155 211007 Брега нива 0.698  

156 211008 Брега нива 0.821  

157 211009 Брега нива 0.484  

158 211010 Брега нива 0.735  

159 211011 Брега нива 0.077  

160 211012 Брега нива 0.172  

161 211014 Брега нива 0.513  

162 211015 Брега нива 0.152  

163 211016 Брега нива 0.101  

164 211017 Брега нива 0.034  

165 212001 Медвен нива 0.030  

166 212002 Медвен нива 0.923  

167 212003 Медвен нива 0.044  

168 213002 Церовица нива 2.770  

169 213006 Церовица нива 0.862  

170 213011 Церовица нива 1.225  

171 213012 Церовица нива 0.598  

172 231015 Церовица нива 3.213  

173 231018 Церовица нива 1.051  

174 213020 Церовица нива 2.231  

175 213023 Церовица нива 0.899  

176 213024 Церовица нива 0.662  

177 213025 Церовица нива 0.485  

178 213026 Церовица нива 0.504  

179 213029 Церовица нива 1.439  

180 213030 Церовица нива 1.769  

181 213031 Церовица нива 1.010  



182 213032 Церовица нива 0.856  

183 213034 Церовица нива 2.886 184 213038 Церовица нива 1.631 

185 213040 Церовица нива 2.176 

186 213042 Церовица нива 0.280  

187 213044 Церовица нива 0.586  

188 213045 Церовица нива 1.192  

189 213046 Церовица нива 1.523  

190 213048 Церовица нива 1.633  

191 213050 Церовица нива 4.278  

192 213051 Церовица нива 3.500  

193 213052 Церовица нива 0.428  

194 213053 Церовица нива 0.306  

195 213054 Церовица нива 0.437  

196 213055 Церовица нива 0.799  

197 213056 Церовица нива 1.093  

198 213058 Церовица нива 1.877  

199 213059 Церовица нива 0.126  

200 213061 Церовица нива 0.143  

201 213063 Церовица нива 2.618  

202 214001 Градежа нива 1.770  

203 214002 Градежа нива 2.143  

204 214005 Градежа нива 0.977  

205 216001 Паланката нива 0.174  

206 216002 Паланката нива 0.853  

207 216013 Паланката нива 0.489  

208 216015 Паланката нива 0.834  

209 216018 Паланката нива 1.381  

210 216019 Паланката нива 1.774  

211 216022 Паланката нива 0.773  

212 216025 Паланката нива 1.321  

213 216028 Паланката нива 1.377  

214 216032 Паланката нива 1.663  

215 216034 Паланката нива 1.283  

216 216035 Паланката нива 1.131  

217 216040 Паланката нива 1.738  

218 216041 Паланката нива 2.082  

219 216043 Паланката нива 1.418  

220 216044 Паланката нива 0.849  

221 216048 Паланката нива 1.146  

222 216049 Паланката нива 3.391  

223 217001 Горуните нива 1.516  

224 217003 Горуните нива 0.156  

225 217011 Горуните нива 0.927  

226 217014 Горуните нива 1.034  

227 217015 Горуните нива 4.383  

228 217018 Горуните нива 4.147 229 217020 Горуните нива 1.292 

230 217022 Горуните нива 2.538 

231 217023 Горуните нива 2.564  

232 217024 Горуните нива 2.905  

233 217026 Горуните нива 3.053  



234 218206 Селото нива 2.282  

235 218207 Селото нива 0.976  

236 218208 Селото нива 1.422  

237 218211 Селото нива 0.631  

238 218212 Селото нива 0.681  

239 218213 Селото нива 0.673  

240 218214 Селото нива 0.694  

241 218215 Селото нива 1.020  

242 218216 Селото нива 1.226  

243 218217 Селото нива 2.496  

244 218219 Селото нива 0.709  

245 218220 Селото нива 0.546  

246 218221 Селото нива 0.844  

247 218222 Селото нива 0.873  

248 218223 Селото нива 2.790  

249 218224 Селото нива 1.138  

250 218225 Селото нива 3.780  

251 218226 Селото нива 2.674  

252 218227 Селото нива 2.816  

253 218228 Селото нива 1.040  

254 218229 Селото нива 3.245  

255 218230 Селото нива 2.726  

256 218231 Селото нива 5.201  

257 218232 Селото нива 0.617  

258 218237 Селото нива 0.368  

259 218238 Селото нива 1.422  

260 218239 Селото нива 1.695  

261 218240 Селото нива 2.135  

262 218241 Селото нива 1.030  

263 218242 Селото нива 0.760  

264 218243 Селото нива 0.518  

265 218245 Селото нива 1.284  

266 218246 Селото нива 0.229  

267 218589 Селото нива 0.381  

268 218590 Селото нива 0.702  

269 218591 Селото нива 4.655  

270 218782 Селото нива 0.074  

271 218783 Селото нива 0.201  

272 218784 Селото нива 0.376  

273 218785 Селото нива 0.464 274 218786 Селото нива 0.991 

275 218787 Селото нива 1.979 

276 218788 Селото нива 1.738  

277 218789 Селото нива 7.245  

278 064002 Долния градеж изоставена нива 2.473  

279 072005 Скравена изоставена нива 3.911  

280 182005 Ушите изоставена нива 1.199  

281 182009 Ушите изоставена нива 3.999  

282 165003 Церовица изоставена нива 32.735  

283 124041 Дълбока падина изоставена нива 0.251  

284 101107 Св.Петър изоставена нива 6.186  



285 103003 Найденова воденица изоставена нива 2.605  

286 216054 друг.селскост.т. 0.213  

287 217002 Горуните друг.селскост.т. 0.353  

288 214006 друг.селскост.т. 1.115  

289 213065 Церовица друг.селскост.т. 7.870  

290 213066 друг.селскост.т. 0.144  

291 213001 друг.селскост.т. 1.065  

292 211018 друг.селскост.т. 0.618  

293 210018 друг.селскост.т. 0.466  

294 202019 друг.селскост.т. 1.127  

295 210012 Мирчово друг.селскост.т. 0.243  

296 202001 друг.селскост.т. 0.069  

297 180002 Темоша пасище с храсти 2.276  

298 075008 Темоша пасище с храсти 2.543  

299 170006 Конаревец наводнена нива 13.278  

300 124040 Дълбока падина овощна градина 0.145  

301 125082 Ларовец овощна градина 0.500  

302 079001 брега ливада 1.830  

303 083002 Крайно ливаде ливада 7.020  

304 082001 храсти 5.300  

305 082005 храсти 7.270  

  

Общо земи Скравена - 612,140 дка  

  

ІІІ.Землището на с.Радотина  

№  

по  

ред  

№ на  

имот Местност НТП Площ  

1 061063 Полето нива 0.300  

2 064035 Бела грамада нива 1.100  

3 064285 Бела грамада нива 0.176  

4 064325 Бела грамада нива 0.901  

5 064327 Бела грамада нива 1.500  

6 064337 Бела грамада нива 0.501 7 064360 Бела грамада нива 1.500 

8 064372 Бела грамада нива 1.000 

9 064420 Бела грамада нива 1.500  

10 065011 Върбата нива 0.500  

11 067003 Върбата нива 1.191  

12 067006 Потока нива 1.538  

13 067009 Потока нива 1.970  

14 067017 Потока нива 1.601  

15 067019 Потока нива 3.560  

16 067029 Потока нива 0.647  

17 067033 Потока нива 1.244  

18 067035 Потока нива 0.996  

19 067038 Потока нива 5.636  

20 067040 Потока нива 2.456  

21 067042 Потока нива 0.567  



22 067044 Потока нива 1.422  

23 067046 Върбата нива 5.000  

24 067049 Върбата нива 0.991  

25 067051 Върбата нива 2.789  

26 067052 Върбата нива 2.647  

27 067053 Върбата нива 0.919  

28 067059 Върбата нива 1.388  

29 067062 Върбата нива 1.435  

30 067064 Върбата нива 0.834  

31 067067 Върбата нива 2.352  

32 067069 Върбата нива 1.520  

33 067070 Върбата нива 3.424  

34 067071 Потока нива 3.207  

35 067080 Върбата нива 0.571  

36 067089 Потока нива 0.275  

37 067093 Потока нива 0.294  

38 067094 Потока нива 0.469  

39 067098 Потока нива 0.722  

40 073057 Бабина полена нива 0.672  

41 073060 Бабина полена нива 0.428  

42 083001 Дълго ливаде нива 1.000  

43 083004 Дълго ливаде нива 0.600  

44 083005 Дълго ливаде нива 0.500  

45 083006 Дълго ливаде нива 0.200  

46 083007 Дълго ливаде нива 0.200  

47 083008 Дълго ливаде нива 0.204  

48 083009 Дълго ливаде нива 0.400  

49 083010 Дълго ливаде нива 0.200  

50 083011 Дълго ливаде нива 0.600 51 083020 Дълго ливаде нива 1.000 

52 083021 Дълго ливаде нива 1.198 

53 088014 Горно дълго ливаде нива 3.500  

54 089010 Вутецов дол нива 2.000  

55 089023 Вутецов дол нива 0.711  

56 089037 Вутецов дол нива 1.981  

57 091037 Крушов рът нива 0.722  

58 093106 Керкезкото нива 1.000  

59 093127 Керкезкото нива 3.426  

60 093141 Керкезкото нива 0.500  

61 094091 Дълго ливаде нива 0.500  

62 094122 Дълго ливаде нива 0.806  

63 094179 Дълго ливаде нива 1.000  

64 094203 Дълго ливаде нива 3.271  

65 099001 Горно дълго ливаде нива 0.600  

66 099007 Горно дълго ливаде нива 0.500  

67 062002 Полето ливада 0.726  

68 062003 Полето ливада 1.086  

69 062005 Полето ливада 1.117  

70 062006 Полето ливада 11.778  

71 067079 Потока ливада 0.848  

72 084035 Бистрия дол ливада 4.369  



73 086007 Вутецов дол ливада 2.571  

74 086008 Вутецов дол ливада 1.595  

75 086009 Вутецов дол ливада 0.493  

76 086010 Вутецов дол ливада 2.328  

77 086011 Вутецов дол ливада 0.405  

78 086018 Вутецов дол ливада 1.289  

79 086021 Вутецов дол ливада 0.415  

80 080013 Дълго ливаде пасище 3.069  

81 080014 Дълго ливаде пасище 3.446  

82 094298 Дълго ливаде пасище 6.335  

83 094296 Дълго ливаде пасище с храсти 3.839  

84 094297 Дълго ливаде пасище с храсти 3.226  

 Общо земи с. Радотина - 137,297дка  

  

ІV.Землището на с.Врачеш  

№ по  

ред  

№ на имот Местност НТП Площ  

1 031024 Остроша нива 151.806  

2 034009 Остроша нива 22.538  

3 225042 Ивановски хан нива 1.000  

4 225044 Ивановски хан нива 0.342  

5 018047 Петте чукли пасище 1.666  

6 018049 Петте чукли пасище 1.835 7 018052 Калния дол пасище 4.970 

8 018053 Калния дол пасище 0.976 

9 018054 Петте чукли пасище 2.822  

10 018056 Петте чукли пасище 5.046  

11 018073 Петте чукли пасище 4.860  

12 230020 Ивановски хан пасище 0.501  

13 230031 Ивановски хан пасище 0.500  

14 230033 Ивановски хан пасище 2.303  

15 230034 Ивановски хан пасище 2.000  

16 232104 Извора пасище 1.744  

17 222060 Калния дол ливада 1.062  

18 222069 Калния дол ливада 0.235  

19 222071 Калния дол ливада 0.209  

20 228017 Стръмната стран ливада 1.998  

21 228031 Черновъртия дол ливада 3.274  

22 230024 Ивановски хан ливада 2.259  

23 233051 Краището ливада 0.999  

24 233053 Краището ливада 5.292  

25 233054 Краището ливада 0.801  

26 233063 Краището ливада 3.436  

27 233065 Краището ливада 1.912  

28 233078 Краището ливада 6.413  

29 233090 Краището ливада 0.498  

30 232111 Извора пасище с храсти 14.976  

31 233046 Краището пасище с храсти 52.129  

32 235027 Самоковището пасище с храсти 8.366  

33 235029 Самоковището пасище с храсти 18.469  



34 235030 Самоковището пасище с храсти 1.750  

35 235031 Самоковището пасище с храсти 1.750  

36 235032 Самоковището пасище с храсти 4.667  

37 235037 Самоковището пасище с храсти 2.201  

38 235055 Майов дол пасище с храсти 8.955  

39 235059 Майов дол пасище с храсти 1.948  

40 224058 Калния дол ерозирана нива 5.983  

 Общо земи в с.Врачеш 354,501 дка  

  

 Общо земеделски земи в четирите населени места 477 броя имоти  

 с площ 1163.493дка.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури  

по ЗОС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№202  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно ангажиране на  

външен експерт за осъществяване на контрол и мониторинг при  

изпълнението на проект :”ГПСОВ-Ботевград,довеждаща и съпътстваща  

инфраструктура към нея /вх.№ 250 / и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл.24,т.1 от закона за общинските бюджети и 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”, 2  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се сключи договор за консултантски услуги, във  

връзка с реализирането на проект : «ГПСОВ-Ботевград, довеждаща и  

съпътстваща инфраструктура към нея» по Договор за безвъзмездна  

финансова помощ № DIR-510111116-C040/14.08.2012г., одобрен за  

финансиране по процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 «Подобряване и  

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации  

над 10 000 е.ж.”, по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на  

инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на оперативна програма  

„Околна среда 2007 – 2013 г.”, с предмет:  

- контрол върху дейността на всички участници в изпълнението за  



изпълнението на подписаните им договори съгласно правилата на  

Оперативната програма;  

- осигуряване на взаимодействието между администрацията и  

външните участници в изпълнението, както и на институциите по  

управление на Оперативната програма;  

- предоставяне на специфични консултации както по отношение на  

проектирането, така и по отношение на доставка на оборудването,  

технологичния монтаж и специфични технологични тестове и процеси;  2. 

- контрол върху процесите на докладване и отчитане на  

изпълнението, както и за осигуряването на финансирането на проекта и  

изпълнението;  

- осигуряване на професионален контрол върху техническите страни  

от изпълнението съгласно изискванията на програмата за втори контрол  

върху листовете за проверка „чек-листата“;  

- подготовка на специфичните окончателни технически и  

финансови доклади при завършването на проекта, подготвяни от  

общинската администрация, ежеседмично участие в работните срещи по  

прогреса и съдействие при организирането на изпълнението;  

- представяне на възложителя при проверки и други форуми при  

изпълнението на проекта в технически аспект относно проекта за ГПСОВ,  

изпълнението на който да се възложи на инж. Петър Петров, при стойност  

на договора в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева, изплатени на  

четири равни вноски, на всеки четири месеца от началото на проекта, в  

размер на 80 % от общата стойност на договора, а останалите 20 % след  

приемането на окончателното плащане по финалното искане на проекта.  

 ІІ. Необходимите финансови средства, в размер на 20 000 (двадесет  

хиляди) лева, да се изплатят от собствени приходи на община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№203  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината за закупуване и  

монтаж на нова телефонна централа /вх.№ 246 / 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 28 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  

2000 /две хиляди/ лева от собствени приходи за закупуване и монтаж  

на нова телефонна централа в сградата на Община-Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№204  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане на  

финансови средства за посрещане официална делегация от гр.  

Саранск/вх.№247/ 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”, 3 гласа „против”, 3  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на  

2000 /две хиляди/ лева от собствени приходи за посрещане на официална  

делегация от гр.Саранск, Република Мордовия по повод откриване на  

Целодневна детска градина „Саранск”,гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№205  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно изменение и допълнение на  

чл.22 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с  

общинско имущество на Община Ботевград и Тарифа към нея /вх.№ 253/  

 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 18 гласа „за”, 6 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 чл.22 от Наредба за реда за придобиване,  

управление и разпореждане с общинско имущество на Община  

Ботевград и Тарифа за определяне на минимален месечен наем на  

1кв.м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти, както  

следва:  

  

 1.1. Изменя и допълва чл.22 като след думата „стопански” се  

допълват думите „и медицински заведения регламентирани в чл.5,  

ал.1 от ЗЛЗ” и същият придобива следният вид:  

 „чл.22.Общинският съвет приема тарифа, с която определя минимална  

цена за един квадратен метър полезна площ, при провеждане на публичен  

търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти  

предназначени за административни, производствени, стопански и  

медицински заведения регламентирани в чл.5, ал.1 от ЗЛЗ, в  

зависимост от местоположението, целта на инвестиционната дейност,  

нивото на заетост и реалните пазарни цени за съответния район”.  

  

  

   

  

 2.  

 1.2. Изменя и допълва подраздел А.За Административни и стопански  

дейности от раздел І. На територията на гр.Ботевград в Тарифа за  

определяне на минимален месечен наем на 1кв.м. полезна площ при  

отдаване под наем на общински имоти към Наредбата за реда за  

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като  

след думата „стопански” се допълват думите „и медицински  

заведения регламентирани в чл.5, ал.1 от ЗЛЗ” и същият придобива  

следния вид:  

 „А.За Административни , стопански и медицински заведения  

регламентирани в чл.5, ал.1 от ЗЛЗ ”  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№206  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно изменение на Подробния  

устройствен план/ПУП/- План за регулация /ПР/ на част от кв.70 по  

действащия регулационен план на гр.Ботевград /вх.№ 252/ 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 и чл.134,ал.1,т.1 от закон за устройство на  

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

проведено гласуване с 24 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 изменение на  

Подробния устройствен план/ПУП/- План за регулация /ПР/ на част от  

кв.70 по действащия регулационен план на гр.Ботевград,като се променят  

улично-регулационните линии на УПИ ХIХ- За бензиностанция и  

автомивка, УПИ I-за спорт и отдих и улица с о.т..161а-о.т. 161з,съгласно  

представената скица-предложение за изменение.  



2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№207  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно извършване на ремонтни  

дейности на площад „Форум” в централна градска част- гр.Ботевград  

/вх.№ 255/ и становища на Постоянните комисии 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”, 4 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се”, ”  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие разходите по изпълнението на трети етап от цялостния  

проект,свързана с ремонта в централна градска част „Форум”,конкретно  

касаещо се до изграждане на пешеходни зони,ел.осветление,поливна  

система и озеленяване и други строително-монтажни дейности да са от  

собствени средства на Община Ботевград в размер до 312.000.00 /триста и  

дванадесет хиляди/ лева  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  



  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№208  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно въвеждане цена на тон за  

депониране на отпадъци на регионалното депо валидна за всички  

доставчици /вх.№ 256/ и становища на Постоянните комисии по бюджет  

и финанси и териториално развитие и екология 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 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Считано от 01.10.2013 година да бъде въведена формирана цена за  

депониране на отпадъци от 22.12 лева/тон с ДДС за всички доставчици на  

отпадъци от 3-те общини-Ботевград,Правец и Етрополе на Регионално  

депо за неопасни отпадъци”Ботевград”.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№209  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на  

финансови средства за довършителни ремонтни дейности в сградите на  

ЦДГ”Слънце”, ЦДГ”Славейче” и ОУ”Н. Й. Вапцаров”гр.Ботевград  

/вх.№ 259/ и становища на Постоянните комисии 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 25 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Утвърждава средства за допълнителни ремонтни дейности в ЦДГ  

„Славейче”,гр.Ботевград в размер до 15 000 /Петнадесет хиляди/ лева от  

собствени приходи на община Ботевград  

2. Утвърждава средства за допълнителни ремонтни дейности в ЦДГ  

„Слънце”,гр.Ботевград в размер до 15 000 /Петнадесет хиляди/ лева от  

собствени приходи на община Ботевград  

3. Утвърждава средства за допълнителни ремонтни дейности в  

ОУ”Н.Й.Вапцаров”,гр.Ботевград в размер до 60 000 /Шестдесет хиляди/  

лева от собствени приходи на община Ботевград  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№210  

Гр.Ботевград,26.09.2013 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 Пенсионерски  

клуб”Детелина”-гр.Ботевград /вх.№ 258/ и становище на Постоянните  

комисии 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 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 450,00 /четиристотин и  

петдесет/ лева за транспортни разходи на Вокална група „Пей сърце” към  

пенсионерски клуб „Детелина”-гр.Ботевград за участие в два фестивала за  

стара градска песен в периода 12.10.2013 година до 21.12.2013 година  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№211  

Гр.Ботевград,26.09.2013 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет-Ботевград на проект на план за работа на ОбС през  

четвъртото тримесечие на 2013 година /вх.№ 248/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  

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



местната администрация и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

  

 1. Приема План за работа на Общинския съвет-Ботевград през  

четвъртото тримесечие на 2013 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№212  

Гр.Ботевград,26.09.2013 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.№ 260/ и  

становище на Постоянните комисии 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 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 на 500,00 /петстотин/ лева за  

животоспасяваща операция на Даниела Николова Петкова с онкологично  



заболяване.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№213  



Гр.Ботевград,02.10.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отмяна на Решение  

№193 от Протокол №21/18.09.2013г. /вх.№263/ и становища на  

Постоянните комисии по бюджет и финанси и териториално развитие  

и екология по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл.45,ал.7; 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.Отменя Решение №193 от Протокол №21 от 18.09.2013 година на  

Общински съвет-Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№214  

Гр.Ботевград,02.10.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно определяне на  

ликвидатор на „БКС”ЕООД – /вх.№ 264/и становища на Постоянните  

комисии по бюджет и финанси и териториално развитие и екология по  

същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на основание  



чл.21,ал.1,т.9 и т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация,чл.266,ал.2 и ал.5,т.1 от Търговския закон и чл.12,т.16  

от Наредбата за ,упражняване правото на собственост на общината  

върху общинската част от капитала на ТД и проведено поименно  

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

” при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Освобождава Венетка Николова Цолова с ЕГН…........, като  

ликвидатор на “Благоустройство и комунално стопанство”  

ЕООД,гр.Ботевград, считано от 02.10.2013 година.  

2. Определя за ликвидатор на „Благоустройство и комунално  

стопанство” ЕООД,гр.Ботевград, Милчо Николов Илчев с ЕГН  

............,считано от 02.10.2013 година.  

3.Определя срок за извършване на ликвидацията, считано от 01.09.2011  

година до 01.04.2014 година  

4.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 200 лева месечно,  

плюс задължителните осигурителни вноски, съгласно действащото  

законодателство.  

 5.Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за възлагане  

ликвидацията на “Благоустройство и комунално стопанство” ЕООД.  

 6.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови действия,  

относно процедурата по ликвидация на „Благоустройство и комунално  

стопанство” ЕООД с оглед заличаване на дружеството.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№215  

Гр.Ботевград,02.10.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината за направа на вертикална  

планировка пред Многофункционална спортна зала в кв.249 по плана на  

гр.Ботевград /вх.№ 261/ и становище на Постоянните комисии по бюджет  

и финанси и териториално развитие и екология по същия въпрос  

,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.24,т.1 от Закона за  

общинските бюджети и на осн. 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”, 3 гласа „против”, 1 гласа  



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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

320 000 /триста и двадесет хиляди// лева от собствени приходи на  

общината за направа на вертикална планировка пред  

Многофункционална спортна зала находяща се в УПИ I -2121,кв.249  

по плана на гр. Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№216  

Гр.Ботевград,02.10.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината /вх.№ 262/ и становище на  

Постоянните комисии по бюджет и финанси и териториално развитие и  

екология по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл.24,т.1 от Закона за общинските бюджети и на осн. 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”, 4 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  

150 000 /сто и петдесет хиляди// лева от собствени приходи на  



общината за изграждане на фонтан, районно осветление и  

озеленяване с поливна система за оформяне пространството около  

новоизграждащата се Многофункционална спортна зала, находяща се  

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

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№217  

Гр.Ботевград,14.10.2013 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отмяна на Решение  

№201 от Протокол №22/26.09.2013г. /вх.№268/ и становище на  

Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия въпрос  

,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.45,ал.7; чл.21,ал.1,т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.  

8,ал.10 и 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.Отменя Решение №201от Протокол №22 от 26.09.2013 година на  

Общински съвет-Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№218  

Гр.Ботевград,14.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно застраховане на  

имоти – частна общинска собственост/вх.№ 266/ и становище на  

Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия въпрос  

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

за местното самоуправление и местната администрация и чл.9,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 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  

Младежки дом –двуетажна сграда със РЗП-2140.2кв.м.- кв. 65, 83/19.02.1998  

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  

Спортно-тренировъчен център в ОУ”В.Левски”-двуетажна ЗП- 

1750кв.м.,Ботевград ,ул. Александър Батенберг” № 14,  

599/10.03.2004  



Триетажна масивна сграда/ „Родина”/ с РЗП- 

1697.55кв.м.,гр.Ботевград ,пл..Саранск 10,  

1164/18.05.2009  

Сграда- Исторически музей-двуетажна РЗП-900кв.м.,гр.  

Ботевград ,пл. Саранск №1,  

1223/15.04.2010  

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 986/18.01.2008 кв.202/болницата/ 

със ЗП-147.70кв.м., гр.Ботевград  

,кв.202,ул.Божко Божилов,  

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 „  

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  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№219  

Гр.Ботевград,14.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно извършване на  

вътрешни компенсирани промени в рамките на капиталовите разходи в  

инвестиционната програма на Община Ботевград за 2013година/вх.№  

267 / и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси по  

същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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

администрация и чл.12,ал.3 от Закона за държавния бюджет и  

проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”, 4 гласа „против”, 1  

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

  

 Р Е Ш И :  



  

  

 1. Дава съгласие в изпълнение на чл. 12, ал. 3 от Закона за държавния  

бюджет да се извършат необходимите вътрешни компенсирани промени по  

обекти в рамките на определените капиталови разходи, финансирани със  

средства от целевата субсидия по чл. 10, ал. 1 от ЗИД на Закона за  

държавния бюджет, както следва:  

 Било:  

1. „Извършване на ремонтни дейности в сградата на общинска  

администрация - 33 250лв.  

  

 Става:  

1. „Извършване на ремонтни дейности в сградата на общинска  

администрация - 0,00лв.  

  

2.„Изграждане на ротонда и околно пространство в ЦГЧ-Форум в  

гр.Ботевград”- 33 250лв.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№220  

Гр.Ботевград,14.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината за  

довършителни ремонтни дейности в ЦДГ”Славейче” гр.Ботевград  

/вх.№269 / и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси  

по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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

администрация и чл.24,т.1 от Закона за общинските бюджети 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.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

103 000 /сто и три хиляди// лева от собствени приходи на общината  

за извършване допълнителни ремонтни дейности в ЦДГ”Славейче”,  



гр. Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№221  

Гр.Ботевград,14.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината за ремонтни  

дейности в Общински учебен спортно- тренировъчен център”Васил  

Левски” гр.Ботевград /вх.№ 270 /и становище на Постоянната комисия  

по бюджет и финанси по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.24,т.1 от Закона за  

общинските бюджети и проведено поименно гласуване с 16 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  

1 000 / хиляда/ лева от собствени приходи на общината за  

извършване ремонтни дейности в Спортно-тренировъчен  

център”Васил Левски”, гр. Ботевград  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№222  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Информация за готовността на Община Ботевград за работа  

при зимни условия /вх.№ 274/ 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”, 2 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:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  



  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№223  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно изменение и  

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския  

съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската  

администрация. /вх.№271/ 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 с 18 гласа „за”, 8 гласа „против”, 3  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Изменя и допълва СЧИТАНО ОТ 01.11.2013 ГОДИНА Правилника  

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и  

взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение №2 от  

10.11.2011г., както следва:  

1. Чл.77 (2) се изменя и придобива следното съдържание:  

„Размерът на месечното възнаграждение на общинския съветник е в  

размер на 17 % от средната работна заплата на общинската администрация  

за предходния месец. За извънредно заседание на общинските съветници се  

заплаща възнаграждение в размер на 10.00 лв. на час.”  

2. Чл.77 (3) се отменя и се създава нова със следното съдържание:  

„При неизпълнение на задълженията по чл.78, ал.1, т.1  

възнаграждението на общинския съветник се удържа в пълен размер за  

съответното заседание при отсъствие от заседание.”  

3. Създава се нова алинея 4 със следното съдържание:  

„ Възнаграждението по ал.2 се изплаща на общинския съветник в  

пълен размер, при неговото участие във всички взети решения на  

Общинския съвет за съответното заседание, като от същото се удържат  

средства с оглед процентното му неучастие във взетите от Общинския съвет  

решения.”  

4. Досегашните ал.4, 5 и 6 стават ал.5, 6 и 7.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№224  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно приемане на  

Регионален план за обособената територия на „В и К-Бебреш” ЕООД- 

гр. Ботевград /вх.№287/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”, 1 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Регионален генерален план за обособената територия на  

 „В и К-Бебреш” ЕООД-гр. Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№225  

Гр. Ботевград,31..10.2013 г.  



  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на . Докладна записка относно освобождаване на  

Николета Йотова Иванова от длъжността управител на „Ботевградски  

вести”ЕООД-Ботевград /вх.№272/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.5 от Търговския закон и раздел  

VI,чл.6.2.,т.4 от договора за управление 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.Освобождава Николета Йотова Иванова от длъжността управител на  

“Ботевградски вести” ЕООД, считано от 01.11.2013 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “Ботевградски вести”  

ЕООД - Николета Йотова Иванова.  

3.Избира Кристалина Панчева Танева, ЕГН:......... за управител на  

„Ботевградски вести „ ЕООД за срок от 3 години и определя основно  

месечно възнаграждение в размер на 250.00 лв до 01.04.2014 година, от  

01.04.2014 година определя основно месечно възнаграждение в размер на  

600.00 лева.  

4. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за уравление  

на „Ботевградски вести” ЕООД с новоизбрания управител.  

5. Възлага на новоизбрания управител на впише промените в търговския  

регистър.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№226  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно допълване и  

актуализиране на раздел V от Програма за управление и разпореждане  

с общинска собственост през 2013 година /вх.№277/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.36,ал.1,т.2 от ЗОС,чл.8,ал.10 от ЗОС 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 раздел V. на Програма за управление и разпореждане с  

имотите - общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г.  

със следния общински недвижим имот:  

 19.5/863 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 05815.306.754 по  

КККР на гр.Ботевград,в.з.Зелин, с площ от 863кв.м. с трайно  

предназначение на територията:урбанизирана, НТП:ниско  

застрояване, номер по предходен план УПИ ІV-4,5, кв.6 по плана на  

в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, Софийска област, община Ботевград,  

актуван с АОС-частна № 1656/10.10.2013г.  

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

горното решение процедури по ЗОС .  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№227  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно изменение на  

Подробния устройствен план/ПУП/-ПР на част от кв.1 по плана на  

с.Врачеш /вх.№303/ ,Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.11 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

за регулация/ПР/ на част от кв.1 по плана на с. Врачеш,като терен  

представляващ улично уширение между улица с о.т. 324-о.т. 298 се  

придаде към УПИ ХХIII – 985, За обществено-обслужващи  



дейности,кв.1 по плана на с.Врачеш,съгласно представената скица  

предложение.  

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

произтичащите от решението законови процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№228  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно допълване и  

актуализиране на раздел III. Б от Програма за управление и  

разпореждане с общинска собственост през 2013 година /вх.№284/ 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.10 и чл.35,ал.1 от  

ЗОС и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа  

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

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г. както  

следва:  

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

включва следните общински недвижими имоти - земи по чл.19 от ЗСПЗЗ :  

 1.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, актуван АОС-частна №1682/18.10.2013г.  

 2. Поземлен имот с идентификатор 05815.4.20/нула, пет, осем, едно,  

пет, точка, четири, точка, двадесет / по КККР на гр.Ботевград, с площ от  



520.00/петстотин и двадесет/ кв.м., с трайно предназначение на  

територията: земеделска; начин на трайно ползване: гори и храсти в  

земеделска земя, с номер по предходен план 004020, категория:пета,  

землището на гр.Ботевград, местност Воденицата, актуван АОС-частна  

№1603/04.02.2013г.  

  

  

  2. 

  

3. Поземлен имот /ПИ/ №043117/нула, четири, три, едно, едно, седем/ с  

площ от 1.592/един дка, петстотин, деветдесет и две хилядни/дка , начин  

на трайно ползване:ЛИВАДА, категория при неполивни условия:седма;  

находящ се в землището на с.Краево, местност "ОСИЧИНА ПОЛЯНА,  

актуван АОС-частна №1660/17.10.2013г.  

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

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

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№229  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно допускане  

изработване на ПУ?П на имот с идентификатор 05815.3.3 в м.  

Дърводелско училище” в землището на гр.Ботевград/вх.№304/  

,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите  

по чл.17,ал.1,т.2, чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация, 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 и  

проведено гласуване с 25 гласа „за”, 1 гласа „против”, 1 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 05815.3.3 в  

м.”Дърводелско училище” в землището на гр.Ботевград, с цел промяна  

предназначението на същия за „Жилищно строителство и обшествено- 

обслужваща дейност” и одобрява приложено задание по чл.125 от ЗУТ.  

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

произтичащите от т.1 на 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:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№230  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  



Община Ботевград на Докладна записка относно допълване и  

актуализиране на раздел III. Б от Програма за управление и  

разпореждане с общинска собственост през 2013 година /вх.№286/ 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.10 и чл.35,ал.1 от  

ЗОС и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 5 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 2013г. както  

следва:  

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

включва следните общински недвижими имоти - земи по чл.19 от  

ЗСПЗЗ в населените места с.Скравена, с.Врачеш , с.Литаково и  

с.Радотина:  

  

  

 І.Землището на с.Литаково  

  

№ по  

ред № на имот Местност НТП Площ  

1 2 3 4 5  

1 009067 Полето нива 0.258  

2 009070 Полето нива 1.680  

3 009361 Полето нива 0.248  

4 009430 Полето нива 1.680  

5 010139 Вълканица нива 1.451  

6 010211 Вълканица нива 1.433  

7 015106 Гаджово селище нива 1.596  

8 015176 Гаджово селище нива 0.336  

9 015177 Гаджово селище нива 1.428  

10 015181 Гаджово селище нива 0.252 11 015193 Гаджово селище нива 0.588 

12 023152 Славчово торище нива 0.168 

13 023178 Славчово торище нива 1.428  

14 23195 Славчово торище нива 2.520  

15 024049 Славчово торище нива 0.294  

16 024156 Славчово торище нива 1.260  

17 024186 Славчово торище нива 1.848  

18 024245 Славчово торище нива 0.962  

19 024248 Славчово торище нива 0.336  

20 032031 Крайчин бряг нива 0.335  

21 032104 Крайчин бряг нива 0.084  

22 032105 Крайчин бряг нива 0.084  

23 033022 Пороя нива 1.150  

24 034176 Редежа нива 0.168  

25 041122 Слава поляна нива 2.154  



26 041263 Земярица нива 0.420  

27 041313 Слава поляна нива 1.680  

28 050009 Високото дърво нива 0.839  

29 060189 Дренето нива 0.577  

30 060228 Дренето нива 0.332  

31 088001 Под селото нива 0.952  

32 088002 Под селото нива 0.886  

33 088009 Под селото нива 2.136  

34 088016 Под селото нива 1.008  

35 088033 Полето нива 0.527  

36 088036 Полето нива 1.637  

37 088041 Полето нива 1.734  

38 060044 Дренето ливада 0.840  

39 067027 Зелена бара ливада 0.447  

40 067041 Зелена бара ливада 0.840  

41 073066 Бабанова кория ливада 0.167  

42 073172 Бабанова кория ливада 0.607  

43 073199 Бабанова кория ливада 0.348  

44 073211 Бабанова кория ливада 0.697  

45 073214 Бабанова кория ливада 0.774  

46 073236 Бабанова кория ливада 2.774  

47 060227 Дренето храсти 6.960  

48 060012 Дренето  

наводнена  

нива 8.632  

  

  

  

  

ІІ.Землището на с Скравена №  

по  

ред № на имот Местност НТП Площ  

1 019001 Св.Петър пасище 5.138  

2 061001 Лещака пасище 3.434  

3 062001 Лещака пасище 11.750  

4 067008 Друма пасище 2.000  

5 069001 Градежа пасище 19.427  

6 073001 Златина ливада пасище 4.228  

7 075001 Лалов камък пасище 0.875  

8 075002 Лалов камък пасище 1.674  

9 075007 Лалов камък пасище 1.009  

10 076001 Лалов камък пасище 4.000  

11 076003 Друма пасище 2.917  

12 076006 Друма пасище 4.775  

13 079004 Брега пасище 0.926  

14 080013 Конаревец пасище 20.706  

15 080008 Соларска воденица пасище 3.144  

16 083001 Крайно ливаде пасище 2.577  

17 115117 Търновец пасище 0.648  

18 132003 Гунинското пасище 1.390  



19 216051 Паланката пасище 2.758  

20 216053 Градежа пасище 0.555  

21 171017 Дилковци пасище 0.858  

22 067004 Дер.Дол нива 4.336  

23 068005 Градежа нива 10.875  

24 072004 Скравена нива 8.065  

25 072008 Скравена нива 6.925  

26 072009 Скравена нива 6.863  

27 072011 Скравена нива 30.150  

28 072012 Скравена нива 0.451  

29 082004 Соларска воденица нива 5.054  

30 099004 Горуните нива 4.072  

31 099006 Горуните нива 0.616  

32 103001 Найденова воденица нива 0.760  

33 103019 Найденова воденица нива 0.599  

34 105016 Върбица нива 0.799  

35 105075 Върбица нива 0.770  

36 105083 Върбица нива 0.307  

37 1092040 Урушко ливаде нива 0.267  

38 110009 Лещака нива 0.874  

39 110059 Лещака нива 1.746  

40 114081 Гробището нива 5.256  

41 117015 Търновец нива 0.500  

42 117034 Търновец нива 0.102 43 118010 Вадище нива 0.299 

44 121020 Десковица нива 0.300 

45 121030 Десковица нива 2.301  

46 130015 Койдановец нива 0.335  

47 131002 Койдановец нива 0.336  

48 132012 Гунинското нива 1.499  

49 132014 Гунинското нива 0.801  

50 133014 Койдановец нива 1.301  

51 133026 Койдановец нива 2.999  

52 133028 Койдановец нива 0.924  

53 139002 Игрището нива 1.797  

54 139004 Игрището нива 1.360  

55 141210 Торището нива 0.212  

56 146076 Планиница нива 0.098  

57 147033 Друма нива 4.000  

58 147035 Друма нива 3.998  

59 148005 Любенец нива 0.849  

60 148046 Любенец нива 2.289  

61 149006 Друма нива 1.803  

62 149009 Друма нива 2.401  

63 149015 Друма нива 0.678  

64 150078 Златина ливада нива 0.370  

65 154005 Манастирище нива 1.800  

66 156006 Ушите нива 3.662  

67 156017 Ушите нива 1.499  

68 156029 Ушите нива 3.002  

69 160001 Пенкински градеж нива 12.613  



70 161002 Пенкински градеж нива 4.819  

71 162004 Пенкински градеж нива 8.659  

72 162005 Пенкински градеж нива 2.002  

73 163039 Ушите нива 1.299  

74 170134 Конаревец нива 0.387  

75 170148 Конаревец нива 1.201  

76 170154 Конаревец нива 1.199  

77 170164 Конаревец нива 0.599  

78 170193 Конаревец нива 1.798  

79 170195 Конаревец нива 1.002  

80 170221 Конаревец нива 1.500  

81 170526 Конаревец нива 0.700  

82 170585 Конаревец нива 0.215  

83 170592 Конаревец нива 0.892  

84 171014 Дилковци нива 0.210  

85 171015 Дилковци нива 0.236  

86 173069 Краище нива 0.686 87 173106 Краище нива 0.177 

88 174146 Горуните нива 1.000 

89 176127 Синьово нива 1.294  

90 176185 Синьово нива 0.801  

91 176398 Бойовец нива 1.500  

92 176456 Синьово нива 0.200  

93 176459 Синьово нива 0.298  

94 176460 Синьово нива 0.501  

95 176462 Синьово нива 0.500  

96 178002 Темоша нива 0.156  

97 179031 Темоша нива 0.152  

98 181016 Джидовци нива 1.358  

99 201003 Селото нива 2.209  

100 201004 Селото нива 1.161  

101 201005 Селото Нива 1.013  

102 201006 Селото нива 0.038  

103 201007 Селото нива 0.021  

104 201008 Селото нива 2.549  

105 201009 Селото нива 3.742  

106 170006 Конаревец  

наводнена  

нива 13.278  

107 201011 Селото нива 1.307  

108 201012 Селото нива 1.060  

109 201013 Селото нива 1.046  

110 201014 Селото нива 0.588  

112 202002 Чайра нива 0.700  

113 202003 Чайра нива 0.285  

114 202004 Чайра нива 0.500  

115 202005 Чайра нива 0.456  

116 202006 Чайра нива 0.403  

117 202007 Чайра нива 0.223  

118 202011 Чайра нива 0.264  

119 202012 Чайра нива 0.410  



120 202014 Чайра нива 0.874  

121 202017 Чайра нива 0.635  

122 202018 Чайра нива 1.183  

123 202021 Чайра нива 0.477  

124 202022 Чайра нива 0.376  

125 202023 Чайра нива 0.627  

126 202024 Чайра нива 1.911  

127 203001 Скравена нива 0.606  

128 203002 Скравена нива 7.800  

129 203004 При дома нива 0.548  

130 204001 Белия бряг нива 0.938  

131 204002 Белия бряг нива 0.023 132 204004 Белия бряг нива 0.040 

133 204005 Белия бряг нива 0.792 

134 210001 Мирчово нива 0.014  

135 210002 Мирчово нива 0.036  

136 210003 Мирчово campo 0.039  

137 210004 Мирчово нива 0.164  

138 210005 Мирчово нива 0.221  

139 210006 Мирчово нива 0.650  

140 210007 Мирчово нива 1.437  

141 210008 Мирчово нива 2.123  

142 210009 Мирчово нива 0.194  

143 210010 Мирчово нива 0.012  

144 210011 Мирчово нива 0.956  

145 210013 Мирчово нива 1.903  

146 210014 Мирчово нива 1.409  

147 210015 Мирчово нива 1.478  

148 210017 Мирчово нива 0.341  

149 211001 Брега нива 0.163  

150 211002 Брега нива 0.260  

152 211004 Брега нива 0.020  

153 211005 Брега нива 1.170  

154 211006 Брега нива 1.718  

155 211007 Брега нива 0.698  

156 211008 Брега нива 0.821  

157 211009 Брега нива 0.484  

158 211010 Брега нива 0.735  

159 211011 Брега нива 0.077  

160 211012 Брега нива 0.172  

161 211014 Брега нива 0.513  

162 211015 Брега нива 0.152  

163 211016 Брега нива 0.101  

164 211017 Брега нива 0.034  

165 212001 Медвен нива 0.030  

166 212002 Медвен нива 0.923  

167 212003 Медвен нива 0.044  

168 213002 Церовица нива 2.770  

169 213006 Церовица нива 0.862  

170 213011 Церовица нива 1.225  

171 213012 Церовица нива 0.598  



174 213020 Церовица нива 2.231  

175 213023 Церовица нива 0.899  

176 213024 Церовица нива 0.662  

177 213025 Церовица нива 0.485  

178 213026 Церовица нива 0.504  

179 213029 Церовица нива 1.439 180 213030 Церовица нива 1.769 

181 213031 Церовица нива 1.010 

182 213032 Церовица нива 0.856  

183 213034 Церовица нива 2.886  

184 213038 Церовица нива 1.631  

185 213040 Церовица нива 2.176  

186 213042 Церовица нива 0.280  

187 213044 Церовица нива 0.586  

188 213045 Церовица нива 1.192  

189 213046 Церовица нива 1.523  

190 213048 Церовица нива 1.633  

191 213050 Церовица нива 4.278  

192 213051 Церовица нива 3.500  

193 213052 Церовица нива 0.428  

194 213053 Церовица нива 0.306  

195 213054 Церовица нива 0.437  

196 213055 Церовица нива 0.799  

197 213056 Церовица нива 1.093  

198 213058 Церовица нива 1.877  

199 213059 Церовица нива 0.126  

200 213061 Церовица нива 0.143  

201 213063 Церовица Нива 2.618  

202 124040 Дълбока падина  

овощна  

градина 0.145  

203 214002 Градежа нива 2.143  

204 214005 Градежа нива 0.977  

205 216001 Паланката нива 0.174  

206 216002 Паланката нива 0.853  

207 125082 Ларовец  

овощна  

градина 0.500  

208 216015 Паланката нива 0.834  

209 216018 Паланката нива 1.381  

210 216019 Паланката нива 1.774  

211 216022 Паланката нива 0.773  

212 216025 Паланката нива 1.321  

213 216028 Паланката нива 1.377  

214 216032 Паланката нива 1.663  

215 216034 Паланката нива 1.283  

216 216035 Паланката нива 1.131  

217 216040 Паланката нива 1.738  

218 216041 Паланката нива 2.082  

219 216043 Паланката нива 1.418  

220 216044 Паланката нива 0.849  



221 216048 Паланката нива 1.146  

222 216049 Паланката нива 3.391 223 217001 Горуните нива 1.516 

224 217003 Горуните нива 0.156 

225 079001 брега ливада 1.830  

226 217014 Горуните нива 1.034  

227 217015 Горуните нива 4.383  

228 217018 Горуните нива 4.147  

229 217020 Горуните нива 1.292  

230 217022 Горуните нива 2.538  

231 083002 Крайно ливаде ливада 7.020  

232 217024 Горуните нива 2.905  

234 218206 Селото нива 2.282  

235 218207 Селото нива 0.976  

236 218208 Селото нива 1.422  

237 218211 Селото нива 0.631  

238 218212 Селото нива 0.681  

239 218213 Селото нива 0.673  

240 218214 Селото нива 0.694  

241 218215 Селото нива 1.020  

242 218216 Селото нива 1.226  

243 218217 Селото нива 2.496  

244 218219 Селото нива 0.709  

245 218220 Селото нива 0.546  

246 218221 Селото нива 0.844  

247 218222 Селото нива 0.873  

248 218223 Селото нива 2.790  

249 218224 Селото нива 1.138  

250 218225 Селото нива 3.780  

251 218226 Селото нива 2.674  

252 218227 Селото нива 2.816  

253 218228 Селото нива 1.040  

254 082001 храсти 5.300  

255 218230 Селото нива 2.726  

256 218231 Селото нива 5.201  

257 218232 Селото нива 0.617  

258 218237 Селото нива 0.368  

259 218238 Селото нива 1.422  

260 218239 Селото нива 1.695  

261 082005 храсти 7.270  

262 218241 Селото нива 1.030  

263 218242 Селото нива 0.760  

264 218243 Селото нива 0.518  

265 218245 Селото нива 1.284  

266 218246 Селото нива 0.229  

267 218589 Селото нива 0.381  

268 218590 Селото нива 0.702 269 218591 Селото нива 4.655 

270 218782 Селото нива 0.074 

271 218783 Селото нива 0.201  

272 218784 Селото нива 0.376  

273 218785 Селото нива 0.464  



274 218786 Селото нива 0.991  

275 218787 Селото нива 1.979  

276 218788 Селото нива 1.738  

277 218789 Селото нива 7.245  

278 064002 Долния градеж  

изоставена  

нива 2.473  

279 072005 Скравена  

изоставена  

нива 3.911  

280 182005 Ушите  

изоставена  

нива 1.199  

281 182009 Ушите  

изоставена  

нива 3.999  

282 165003 Церовица  

изоставена  

нива 32.735  

283 124041 Дълбока падина  

изоставена  

нива 0.251  

284 101107 Св.Петър  

изоставена  

нива 6.186  

285 103003 Найденова воденица  

изоставена  

нива 2.605  

286 216054 друг.селскост.т. 0.213  

287 217002 Горуните друг.селскост.т. 0.353  

288 214006 друг.селскост.т. 1.115  

289 082005 храсти 7.270  

290 213066 друг.селскост.т. 0.144  

291 213001 друг.селскост.т. 1.065  

292 211018 друг.селскост.т. 0.618  

293 210018 друг.селскост.т. 0.466  

294 202019 друг.селскост.т. 1.127  

295 210012 Мирчово друг.селскост.т. 0.243  

296 202001 друг.селскост.т. 0.069  

297 180002 Темоша  

пасище с  

храсти 2.276  

298 075008 Темоша  

пасище с  

храсти 2.543  

  

  

  

  

  



  

  

   

ІІІ.Землището на с.Радотина  

№ по  

ред № на имот Местност НТП Площ  

1 061063 Полето нива 0.300  

2 064035 Бела грамада нива 1.100  

3 064285 Бела грамада нива 0.176  

4 064325 Бела грамада нива 0.901  

5 064327 Бела грамада нива 1.500  

6 064337 Бела грамада нива 0.501  

7 064360 Бела грамада нива 1.500  

8 064372 Бела грамада нива 1.000  

9 064420 Бела грамада нива 1.500  

10 065011 Върбата нива 0.500  

11 067003 Върбата нива 1.191  

12 067006 Потока нива 1.538  

13 067009 Потока нива 1.970  

14 067017 Потока нива 1.601  

15 067019 Потока нива 3.560  

16 067029 Потока нива 0.647  

17 067033 Потока нива 1.244  

18 067035 Потока нива 0.996  

19 067038 Потока нива 5.636  

20 067040 Потока нива 2.456  

21 067042 Потока нива 0.567  

22 067044 Потока нива 1.422  

23 067046 Върбата нива 5.000  

24 067049 Върбата нива 0.991  

25 067051 Върбата нива 2.789  

26 067052 Върбата нива 2.647  

27 067053 Върбата нива 0.919  

28 067059 Върбата нива 1.388  

29 067062 Върбата нива 1.435  

30 067064 Върбата нива 0.834  

31 067067 Върбата нива 2.352  

32 067069 Върбата нива 1.520  

33 067070 Върбата нива 3.424  

34 067071 Потока нива 1.606  

35 067080 Върбата нива 0.571  

36 067089 Потока нива 0.275  

37 067093 Потока нива 0.294  

38 067094 Потока нива 0.469  

39 067098 Потока нива 0.722  

40 073057 Бабина полена нива 0.672 41 073060 Бабина полена нива 0.428 

42 083001 Дълго ливаде нива 1.000 

43 083004 Дълго ливаде нива 0.600  

44 083005 Дълго ливаде нива 0.500  

45 083006 Дълго ливаде нива 0.200  



46 083007 Дълго ливаде нива 0.200  

47 083008 Дълго ливаде нива 0.204  

48 083009 Дълго ливаде нива 0.400  

49 083010 Дълго ливаде нива 0.200  

50 083011 Дълго ливаде нива 0.600  

51 083020 Дълго ливаде нива 1.000  

52 083021 Дълго ливаде нива 1.198  

53 088014 Горно дълго ливаде нива 3.500  

54 089010 Вутецов дол нива 2.000  

55 089023 Вутецов дол нива 0.711  

56 089037 Вутецов дол нива 1.981  

57 091037 Крушов рът нива 0.722  

58 093106 Керкезкото нива 1.000  

59 093127 Керкезкото нива 3.426  

60 093141 Керкезкото нива 0.500  

61 094091 Дълго ливаде нива 0.500  

62 094122 Дълго ливаде нива 0.806  

63 094179 Дълго ливаде нива 1.000  

64 094297 Дълго ливаде пасище с храсти 3.226  

65 099001 Горно дълго ливаде нива 0.600  

66 099007 Горно дълго ливаде нива 0.500  

67 062002 Полето ливада 0.726  

68 062003 Полето ливада 1.086  

69 062005 Полето ливада 1.117  

70 062006 Полето ливада 11.778  

71 067079 Потока ливада 0.848  

72 084035 Бистрия дол ливада 4.369  

73 086007 Вутецов дол ливада 2.571  

74 086008 Вутецов дол ливада 1.595  

75 086009 Вутецов дол ливада 0.493  

76 086010 Вутецов дол ливада 2.328  

77 086011 Вутецов дол ливада 0.405  

78 086018 Вутецов дол ливада 1.289  

79 086021 Вутецов дол ливада 0.415  

80 080013 Дълго ливаде пасище 3.069  

81 080014 Дълго ливаде пасище 3.446  

82 094298 Дълго ливаде пасище 6.335  

83 094296 Дълго ливаде пасище с храсти 3.839  

  

 ІV.Землището на с.Врачеш  

№ по  

ред  

№ на имот Местност НТП Площ  

1 031024 Остроша нива 151.806  

2 224058 Калния дол ерозирана  

нива  

5.983  

3 225042 Ивановски хан нива 1.000  

4 225044 Ивановски хан нива 0.342  

5 018047 Петте чукли пасище 1.666  



6 018049 Петте чукли пасище 1.835  

7 018052 Калния дол пасище 4.970  

8 018053 Калния дол пасище 0.976  

9 018054 Петте чукли пасище 2.822  

10 018056 Петте чукли пасище 5.046  

11 018073 Петте чукли пасище 4.860  

12 230020 Ивановски хан пасище 0.501  

13 230031 Ивановски хан пасище 0.500  

14 230033 Ивановски хан пасище 2.303  

15 230034 Ивановски хан пасище 2.000  

16 232104 Извора пасище 1.744  

17 222060 Калния дол ливада 1.062  

18 222069 Калния дол ливада 0.235  

19 222071 Калния дол ливада 0.209  

20 228017 Стръмната стран ливада 1.998  

21 228031 Черновъртия дол ливада 3.274  

22 230024 Ивановски хан ливада 2.259  

23 233051 Краището ливада 0.999  

24 233053 Краището ливада 5.292  

25 233054 Краището ливада 0.801  

26 233063 Краището ливада 3.436  

27 233065 Краището ливада 1.912  

28 233078 Краището ливада 6.413  

29 233090 Краището ливада 0.498  

30 232111 Извора пасище с  

храсти  

14.976  

31 233046 Краището пасище с  

храсти  

52.129  

32 235027 Самоковището пасище с  

храсти  

8.366  

33 235029 Самоковището пасище с  

храсти  

18.469  

34 235030 Самоковището пасище с  

храсти  

1.750  

35 235031 Самоковището пасище с  

храсти  

1.750  

36 235032 Самоковището пасище с 4.667 храсти  

37 235037 Самоковището пасище с  

храсти  

2.201  

38 235055 Майов дол пасище с  

храсти  

8.955  

39 235059 Майов дол пасище с  



храсти  

1.948  

  

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

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

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№231  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно изваждане на обект  

от раздел III. Б от Програма за управление и разпореждане с имотите- 

общинска собственост в Община Ботевград през 2013 година /вх.№280/  

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.10 и чл.37,ал.1 от  

ЗОС и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 1 гласа  

„против”, 4 гласа „въздържал се”, ” при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Изважда от раздел III. Б „Имоти,които общината има намерение  

да продаде или да учреди право на строеж върху тях”на Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2013 година следния недвижим имот:  

„98. Право на строеж върху терен с площ от 611.00 кв.м. за изграждане  

на свободно ниско застрояване на обществен обект/кафе  

сладкарница,зала за боулинг,магазин,ресторант/ в поземлен имот с  

идентификатор 05815.301.113 по кадастралната карта и кадастралните  

регистри на гр.Ботевград, община Ботевград,Софийска област,  

представляващ УПИ I в кв.65 по РП на гр.Ботевград,при начална  

тръжна пазарна цена в размер на 49 000.00 /четиридесет и девет  

хиляди/лева. Сделката е освободена от ДДС.”  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№232  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно отдаване под наем на общински  

имот на Сдружение с нестопанска цел”Онкоболни и приятели в Ботевград и  

региона” /вх.№ 279/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.6 от  

ЗОС,чл.18,ал.1 и чл.21 от Наредбата за реда за придобиване,управление и  

разпореждане с общинската собственост, I.Б от Тарифа за определяне на  



минимален наем 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 да се отдаде под наем на  

Сдружение с нестопанска цел ”Онкоболни и приятели в Ботевград и региона”  

с ЕИК:175460729, регистрирано с Решение №2 от 21.05.2012 година по  

ф.д.№1527/2007 година по описа на Софийски окръжен съд, със седалище и  

адрес на управление гр.Ботевград,ул.”Александър Стамболийски”№21,  

управлявано от Веселка Пенкова Маринова , за срок от 3 години следния  

общински недвижим имот-частна общинска собственост,актуван с АОС- 

частна №986/2009 г.:  

-Кабинет №116/сто и шестнадесет/ с площ от 15.00/петнадесет/кв.м.,заедно с  

идеални части от сградата в размер на 9.19 кв.м.,находящ се на I-ви етаж на  

четириетажна масивна сграда/бивша поликлиника/,представляваща ПИ с  

идентификатор №05815.303.120.01 по кадастралната карта на  

гр.Ботевград,изградена в УПИ- I за болница в кв.202 по РП на гр.Ботевград  

при месечна наемна цена в размер на 48.38 лв. без ДДС;.  

-Кабинет №117/сто и шестнадесет/ с площ от 15.00/петнадесет/кв.м.,заедно с  

идеални части от сградата в размер на 9.19 кв.м.,находящ се на I-ви етаж на  

четириетажна масивна сграда/бивша поликлиника/,представляваща ПИ с  

идентификатор №05815.303.120.01 по кадастралната карта на  

гр.Ботевград,изградена в УПИ- I за болница в кв.202 по РП на гр.Ботевград  

при месечна наемна цена в размер на 48.38 лв. без ДДС  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите от  

горното решение процедури по ЗОС  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№233  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за бракуване на  

активи на Детска ясла”Здравец” гр. Ботевград /вх.№ 276/ 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.Дава съгласие от ДЯ”Здравец”-град Ботевград да бъдат бракувани  

следните неизползваеми активи:  

- цистерна за нафта –1бр. с обем по 10 т. – 320.00 лева  

 - готварска печка с нафтова горелка -1 бр. – 65.00 лева  



2. След бракуването да бъде извършена продажба на същите от ДЯ  

„Здравец”,гр.Ботевград под контрола на Община Ботевград.  

3. Придобитите средства от продажбата да бъдат използвани за ремонт на  

кухненския блок на ДЯ”Здравец”- гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№234  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за бракуване  

на автомобил „Автовишка” /вх.№ 283/ 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 28 гласа „за”,  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие да бъде бракуван специализиран автомобил „Автовишка”  

с номер на шаси ZFA2800000023881 и рег. № СО9451АН, след  

приключване на годишната инвентаризация.  

2. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени  



приходи на общината в размер до 24 000 /Двадесет и четири хиляди/ лева  

за закупуване на специализиран автомобил”Автовишка”  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№235  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.№  

282/ 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 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 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 четири щатни бройки”Технически сътрудник  

обществен ред”.  

2. Направената промяна влиза в сила от 01.11.2013 година  

  

  

  

  

  

  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№236  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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  

група за стари градски песни при пенсионерски клуб с. Трудовец /вх.№  

275/ 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 бъдат  

отпуснати финансови средства в размер до 500 / петстотин / лева за  

концертни участия на група за стари градски песни при пенсионерски  

клуб”Весел живот”с.Трудовец през м. октомври 2013 година.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№237  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно придобиване право на  

собственост от Община Ботевград на недвижим имот- частна държавна  

собственост по реда на чл.54 от ЗДС /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,чл.34,ал.1 от ЗОС 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 съгласието си Община-Ботевград  

да придобие безвъзмездно по реда на чл.54,ал.1 от ЗДС правото на  

собственост върху следният недвижим имот-частна държавна собственост,  

включен в Програмата за управление и разпореждане с общинска  

собственост за 2013 година в т.1 на раздел VІ.Описание на имотите,които  

общината има намерение да придобие…”:  

 - 12034/237500 ид.ч. от поземлен имот и идентификатор 05815.302.1 от  

КККР на гр.Ботевград, а по действащия регулационен план УПИ І-за  

“Чавдар”ЕАД ,представляващ бивша площадка на дружеството в  

кв.197,гр.Ботевград.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да предприеме  

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

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№238  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна  

цена за продажба на общински недвижим имот, включен в Програмата за  

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община  

Ботевград през 2013 година /вх.№301/ 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”, 0 гласа „против”, 5 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Одобрява актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС ,чрез публичен търг с тайно наддаване на общински недвижим  

имот,актуван с акат за частна общинска собственост на община Ботевград  

и находящ се в гр. Ботевград, включен в Програмата за управление и  

разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Ботевград през  

2013 година,както следва:  

- 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 IV- За ДСП”Родина”,кв.195 по регулационния план на  

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

съоръжения по опис/дълготрайни материални активи,извадени от  

„Родина -75 И „ ЕООД по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 1 495 225.00 лева,без ДДС, в т.ч.  

- пазарна стойност на земя - 293 496 лева;  

- пазарна стойност на сграден фонд - 975 400 лева;  

- пазарна стойност машини и съоръжения по списък – 226 359 лв.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите  

процедури по реда на ЗОС.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№239  

Гр.Ботевград,31.10.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА Община  

Ботевград на Докладна записка относно съгласие за изплащане на  

финансови средства, представляващи възнаграждение за правна помощ и  



съдействие /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, във вр. с  

чл.7,ал.2,т.4 от Наредба 1/09.07.2204 година за минималните размери за  

адвокатските възнаграждения и проведено поименно 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 бъдат изплатени възнаграждения за правна помощ и  

съдействие както следва:  

 1.1.по Проект „Извършване на междинна оценка на въздействието на  

общинския план за развитие и изграждане на системата за мониторинг и  

оценка на политики „ – 1300 лв., от които 50 % при завеждане на исковата  

молба, а останалите 50 % при резултат от делото в полза на община  

Ботевград.  

 1.2.по Проект „Изграждане, реконструкция и ремонт на  

брекоукрепващо съоражение на река Рударка и река Новаченка за  

предотвратяване на наводненията в село Новачене , община Ботевград ”  

– 1400 лв., от които 50 % при завеждане на исковата молба, а останалите 50 %  

при резултат от делото в полза на община Ботевград.  

 1.3.по Проект „Ние сме част от Вас” – 1800 лв., от които 50 % при  

завеждане на исковата молба, а останалите 50 % при резултат от делото в  

полза на община Ботевград.   

 2. 

 1.4. по Проект “Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен  

културно-искорически, еко и спортно-развлекателен туризъм”- 2900 лв.,  

от които 50 % при завеждане на исковата молба, а останалите 50 % при  

резултат от делото в полза на община Ботевград.  

1.5.по Проект „Изграждане на регионална система за управление на  

отпадъците в регион Ботевград” – 8300 лв. , от които 30 % при завеждане  

на исковата молба, а останалите 70 % при резултат от делото в полза на  

община Ботевград.  

2. Средствата за адвокатското възнаграждение да бъдат изплатени от  

собствени приходи на община Ботевград.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№240  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.” Пешовското”/вх.№291/ 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,  

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

заключителни разпоредби 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 Стамен Георгиев Стаменов следния  

недвижим имот: Имот с № 001093, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 0,  

878 дка., пета категория, находящ се в местността „Пешовското”, в землището на  

с. Трудовец, общ.Ботевград, 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 №Ф01467/25.07.2013г.  

  

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

Добринка Стаменова Николова, като наследник на Стамен Георгиев Стаменов и на  

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



  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№241  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.Врачеш м.” Новаченски път”/вх.№ 292/  

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

от Преходните и заключителни разпоредби 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 Тодор Иванов Пешински следния  

недвижим имот: Имот с № 034010, с начин на трайно ползване „Нива”, с  

площ от 1, 256 дка., пета категория, находящ се в местността „Новаченски  

път”, в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот № 034009 -  

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

общ.Ботевград., при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00835/01.08.2013г.  

  

 2..Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Иван Тодоров Пешински, като наследник на Тодор Иванов  

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

АПК.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№242  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.Врачеш м.” Салоковище” /вх.№ 293/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,  

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

заключителни разпоредби 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 Атанас Иванов Станчов следния  

недвижим имот: Имот с № 319025, с начин на трайно ползване „Пасище,  

мера””, с площ от 3, 115 дка., шеста категория, находящ се в местността  

„Салоковище”, в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот  

№ 319017 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с.  

Врачеш, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00833/01.08.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Христо Георгиев Езекиев, като наследник на Атанас Иванов  

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

АПК.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№243  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.Боженица м.” При дома” /вх.№ 294//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,  

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

заключителни разпоредби 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 Лазар Нинов Гърнев следния  

недвижим имот: Имот с № 051017, с начин на трайно ползване „Ливада”, с  

площ от 2, 484 дка., шеста категория, находящ се в местността „При дома”,  

в землището на с. Боженица, общ.Ботевград, представляващ земя по чл. 19,  

ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Боженица, общ.Ботевград,  

при граници и съседи съгласно скица – проект №Ф00934/12.09.2013г.  

  

 2. Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Иван Нецов Гетов, като наследник на Лазар Нинов Гърнев и на  

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

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№244  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.Липница м.” Сирашки ливади и м.”Гламея” /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 Закона за местното самоуправление и  

местната администрация, чл.45ж,ал.2 от ППЗСПЗЗ, във вр. с §27,ал.2,т.1  

от Преходните и заключителни разпоредби 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 Никола Иванов Торлашки следните  

недвижими имоти:  

Имот с № 183113, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с  

площ от 3, 857 дка., четвърта категория, находящ се в местността „Сирашки  

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

183092 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00989/18.07.2013г. и  

Имот с № 183211, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”(2, 400  

дка.) и начин на трайно ползване „Ливад” (1, 563 дка.), с площ от 3, 963  

дка., категория на земята при неполивни условия девета (1, 563 дка.) и осма  

категория (2, 400 дка.), находящ се в местността „Гламея”, в землището на  

с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 183194 с 1, 563 дка. - земя по  

чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Липница,  

общ.Ботевград и в имот №183193 с 2, 400 дка. - земя по чл. 19, ал. 1 от  

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

и съседи съгласно скица – проект №Ф01002/12.09.2013г.  

 2..Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Кирил Николов Иванов, като наследник на Никола Иванов  

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

АПК.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№245  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.Врачеш м.” Средна чукла”/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  

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.45ж,ал.2  

от ППЗСПЗЗ, във вр. с §27,ал.2,т.1 от Преходните и заключителни  

разпоредби 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 Маринов Узунски следния  

недвижим имот: Имот с № 192012, с начин на трайно ползване „Пасище,  

мера””, с площ от 6, 994 дка., десета категория, находящ се в местността  

„Средна чукла”, в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот  

№ 192006 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с.  

Врачеш, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00834/01.08.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Димитър Христов Узунски, като наследник на Христо  

Маринов Узунски и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по  

реда на АПК.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№246  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.Липница м.” Орльовец”/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 Закона за местното  

самоуправление и местната администрация, чл.45ж,ал.2 от ППЗСПЗЗ, във  

вр. с §27,ал.2,т.1 от Преходните и заключителни разпоредби 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 Георги Марков Котов следния  

недвижим имот: Имот с № 115077, с начин на трайно ползване „Ливада””, с  

площ от 1,438 дка., осма категория, находящ се в местността „Орльовец”, в  

землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 115067 - земя  

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

общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00988/18.07.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  



решение на Тодорка Маркова Христова, като наследник на Георги Марков  

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

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№247  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.Боженица м.” Върбата и м.”Слога” /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  

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.45ж,ал.2  

от ППЗСПЗЗ, във вр. с §27,ал.2,т.1 от Преходните и заключителни  

разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 година и проведено  

поименно гласуване с гласа „за”, гласа „против”, гласа „въздържал  

се”, ” при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Иван Гетов Найденов следните  

недвижими имоти:  

-Имот с № 102003, с начин на трайно ползване „Изоставена нива”, с  

площ от 4,241 дка., осма категория, находящ се в местността „Върбата”, в  

землището на с. Боженица, общ.Ботевград, представляващ земя по чл. 19,  

ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Боженица, общ.Ботевград,  

при граници и съседи съгласно скица – проект №Ф00937/26.09.2013г. и  

-Имот № 083058, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ  

от 2,134 дка., осма категория, находящ се в местността „Слога”, в  

землището на с. Боженица, общ.Ботевград, представляващ земя по чл. 19,  

ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Боженица, общ.Ботевград,  

при граници и съседи съгласно скица – проект №Ф00938/26.09.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  



решение на Виолета Василева Найденова, като наследник на Иван Гетов  

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

АПК.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№248  

Гр.Ботевград,31.10.2013 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.Краево м.” Марков камък”, м.”Фунията”, м. Дълги  

ниви”,м.”Усоето”/вх.№299//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, чл.45ж,ал.2 от ППЗСПЗЗ, във  

вр. с §27,ал.2,т.1 от Преходните и заключителни разпоредби 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 Камен Стаменов Тодоров следните  

недвижими имоти:  

- Имот с № 049058, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 2,  

164 дка., седма категория, находящ се в местността „Марков камък”, в  

землището на с. Краево, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 049019 с 1,  

988 дка и в имот №048206 с 0,166 дка., представляващи земи по чл. 19, ал.  

1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Краево, общ.Ботевград, при  

граници и съседи съгласно скица – проект №Ф00706/01.08.2013г.  

- Имот с № 050004, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 2,  

102 дка., седма категория, находящ се в местността „Фунията”, в землището  

на с. Краево, общ.Ботевград, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ,  

находящ се в землището на с. Краево, общ.Ботевград, при граници и съседи  

съгласно скица – проект №Ф00703/01.08.2013г.  

- Имот с № 028033, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 3,  

639 дка., шеста категория, находящ се в местността „Дълги ниви”, в  

землището на с. Краево, общ.Ботевград, представляващ земя по чл. 19, ал. 1  

от ЗСПЗЗ, находящ се в землището на с. Краево, общ.Ботевград, при  

граници и съседи съгласно скица – проект №Ф00704/01.08.2013г.  

  2. 

- Имот с № 053054 с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 2,  



688 дка., седма категория, находящ се в местността „Усоето”, в землището  

на с. Краево, общ.Ботевград, представляващ земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ,  

находящ се в землището на с. Краево, общ.Ботевград, при граници и съседи  

съгласно скица – проект №Ф00705/01.08.2013г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Татяна Любомирова Николова, като наследник на Камен  

Стаменов Тодоров и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по  

реда на АПК.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№249  

Гр.Ботевград,04.11.2013 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 /вх.№278/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.36,ал.1,т.2 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.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 Атанаска Миткова Илиева като собственик съгласно  

н.акт № 192, том ІІ, рег.№2104, д.259/2004г. и н.акт № 67, том І, рег.№545,  

д.№65/2008г на 843.5/863 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор  

05815.306.754 по КККР на гр.Ботевград, в.з.”Зелин”, с площ от 863кв.м., с  

трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП:ниско  

застрояване, номер по предходен план УПИ ІV-4,5, кв.6 по плана на  

в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, Софийска област, община Ботевград , като  

същата придобие правото на собственост върху следния общински  

недвижим имот-частна общинска собственост:  

 19.5/863 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 05815.306.754  

по КККР на гр.Ботевград, в.з.”Зелин”, с площ от 863кв.м., с трайно  

предназначение на територията: урбанизирана, НТП:ниско  

застрояване, номер по предходен план УПИ ІV-4,5, кв.6 по плана на  

в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, Софийска област, община Ботевград, при  

пазарна цена в размер на 390.00лева, без ДДС, актуван с АОС –  

частна № 1656/10.10.2013г.  

  

  

  

   

 2. 

  

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

горното решение процедури по ЗОС, след влизане в сила на решение на  

ОбС-Ботевград за допълване и актуализиране на Програма за управление  

и разпореждане с имоти – общинска собственост в ОБЩИНА-  

БОТЕВГРАД през 2013г.с посочените по-горе недвижими имоти-частна  

общинска собственост.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№250  

Гр.Ботевград,04.11.2013 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 недвижими имоти /вх.№285/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 23 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 публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти- 

частна общинска собственост,след влизане в сила на решение на ОбС- 

Ботевград за допълване и актуализиране с посочените по-долу  

недвижими имоти на Програма за управление и разпореждане с имоти- 

общинска собственост в Община Ботевград през 2013 година,както  

следва:  

 1.1.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, актуван АОС-частна №1682/18.10.2013г.,  

при начална тръжна пазарна цена 60 800.00 лева. Сделката освободена  

от ДДС.   

  

  

 2.  

 1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.4.20/нула, пет, осем, едно,  

пет, точка, четири, точка, двадесет / по КККР на гр.Ботевград, с площ  

от 520.00/петстотин и двадесет/ кв.м., с трайно предназначение на  

територията: земеделска; начин на трайно ползване: гори и храсти в  

земеделска земя, с номер по предходен план 004020, категория:пета,  

землището на гр.Ботевград, местност Воденицата /на пътя за Зелин/,  

актуван АОС-частна №1603/04.02.2013г. , при начална тръжна пазарна  

цена 5200.00лева. Сделката освободена от ДДС.  

 1.3. Поземлен имот /ПИ/ №043117/нула, четири, три, едно, едно,  

седем/ с площ от 1.592/един дка, петстотин, деветдесет и две  

хилядни/дка , начин на трайно ползване:ЛИВАДА, категория при  

неполивни условия:седма; находящ се в землището на с.Краево,  

местност "ОСИЧИНА ПОЛЯНА, актуван АОС-частна  

№1660/17.10.2013г. , при начална тръжна пазарна цена  

3184.00лева.Сделката освободена от ДДС.  

 2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС, след влизане в  

сила на решение на ОбС-Ботевград за допълване и актуализиране на  

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска  

собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г.с посочените по- 

горе недвижими имоти-частна общинска собственост.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№251  

Гр.Ботевград,04.11.2013 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 недвижими имоти- земи по чл.19 от  

ЗСПЗЗ в землищата на с.Врачеш, с.Литаково, с.Скравена и с.Радотина  

/вх.№ 300/и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси  

по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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

администрация, чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

19гласа „за”, 3 гласа „против”, 1 гласа „въздържал се”, ” при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

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

извършат разпоредителни сделки-продажби по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез  

публичен търг с тайно наддаване, след влизане в сила на решение на ОбС- 

Ботевград за допълване и актуализиране с посочените по-долу недвижими имоти  

на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в  

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2013г. на недвижими имоти, представляващи земи  

по чл.19 от ЗСПЗЗ-актувани с актове за частна общинска собственост на община  

Ботевград в землищата на с.Врачеш, с.Радотина, с.Скравена и с.Литаково, както  

следва:  

 І.ЗЕМЛИЩЕ С.СКРАВЕНА  

  

  

№ на  

имот  

НТП Местност Площ  

Катего 

рия  

земя  

Цена  

лв./1 дка  

Цена на  

поз.имот  



1 019001 пасище Св.Петър 5.138 VI 425 2183.65  

2 061001 пасище Лещака 3.434 VI 425 1459.45  

3 062001 пасище Лещака 11.750 VI 425 4993.75  

4 067008 пасище Друма 2.000 VI 425 850  

5 069001 пасище Градежа 19.427 VI 425 8256.475  

  

1 2 3 4 5 6 7 8 6 073001 пасище Златина ливада 4.228 VI 425 1796.9 

7 075001 пасище Лалов камък 0.875 V 490 428.75 

8 075002 пасище Лалов камък 1.674 V 490 820.26  

9 075007 пасище Лалов камък 1.009 V 490 494.41  

10 076001 пасище Лалов камък 4.000 V 490 1960  

11 076003 пасище Друма 2.917 V 490 1429.33  

12 076006 пасище Друма 4.775 V 490 2339.75  

13 079004 пасище Брега 0.926 VI 425 393.55  

14 080013 пасище Конаревец 20.706 VI 425 8800.05  

15 080008 пасище Соларска воденица 3.144 VI 425 1336.2  

16 083001 пасище Крайно ливаде 2.577 V 490 1262.73  

17 115117 пасище Търновец 0.648 V 490 317.52  

18 132003 пасище Гунинското 1.390 X 180 250.2  

19 216051 пасище Паланката 2.758 VI 425 1172.15  

20 216053 пасище Градежа 0.555 VI 425 235.875  

21 171017 пасище Дилковци 0.858 V 490 420.42  

22 067004 нива Дер.Дол 4.336 VI 425 1842.8  

23 068005 нива Градежа 10.875 VI 425 4621.875  

24 072004 нива Скравена 8.065 VI 425 3427.625  

25 072008 нива Скравена 6.925 VI 425 2943.125  

26 072009 нива Скравена 6.863 VI 425 2916.775  

27 072011 нива Скравена 30.150 VI 425 12813.75  

28 072012 нива Скравена 0.451 VI 425 191.675  

29 082004 нива Соларска воденица 5.054 VI 425 2147.95  

30 099004 нива Горуните 4.072 IV 500 2036  

31 099006 нива Горуните 0.616 IV 500 308  

32  

103001 нива Найденова воденица 0.760 VI 425 323  

33  

103019 нива Найденова воденица 0.599 VI 425 254.575  

34 105016 нива Върбица 0.799 VI 425 339.575  

35 105075 нива Върбица 0.770 V 490 377.3  

36 105083 нива Върбица 0.307 V 490 150.43  

37 109240 нива Урушко ливаде 0.267 VI 425 113.475  

38 110009 нива Лещака 0.874 VI 425 371.45  

39 110059 нива Лещака 1.746 VI 425 742.05  

40 114081 нива Гробището 5.256 V 490 2575.44  

41 117015 нива Търновец 0.500 IV 500 250  

42 117034 нива Търновец 0.102 IV 500 51  

43 118010 нива Вадище 0.299 IV 500 149.5  

44 121020 нива Десковица 0.300 IV 500 150  

45 121030 нива Десковица 2.301 IV 500 1150.5  

46 130015 нива Койдановец 0.335 X 180 60.3  

47 131002 нива Койдановец 0.336 X 180 60.48  



48 132012 нива Гунинското 1.499 X 180 269.82 49 132014 нива Гунинското 0.801 X 180 

144.18 

50 133014 нива Койдановец 1.301 X 180 234.18 

51 133026 нива Койдановец 2.999 VI 425 1274.575  

52 133028 нива Койдановец 0.924 X 180 166.32  

53 139002 нива Игрището 1.797 V 490 880.53  

1 2 3 4 5 6 7 8  

54 139004 нива Игрището 1.360 V 490 666.4  

55 141210 нива Торището 0.212 VI 425 90.1  

56 146076 нива Планиница 0.098 V 490 48.02  

57 147033 нива Друма 4.000 V 490 1960  

58 147035 нива Друма 3.998 V 490 1959.02  

59 148005 нива Любенец 0.849 V 490 416.01  

60 148046 нива Любенец 2.289 V 490 1121.61  

61 149006 нива Друма 1.803 V 490 883.47  

62 149009 нива Друма 2.401 V 490 1176.49  

63 149015 нива Друма 0.678 V 490 332.22  

64 150078 нива Златина ливада 0.370 VI 425 157.25  

65 154005 нива Манастирище 1.800 V 490 882.00  

66 156006 нива Ушите 3.662 VIII 280 1025.36  

67 156017 нива Ушите 1.499 VIII 280 419.72  

68 156029 нива Ушите 3.002 VIII 280 840.56  

69 160001 нива Пенкински градеж 12.613 VIII 280 3531.64  

70 161002 нива Пенкински градеж 4.819 VIII 280 1349.32  

71 162004 нива Пенкински градеж 8.659 VIII 280 2424.52  

72 162005 нива Пенкински градеж 2.002 VIII 280 560.56  

73 163039 нива Ушите 1.299 VIII 280 363.72  

74 170134 нива Конаревец 0.387 VI 425 164.475  

75 170148 нива Конаревец 1.201 VI 425 510.425  

76 170154 нива Конаревец 1.199 VI 425 509.575  

77 170164 нива Конаревец 0.599 VI 425 254.575  

78 170193 нива Конаревец 1.798 VI 425 764.15  

79 170195 нива Конаревец 1.002 VI 425 425.85  

80 170221 нива Конаревец 1.500 VI 425 637.5  

81 170526 нива Конаревец 0.700 VI 425 297.5  

82 170585 нива Конаревец 0.215 VI 425 91.375  

83 170592 нива Конаревец 0.892 VI 425 379.1  

84 171014 нива Дилковци 0.210 V 490 102.9  

85 171015 нива Дилковци 0.236 V 490 115.64  

86 173069 нива Краище 0.686 IV 500 343  

87 173106 нива Краище 0.177 IV 500 88.5  

88 174146 нива Горуните 1.000 V 490 490  

89 176127 нива Синьово 1.294 VI 425 549.95  

90 176185 нива Синьово 0.801 V 490 392.49  

91 176398 нива Бойовец 1.500 VI 425 637.5  

92 176456 нива Синьово 0.200 VI 425 85 93 176459 нива Синьово 0.298 V 490 146.02 

94 176460 нива Синьово 0.501 VI 425 212.925 

95 176462 нива Синьово 0.500 VI 425 212.5  

96 178002 нива Темоша 0.156 VI 425 66.3  

97 179031 нива Темоша 0.152 VI 425 64.6  



98 181016 нива Джидовци 1.358 VIII 280 380.24  

99 201003 нива Селото 2.209 VI 425 938.825  

100 201004 нива Селото 1.161 VI 425 493.425  

101 201005 нива Селото 1.013 VI 425 430.525  

102 201006 нива Селото 0.038 VI 425 16.15  

103 201007 нива Селото 0.021 VI 425 8.925  

1 2 3 4 5 6 7 8  

104 201008 нива Селото 2.549 VI 425 1083.325  

105 201009 нива Селото 3.742 VI 425 1590.35  

106 170006 нива Конаревец 13.278 VІ 425 5643.15  

107 201011 нива Селото 1.307 VI 425 555.475  

108 201012 нива Селото 1.060 VI 425 450.5  

109 201013 нива Селото 1.046 VI 425 444.55  

110 201014 нива Селото 0.588 VI 425 249.9  

111 202002 нива Чайра 0.700 VI 425 297.5  

112 202003 нива Чайра 0.285 VI 425 121.125  

113 202004 нива Чайра 0.500 VI 425 212.5  

114 202005 нива Чайра 0.456 VI 425 193.8  

115 202006 нива Чайра 0.403 VI 425 171.275  

116 202007 нива Чайра 0.223 VI 425 94.775  

117 202011 нива Чайра 0.264 VI 425 112.2  

118 202012 нива Чайра 0.410 VI 425 174.25  

119 202014 нива Чайра 0.874 VI 425 371.45  

120 202017 нива Чайра 0.635 VI 425 269.875  

121 202018 нива Чайра 1.183 VI 425 502.775  

122 202021 нива Чайра 0.477 VI 425 202.725  

123 202022 нива Чайра 0.376 VI 425 159.8  

124 202023 нива Чайра 0.627 VI 425 266.475  

125 202024 нива Чайра 1.911 VI 425 812.175  

126 203001 нива Скравена 0.606 VI 425 257.55  

127 203002 нива Скравена 7.800 IV 500 3900  

128 203004 нива При дома 0.548 IV 500 274  

129 204001 нива Белия бряг 0.938 V 490 459.62  

130 204002 нива Белия бряг 0.023 V 490 11.27  

131 204004 нива Белия бряг 0.040 V 490 19.6  

132 204005 нива Белия бряг 0.792 V 490 388.08  

133 210001 нива Мирчово 0.014 VIII 280 3.92  

134 210002 нива Мирчово 0.036 VIII 280 10.08  

135 210003 campo Мирчово 0.039 VIII 280 10.92  

136 210004 нива Мирчово 0.164 VIII 280 45.92 137 210005 нива Мирчово 0.221 VIII 280 

61.88 

138 210006 нива Мирчово 0.650 VIII 280 182 

139 210007 нива Мирчово 1.437 VIII 280 402.36  

140 210008 нива Мирчово 2.123 VIII 280 594.44  

141 210009 нива Мирчово 0.194 VIII 280 54.32  

142 210010 нива Мирчово 0.012 VIII 280 3.36  

143 210011 нива Мирчово 0.956 VIII 280 267.68  

144 210013 нива Мирчово 1.903 VIII 280 532.84  

145 210014 нива Мирчово 1.409 VIII 280 394.52  

146 210015 нива Мирчово 1.478 VIII 280 413.84  



147 210017 нива Мирчово 0.341 VIII 280 95.48  

148 211001 нива Брега 0.163 VIII 280 45.64  

149 211002 нива Брега 0.260 VIII 280 72.8  

150 211004 нива Брега 0.020 VIII 280 5.6  

151 211005 нива Брега 1.170 VIII 280 327.6  

152 211006 нива Брега 1.718 VIII 280 481.04  

153 211007 нива Брега 0.698 VIII 280 195.44  

1 2 3 4 5 6 7 8  

154 211008 нива Брега 0.821 VIII 280 229.88  

155 211009 нива Брега 0.484 VIII 280 135.52  

156 211010 нива Брега 0.735 VIII 280 205.8  

157 211011 нива Брега 0.077 VIII 280 21.56  

158 211012 нива Брега 0.172 VIII 280 48.16  

159 211014 нива Брега 0.513 VIII 280 143.64  

160 211015 нива Брега 0.152 VIII 280 42.56  

161 211016 нива Брега 0.101 VIII 280 28.28  

162 211017 нива Брега 0.034 VIII 280 9.52  

163 212001 нива Медвен 0.030 VIII 280 8.4  

164 212002 нива Медвен 0.923 VIII 280 258.44  

165 212003 нива Медвен 0.044 VIII 280 12.32  

166 213002 нива Церовица 2.770 VI 425 1177.25  

167 213006 нива Церовица 0.862 VI 425 366.35  

168 213012 нива Церовица 0.598 VI 425 254.15  

169 213020 нива Церовица 2.231 VI 425 948.175  

170 213023 нива Церовица 0.899 VI 425 382.075  

171 213024 нива Церовица 0.662 VI 425 281.35  

172 213025 нива Церовица 0.485 VI 425 206.125  

173 213026 нива Церовица 0.504 VI 425 214.2  

174 213029 нива Церовица 1.439 VI 425 611.575  

175 213030 нива Церовица 1.769 VI 425 751.825  

176 213031 нива Церовица 1.010 VI 425 429.25  

177 213032 нива Церовица 0.856 VI 425 363.8  

178 213034 нива Церовица 2.886 VI 425 1226.55  

179 213038 нива Церовица 1.631 VI 425 693.175  

180 213040 нива Церовица 2.176 VI 425 924.8 181 213042 нива Церовица 0.280 VI 425 

119 

182 213044 нива Церовица 0.586 VI 425 249.05 

183 213045 нива Церовица 1.192 VI 425 506.6  

184 213046 нива Церовица 1.523 VI 425 647.275  

185 213048 нива Церовица 1.633 VI 425 694.025  

186 213050 нива Церовица 4.278 VI 425 1818.15  

187 213051 нива Церовица 3.500 VI 425 1487.5  

188 213052 нива Церовица 0.428 VI 425 181.9  

189 213053 нива Церовица 0.306 VI 425 130.05  

190 213054 нива Церовица 0.437 VI 425 185.725  

191 213055 нива Церовица 0.799 VI 425 339.575  

192 213056 нива Церовица 1.093 VI 425 464.525  

193 213058 нива Церовица 1.877 VI 425 797.725  

194 213059 нива Церовица 0.126 VI 425 53.55  

195 213061 нива Церовица 0.143 VI 425 60.775  



196 213063 нива Церовица 2.618 VI 425 1112.65  

197 214002 нива Градежа 2.143 VI 425 910.775  

198 214005 нива Градежа 0.977 VI 425 415.225  

199 216001 нива Паланката 0.174 VI 425 73.95  

200 216002 нива Паланката 0.853 VI 425 362.525  

201 216015 нива Паланката 0.834 VI 425 354.45  

202 216018 нива Паланката 1.381 VI 425 586.925  

203 216019 нива Паланката 1.774 VI 425 753.95  

1 2 3 4 5 6 7 8  

204 216022 нива Паланката 0.773 VI 425 328.525  

205 216025 нива Паланката 1.321 VI 425 561.425  

206 216028 нива Паланката 1.377 VI 425 585.225  

207 216032 нива Паланката 1.663 VI 425 706.775  

208 216034 нива Паланката 1.283 VI 425 545.275  

209 216035 нива Паланката 1.131 VI 425 480.675  

210 216040 нива Паланката 1.738 VI 425 738.65  

211 216041 нива Паланката 2.082 VI 425 884.85  

212 216043 нива Паланката 1.418 VI 425 602.65  

213 216044 нива Паланката 0.849 VI 425 360.825  

214 216048 нива Паланката 1.146 VI 425 487.05  

215 216049 нива Паланката 3.391 VI 425 1441.175  

216 217001 нива Горуните 1.516 V 490 742.84  

217 217003 нива Горуните 0.156 V 490 76.44  

218 217014 нива Горуните 1.034 V 490 506.66  

219 217015 нива Горуните 4.383 V 490 2147.67  

220 217018 нива Горуните 4.147 V 490 2032.03  

221 217020 нива Горуните 1.292 V 490 633.08  

222 217022 нива Горуните 2.538 V 490 1243.62  

223 217024 нива Горуните 2.905 V 490 1423.45  

224 218206 нива Селото 2.282 V 490 1118.18 225 218207 нива Селото 0.976 V 490 478.24 

226 218208 нива Селото 1.422 V 490 696.78 

227 218211 нива Селото 0.631 V 490 309.19  

228 218212 нива Селото 0.681 V 490 333.69  

229 218213 нива Селото 0.673 V 490 329.77  

230 218214 нива Селото 0.694 V 490 340.06  

231 218215 нива Селото 1.020 V 490 499.8  

232 218216 нива Селото 1.226 V 490 600.74  

233 218217 нива Селото 2.496 V 490 1223.04  

234 218219 нива Селото 0.709 V 490 347.41  

235 218220 нива Селото 0.546 V 490 267.54  

236 218221 нива Селото 0.844 V 490 413.56  

237 218222 нива Селото 0.873 V 490 427.77  

238 218223 нива Селото 2.790 V 490 1367.1  

239 218224 нива Селото 1.138 V 490 557.62  

240 218225 нива Селото 3.780 V 490 1852.2  

241 218226 нива Селото 2.674 V 490 1310.26  

242 218227 нива Селото 2.816 V 490 1379.84  

243 218228 нива Селото 1.040 V 490 509.6  

244 218230 нива Селото 2.726 V 490 1335.74  

245 218231 нива Селото 5.201 V 490 2548.49  



246 218232 нива Селото 0.617 V 490 302.33  

247 218237 нива Селото 0.368 V 490 180.32  

248 218238 нива Селото 1.422 V 490 696.78  

249 218239 нива Селото 1.695 V 490 830.55  

250 218241 нива Селото 1.030 V 490 504.7  

251 218242 нива Селото 0.760 V 490 372.4  

252 218243 нива Селото 0.518 V 490 253.82  

253 218245 нива Селото 1.284 V 490 629.16  

1 2 3 4 5 6 7 8  

254 218246 нива Селото 0.229 V 490 112.21  

255 218589 нива Селото 0.381 V 490 186.69  

256 218590 нива Селото 0.702 V 490 343.98  

257 218591 нива Селото 4.655 V 490 2280.95  

258 218782 нива Селото 0.074 V 490 36.26  

259 218783 нива Селото 0.201 V 490 98.49  

260 218784 нива Селото 0.376 V 490 184.24  

261 218785 нива Селото 0.464 V 490 227.36  

262 218786 нива Селото 0.991 V 490 485.59  

263 218787 нива Селото 1.979 V 490 969.71  

264 218788 нива Селото 1.738 V 490 851.62  

265 218789 нива Селото 7.245 V 490 3550.05  

266  

64002  

изоставена  

нива  

Долния градеж 2.473 VI 425 1051.025 267  

72005  

изоставена  

нива  

Скравена 3.911 VI 425 1662.175  

268  

182005  

изоставена  

нива  

Ушите 1.199 VIII 280 335.72  

269  

182009  

изоставена  

нива  

Ушите 3.999 VIII 280 1119.72  

270  

165003  

изоставена  

нива  

Церовица 32.735 VI 425 13912.38  

271  

124041  

изоставена  

нива  

Дълбока падина 0.251 IV 500 125.5  



272  

101107  

изоставена  

нива  

Св.Петър 6.186 VI 425 2629.05  

273  

103003  

изоставена  

нива  

Найденова воденица 2.605 VI 425 1107.125  

274  

216054  

друг.селско 

ст.т.  

 0.213 VI 425 90.525  

275  

217002  

друг.селско 

ст.т.  

Горуните 0.353 V 490 172.97  

276  

214006  

друг.селско 

ст.т.  

 1.115 VI 425 473.875  

277  

213066  

друг.селско 

ст.т.  

 0.144 VI 425 61.2  

278  

213001  

друг.селско 

ст.т.  

 1.065 VI 425 452.625  

279  

211018  

друг.селско 

ст.т.  

 0.618 VIII 280 173.04  

280  

210018  

друг.селско 

ст.т.  

 0.466 VIII 280 130.48  

281  

202019  

друг.селско 

ст.т.  

 1.127 VI 425 478.975  



282  

210012  

друг.селско 

ст.т.  

Мирчово 0.243 VIII 280 68.04  

283  

202001  

друг.селско 

ст.т.  

 0.069 VI 425 29.325  

284  

180002  

пасище с  

храсти  

Темоша 2.276 VI 425 967.3  

285  

75008  

пасище с  

храсти  

Темоша 2.543 X 180  

  

457.74  

  

  

1  

2 3 4 5 6 7 8  

286  

124040  

овощна  

градина  

Дълбока падина 0.145 IV 500 72.5  

287  

125082  

овощна  

градина  

Яровец 0.500 IV 500 250  

288 079001 ливада брега 1.830 VI 425 777.75  

289 083002 ливада Крайно ливаде 7.020 V 490 3439.8 290 082001 храсти 5.300 VI 425 

2252.5 

291 082005 храсти 7.270 VI 425 3089.75 

  

  

ІІ.ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛИТАКОВО  

  

№ по  

ред  

Н на  

имот  

НТП Местност Площ  

Категория  



земя  

Цена  

лв./1  

дка  

Цена на  

поз.имот  

1 9067 нива Полето 0.258 IV 500 129  

2 9070 нива Полето 1.680 IV 500 840  

3 9361 нива Полето 0.248 IV 500 124  

4 9430 нива Полето 1.680 IV 500 840  

5 10139 нива Вълканица 1.451 IV 500 725.5  

6 10211 нива Вълканица 1.433 IV 500 716.5  

7 15106 нива Гаджово селище 1.596 IV 500 798  

8 15176 нива Гаджово селище 0.336 IV 500 168  

9 15177 нива Гаджово селище 1.428 IV 500 714  

10 15181 нива Гаджово селище 0.252 IV 500 126  

11 15193 нива Гаджово селище 0.588 IV 500 294  

12 23152 нива Славчово торище 0.168 IV 500 84  

13 23178 нива Славчово торище 1.428 IV 500 714  

14 23195 нива Славчово торище 2.520 IV 500 1260  

15 24049 нива Славчово торище 0.294 IV 500 147  

16 24156 нива Славчово торище 1.260 IV 500 630  

17 24186 нива Славчово торище 1.848 IV 500 924  

18 24245 нива Славчово торище 0.962 IV 500 481  

19 24248 нива Славчово торище 0.336 IV 500 168  

20 32031 нива Крайчин бряг 0.335 VI 425 142.375  

21 32104 нива Крайчин бряг 0.084 VI 425 35.7  

22 32105 нива Крайчин бряг 0.084 VI 425 35.7  

23 33022 нива Пороя 1.150 IV 500 575  

24 34176 нива Редежа 0.168 IV 500 84  

25 41122 нива Слава поляна 2.154 V 490 1055.46  

26 41263 нива Земярица 0.420 IV 500 210  

27 41313 нива Слава поляна 1.680 V 490 823.2  

28 50009 нива Високото дърво 0.839 IV 500 419.5  

29 60189 нива Дренето 0.577 V 490 282.73  

30 60228 нива Дренето 0.332 V 490 162.68  

31 88001 нива Под селото 0.952 IV 500 476  

32 88002 нива Под селото 0.886 IV 500 443  

33 88009 нива Под селото 2.136 IV 500 1068  

34 88016 нива Под селото 1.008 IV 500 504  

1 2 3 4 56 7 8  

35 88033 нива Полето 0.527 IV 500 263.5 36 88036 нива Полето 1.637 IV 500 818.5 

37 88041 нива Полето 1.734 IV 500 867 

38 60044 ливада Дренето 0.840 IV 500 420  

39 67027 ливада Зелена бара 0.447 IV 500 223.5  

40 67041 ливада Зелена бара 0.840 IV 500 420  

41 73066 ливада Бабанова кория 0.167 IV 500 83.5  

42 73172 ливада Бабанова кория 0.607 IV 500 303.5  

43 73199 ливада Бабанова кория 0.348 IV 500 174  

44 73211 ливада Бабанова кория 0.697 IV 500 348.5  



45 73214 ливада Бабанова кория 0.774 IV 500 387  

46 73236 ливада Бабанова кория 2.774 IV 500 1387  

47 60227 храсти Дренето 6.960 IV 500 3480  

48 60012  

наводнена  

нива  

Дренето 8.632 IV 500 4316  

  

 ІІІ.ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ВРАЧЕШ  

№ по  

ред  

№ на имот НТП Местност Площ  

Категория  

земя  

Цена  

лв./1 дка  

Цена на  

поз.имот  

1 31024 нива Остроша 151.806 V 490 74384.94  

2 225042 нива Ивановски хан 1.000 VI 425 425.00  

3 225044 нива Ивановски хан 0.342 VI 425 145.35  

4 18047 пасище Петте чукли 1.666 IX 230 383.18  

5 18049 пасище Петте чукли 1.835 IX 230 422.05  

6 18052 пасище Калния дол 4.970 IX 230 1143.10  

7 18053 пасище Калния дол 0.976 IX 230 224.48  

8 18054 пасище Петте чукли 2.822 IX 230 649.06  

9 18056 пасище Петте чукли 5.046 IX 230 1160.58  

10 18073 пасище Петте чукли 4.860 IX 230 1117.80  

11 230020 пасище Ивановски хан 0.501 VI 425 212.93  

12 230031 пасище Ивановски хан 0.500 VI 425 212.50  

13 230033 пасище Ивановски хан 2.303 VI 425  

978.78  

  

  

1 230034 пасище Ивановски хан 2.000 VI 425 850.00  

15 232104 пасище Извора 1.744 VI 425 741.20  

16 222060 ливада Калния дол 1.062 IV 500 531.00  

17 222069 ливада Калния дол 0.235 IV 500 117.50  

18 222071 ливада Калния дол 0.209 IV 500 104.50  

19 228017 ливада Стръмната стран 1.998 VI 425 849.15  

20 228031 ливада Черновъртия дол 3.274 VI 425 1391.45  

21 230024 ливада Ивановски хан 2.259 VI 425 960.08  

22 233051 ливада Краището 0.999 VI 425 424.58  

23 233053 ливада Краището 5.292 VI 425 2249.10 24 233054 ливада Краището 0.801 VI 

425 340.43 

25 233063 ливада Краището 3.436 VI 425 1460.30 

26 233065 ливада Краището 1.912 VI 425 812.60  

27 233078 ливада Краището 6.413 VI 425 2725.53  

1 2 3 4 5 6 7 8  

28 233090 ливада Краището 0.498 VI 425 211.65  



29 232111  

пасище с  

храсти  

Извора 14.976 VI 425 6364.80  

30 233046  

пасище с  

храсти  

Краището 52.129 VI 425 22154.83  

31 235027  

пасище с  

храсти  

Самоковището 8.366 VI 425 3555.55  

32 235029  

пасище с  

храсти  

Самоковището 18.469 VI 425 7849.33  

33 235030  

пасище с  

храсти  

Самоковището 1.750 VI 425 743.75  

34 235031  

пасище с  

храсти  

Самоковището 1.750 VI 425 743.75  

35 235032  

пасище с  

храсти  

Самоковището 4.667 VI 425 1983.48  

36 235037  

пасище с  

храсти  

Самоковището 2.201 VI 425 935.43  

37 235055  

пасище с  

храсти  

Майов дол 8.955 VI 425 3805.88  

38 235059  

пасище с  

храсти  

Майов дол 1.948 VI 425 827.90  

39 224058  

ерозирана  

нива  

Калния дол 5.993 X 180 1078.74  

  

 ІV.ЗЕМЛИЩЕ НА С.РАДОТИНА  

  

№ по  

ред  

№ на  



имот  

НТП Местност Площ  

Категория  

земя  

Цена  

лв./1  

дка  

Цена на  

поз.имот  

1 61063 нива Полето 0.300 VI 425 127.50  

2 64035 нива Бела грамада 1.100 VI 425 467.50  

3 64285 нива Бела грамада 0.176 VI 425 74.80  

4 64325 нива Бела грамада 0.901 VI 425 382.93  

5 64327 нива Бела грамада 1.500 VI 425 637.50  

6 64337 нива Бела грамада 0.501 VI 425 212.93  

7 64360 нива Бела грамада 1.500 VI 425 637.50  

8 64372 нива Бела грамада 1.000 VI 425 425.00  

9 64420 нива Бела грамада 1.500 VI 425 637.50  

10 65011 нива Върбата 0.500 VI 425 212.50  

11 67003 нива Върбата 1.191 VI 425 506.18 12 67006 нива Потока 1.538 VI 425 653.65 

13 67009 нива Потока 1.970 VI 425 837.25 

14 67017 нива Потока 1.601 VI 425 680.43  

15 67019 нива Потока 3.560 VII 360 1281.60  

16 67029 нива Потока 0.647 VII 360 232.92  

17 67033 нива Потока 1.244 VII 360 447.84  

18 67035 нива Потока 0.996 VII 360 358.56  

19 67038 нива Потока 5.636 VI 425 2395.30  

20 67040 нива Потока 2.456 VI 425 1043.80  

21 67042 нива Потока 0.567 VII 360  

204.12  

  

  

1 2 3 4 5 6 7 8  

22 67044 нива Потока 1.422 VI 425 604.35  

23 67046 нива Върбата 5.000 VI 425 2125.00  

24 67049 нива Върбата 0.991 VII 360 356.76  

25 67051 нива Върбата 2.789 VII 360 1004.04  

26 67052 нива Върбата 2.647 VII 360 952.92  

27 67053 нива Върбата 0.919 VII 360 330.84  

28 67059 нива Върбата 1.388 VII 360 499.68  

29 67062 нива Върбата 1.435 VII 360 516.60  

30 67064 нива Върбата 0.834 VI 425 354.45  

31 67067 нива Върбата 2.352 VII 360 846.72  

32 67069 нива Върбата 1.520 VII 360 547.20  

33 67070 нива Върбата 3.424 VII 360 1232.64  

34 67071 нива Потока 3.207 VII 360 1154.52  

35 67080 нива Върбата 0.571 VII 360 205.56  

36 67089 нива Потока 0.275 VII 360 99.00  

37 67093 нива Потока 0.294 VII 360 105.84  

38 67094 нива Потока 0.469 VII 360 168.84  



39 67098 нива Потока 0.722 VII 360 259.92  

40 73057 нива Бабина полена 0.672 V 490 329.28  

41 73060 нива Бабина полена 0.428 V 490 209.72  

42 83001 нива Дълго ливаде 1.000 V 490 490.00  

43 83004 нива Дълго ливаде 0.600 V 490 294.00  

44 83005 нива Дълго ливаде 0.500 V 490 245.00  

45 83006 нива Дълго ливаде 0.200 V 490 98.00  

46 83007 нива Дълго ливаде 0.200 V 490 98.00  

47 83008 нива Дълго ливаде 0.204 V 490 99.96  

48 83009 нива Дълго ливаде 0.400 V 490 196.00  

49 83010 нива Дълго ливаде 0.200 V 490 98.00  

50 83011 нива Дълго ливаде 0.600 V 490 294.00  

51 83020 нива Дълго ливаде 1.000 V 490 490.00  

52 83021 нива Дълго ливаде 1.198 V 490 587.02  

53 88014 нива  

Горно дълго  

ливаде  

3.500 VII 360 1260.00 54 89010 нива Вутецов дол 2.000 VII 360 720.00 

55 89023 нива Вутецов дол 0.711 VII 360 255.96 

56 89037 нива Вутецов дол 1.981 VII 360 713.16  

57 91037 нива Крушов рът 0.722 VII 360 259.92  

58 93106 нива Керкезкото 1.000 V 490 490.00  

59 93127 нива Керкезкото 3.426 VI 425 1456.05  

60 93141 нива Керкезкото 0.500 VI 425 212.50  

61 94091 нива Дълго ливаде 0.500 V 490 245.00  

62 94122 нива Дълго ливаде 0.806 V 490 394.94  

63 94179 нива Дълго ливаде 1.000 V 490 490.00  

64 99001 нива  

Горно дълго  

ливаде  

0.600 VII 360 216.00  

65 99007 нива  

Горно дълго  

ливаде  

0.500 VII 360 180.00  

66 62002 ливада Полето 0.726 VI 425 308.55  

67 62003 ливада Полето 1.086 VI 425 461.55  

68 62005 ливада Полето 1.117 VI 425 474.73  

69 62006 ливада Полето 11.778 VI 425  

5005.65  

  

1 2 3 4 5 6 7 8  

70 67079 ливада Потока 0.848 VII 360 305.28  

71 84035 ливада Бистрия дол 4.369 VII 360 1572.84  

72 86007 ливада Вутецов дол 2.571 VII 360 925.56  

73 86008 ливада Вутецов дол 1.595 VII 360 574.20  

74 86009 ливада Вутецов дол 0.493 VII 360 177.48  

75 86010 ливада Вутецов дол 2.328 V 490 1140.72  

76 86011 ливада Вутецов дол 0.405 V 490 198.45  

77 86018 ливада Вутецов дол 1.289 VII 360 464.04  



78 86021 ливада Вутецов дол 0.415 V 490 203.35  

79 80013 пасище Дълго ливаде 3.069 V 490 1503.81  

80 80014 пасище Дълго ливаде 3.446 V 490 1688.54  

81 94298 пасище Дълго ливаде 6.335 V 490 3104.15  

82 94296  

пасище с  

храсти  

Дълго ливаде 3.839 V 490 1881.11  

83 94297  

пасище с  

храсти  

Дълго ливаде 3.226 V 490 1580.74  

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

горното решение процедури по ЗОС, след влизане в сила на решение на ОбС- 

Ботевград за допълване и актуализиране на Програма за управление и  

разпореждане с имоти – общинска собственост в ОБЩИНА - БОТЕВГРАД през  

2013г.с посочените по-горе недвижими имоти-частна общинска собственост.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№252  

Гр.Ботевград,07.11.2013 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно изменение на  

подробния устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР на част от  

кв.70 по действащия регулационен план на гр. Ботевград/вх.№ 305/и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие и  

екология по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.8.11 от Закона за местното самоуправление и  

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

ЗМСМА и проведено гласуване с 25гласа „за”, 0 гласа „против”,  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен план  

(ПУП) - План за регулация (ПР)  

на част от кв.70 по действащия регулационен план на гр.Ботевград, като се  

промени регулационната линия между УПИ Х- За „ЕПИК ЕА” ЕООД –  



производствено складови дейности и УПИ І-За спорт и отдих, съгласно  

представената комбинирана скица (геодезическа снимка, КК, ПУП-План  

регулация проектно предложение за промяна в собствеността на  

възложителя).  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от  

горното решение процедури.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№253  

Гр.Ботевград,26.11.2013 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно приемане на  

Общински план за развитие на община Ботевград 2014г.-2020г./вх.  

№310/ и становища на Постоянните комисии към ОбС по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8.11 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.12 от ЗМСМА, чл.24,т.1 от Закона за  

регионално развитие и във вр. с чл.37,ал.1 от Правилника за приемане  

на Закона за регионално развитие 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 Общински план за развитие на община Ботевград 2014- 

2020 година  

  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№254  

Гр.Ботевград,26.11.2013 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.№306/и становища на Постоянните комисии към ОбС 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 24 гласа „за”, 4 гласа  

„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 четири щатни бройки”Технически сътрудник  

обществен ред”.  

2. Направената промяна влиза в сила от 26.11.2013 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№255  

Гр.Ботевград,26.11.2013 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно предложение за  

изменение на Подробния устройствен план /ПУП/- план за регулация  

/ПР/ на терен за „Озеленяване и водни площи” в УПИ ХІ-71, кв.7 по  

плана на с.Боженица /вх.№ 307 / и становище на Постоянната комисия  

по териториално развитие към ОбС по същия въпрос,Общинският  

съвет–Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8,т.11 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация чл.62а,ал.4 от ЗУТ  

във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА 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 изменение на ПУП-ПР на терен за „Озеленяване  

и водни площи” и УПИ ХІ-71, в кв.7 по плана на с.Боженица.  

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№256  

Гр.Ботевград,26.11.2013 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.№ 308/ и становища на  

Постоянните комисии по бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности към ОбС 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 да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

6500 /шест хиляди и петстотин/ лева от собствени приходи за организиране  

спектакъл по повод празника на гр.Ботевград - 29.11.2013г.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№257  

Гр.Ботевград,26.11.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината за посрещане  

на официална делегация от гр.Саранск /вх.№ 309/ и становища на  

Постоянните комисии по бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности към ОбС 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 да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

1500/хиляда и петстотин/ лева от собствени приходи на общината за  

посрещане на официална делегация от гр.Саранск, Република Мордовия по  

повод празника на гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№258  

Гр.Ботевград,26.11.2013 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, доставка и  

монтаж на детски съоръжения /вх.№ 311/ и становища на Постоянните  

комисии по бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции към  

ОбС 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 да бъде отпусната сума в размер до 4 900 /четири хиляди  

и деветстотин/ лева от собствени приходи на общината за  

изработка,доставка и монтаж на детски съоръжения за обособяване на  

детски кът в централна градска част на гр.Ботевград  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№259  

Гр.Ботевград,26.11.2013 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,  

доставка и монтаж на кабина за охранители на централна градска част  

/вх.№ 312/ и становища на Постоянните комисии по бюджет и финанси  

и стопанска политика и инвестиции към ОбС 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 да бъде отпусната сума в размер до 3 600/три хиляди и  

шестстотин/ лева от собствени приходи на общината за  

изработка,доставка и монтаж на кабина за охранители на централна  

градска част – гр.Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№260  

Гр.Ботевград,26.11.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно изменение и  

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на  

местните такси и цени на услуги на територията на Община Ботевград  

/вх.№ 313/ и становища на Постоянните комисии към ОбС по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация в  

изпълнение на чл.8,ал.6 от Закона за местните данъци и такси,на осн.  

чл.9 и чл.66 от ЗМДТ 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. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на  



местните такси и цени на услуги на територията на Община  

Ботевград приета с Решение №23/27.02.2003 г. на ОбС-Ботевград  

изм. и доп.,както следва:  

1.1.В глава втора-Местни такси,раздел I –Такса за битови отпадъци”:  

В чл.17,ал.9 след текста ”Българската православна църква” се добавя  

израза ”и читалищата”.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№261  

Гр.Ботевград,26.11.2013 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –КМЕТ НА  

Община Ботевград на Докладна записка относно промяна в  

числеността и структурата на персонала в исторически музей  

гр.Ботевград/вх.№316/ и становище на Постоянната комисия по  

местно самоуправление пи законност към ОбС по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21,ал.1т.6 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. Увеличава числеността на персонала в Исторически музей  

гр.Ботевград една щатна бройка”Информатор културна  

организация,културен институт”.  

2. Направената промяна влиза в сила от 01.12.2013 година  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№262  

Гр.Ботевград,26.11.2013 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.Литаково м.” Орниче”/вх.№314 / и становище  

на Постоянната комисия по местно самоуправление пи законност към  

ОбС по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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

администрация ,чл.45ж,ал.2 от ППЗСПЗЗ,във вр. 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 28  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на наследниците на Илия Тодоров Грозаев следния  

недвижим имот:  

Имот с № 036007, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 7,  

506 дка., четвърта категория, находящ се в местността „Орниче”, в  

землището на с. Литаково, общ.Ботевград, попадащ в имот с №036002,  

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

Литаково, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф01790/26.09.2013г.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Цонка Тодорова Вескова, като наследник на Илия Тодоров  

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

АПК.  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№263  

Гр.Ботевград,26.11.2013 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.Врачеш м.” Чеканица”/вх.№315 / и становище  

на Постоянната комисия по местно самоуправление пи законност към  

ОбС по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание  

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

администрация ,чл.45ж,ал.2 от ППЗСПЗЗ,във вр. 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 28  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Предоставя на наследниците на Стефан Георгиев Налбатски  

следния недвижим имот:  

Имот с № 301016, с начин на трайно ползване „Използв. ливада”, с  

площ от 2.400 дка., шеста категория, находящ се в местността „Чеканица”, в  

землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот с №301010,  

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  

№Ф01790/26.09.2013г.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Мария Стилиянова Тошева, като наследник на Стефан  

Георгиев Налбатски и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по  

реда на АПК.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   



  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№264  

Гр.Ботевград, 10.12.2013 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА Кмет на Община  



Ботевград по Заповед №ОА 387/29.11.2013г.на Докладна записка относно  

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните  

данъци на територията на община Ботевград /вх.№ 319 /и становища на всички  

ПК по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.1, ал.2 от  

Закона за местните данъци и такси / обн., ДВ, бр.117 от 1997г.; изм и доп. / и чл.  

21,ал.2 от ЗМСМА 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. Изменя и допълва Наредбата за определянето на местните данъци на  

територията на община Ботевград приета с Решение № 6/30.01.2008г. на  

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

  

1.1. В глава втора  

 Местни данъци  

  

 Раздел І  

Данък върху недвижимите имоти  

  

  

1.1.1. В чл. 7, се създава нова алинея 5:  

„(5) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680  

лв. включително.”  

  

  

 Раздел ІV  

  

Данък върху превозните средства  

  

1.2. В чл.45 се правят следните изменения и допълнения:  

  

  

  

  

1.2.1 Алинея 1 се изменя така: „(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 

74 kw  

включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и  

несъответстващи на екологичните категории „ Евро 3 „, „ Евро 4 „, „  

Евро 5 „, „ Евро 6 „ и „ ЕЕV „, определения по чл.41 данък се заплаща с  

намаление от 40 на сто.”  

1.2.2 Алинея 2 се изменя така:  

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw  

включително и съответстващи на екологичните категории „ Евро 3 „ и „  

Евро 4 „ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за  

съответстващите на „ Евро 5 „ и „ Евро 6 „ – с 60 на сто намаление от  

определения по чл.41, ал.1 и 3 данък.”  

1.3. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание:  

„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремаркета и  



седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологичните  

категории „ Евро 3 „ и „ Евро 4 „ данъкът се заплаща с 40 на сто  

намаление, а за съответстващи на  

„ Евро 5 „, „ Евро 6 „ и „ ЕЕV „ – с 50 на сто намаление, от определения  

по чл.41 , ал.5,6,7 и 13 данък.”  

1.4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.  

1.5. Създава се ал.5:  

„(5) Екологичните категории „ Евро 3 „, „ Евро 4 „, „ Евро 5 „, „ Евро 6 „ и  

„ ЕЕV „ се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е  

видно съответствието на превозното средство с определената от  

производителя екологична категория.”  

  

2. Запазва размерите на местните данъци определени с Наредбата за  

определянето на размера на местните данъци на територията на община  

Ботевград приета с Решение № 6/30.01.2008г. на Общински съвет –  

Ботевград.  

  

3. Решенията влизат в сила от 01.01.2014г.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:М. Георгиева  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№265  

Гр.Ботевград, 10.12.2013 г.  

  

  

  



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж.КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА Кмет на Община  

Ботевград по Заповед №ОА 387/29.11.2013г. на Докладна записка относно  

изменение и допълнение на Наредбата за определянето и  

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  

община Ботевград, както и определяне размера на таксата за битови  

отпадъци за 2014 година /вх.№ 318 /и становища на всички ПК по същия  

въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.1, ал.2 от Закона за  

местните данъци и такси / обн., ДВ, бр.117 от 1997г.; изм и доп. / и чл.  

21,ал.2 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.Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на  

местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград приета с  

Решение № 23/27.02.2003г. на Общински съвет – Ботевград изм. и доп., както  

следва:  

  

  

1.1 В глава втора  

 Местни такси  

  

  

  

 Раздел І  

Такса за битови отпадъци  

  

В чл.14, ал.3 се изменя и добива следното съдържание:  

  

(3) За недвижимите имоти, намиращи се в районите, където общината  

предоставя услугата сметосъбиране и извозване на битовите отпадъци  

такса не се заплаща за услугата, когато имотите не се ползват през цялата година и е 

подадена декларация по образец от собственика или  

ползвателя до края на предходната година в дирекция „ Местни данъци и  

такси”на общината по местонахождението на имота.Подадена след срока  

декларация не се приема и обработва.  

  

В чл.14, ал.4 се отменя.  

  

 В чл.14, ал.5 се изменя и добива следното съдържание:  

  

(5) При промяна в собствеността или правото на ползване за тези имот  

през текущата година, новият собственик или ползвател подава  

декларацията по ал.3 в сроковете по чл.14, ал.1 от Закона за местните  

данъци и такси.  

  

В чл.14,ал.7. израза „ по алинеи 3 и 4” се заменя с израза „ по алинея 3 „.  

  

В чл.16, ал.1,т.3 текста „ отчисленията по чл.71а и чл.71е” се заменя с  



текста „ отчисленията по чл.60 и чл.64”.  

  

В чл.17, ал.9 се изменя и добива следното съдържание :  

  

(9) „ Не се събира такса битови отпадъци за услугите, предоставени на  

молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва  

богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в  

страната, както и на читалищата.”  

  

2. Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране на  

трите вида услуги за всички населени места в общината за 2014 година-  

коригирана съобразно приетите предложения за промяна в размера на  

таксата по видове услуги: сметосъбиране и сметоизвозване, включително  

осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци; обезвреждане  

на битовите отпадъци в депо, поддържане и експлоатация на  

същото,закриване и мониторинг, както и рециклиране и оползотворяване на  

битовите отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО и  

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване , които се  

предлагат във всички населени места на територията на община Ботевград.  

  

3. Определя размера на таксата за битови отпадъци в промили за 2014  

година за всички населени места в общината:  

  

3.1. за недвижимите имоти с жилищно предназначение – 2 /две/ на  

хиляда в т.ч. :  

 за сметосъбиране и извозване - 1 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.  

 З.2. за недвижимите имоти с не жилищно 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. 

  

  

 З.3. за недвижимите имоти с не жилищно предназначение собственост  

или с учредено право на ползване/концесия на юридически лица , с  

изключение на училищата , както следва:  

  

3.3.1. 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.  

  

3.3.2. 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 – 1.2 на хиляда,  

 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване –  

2,8 на хиляда.  

  

3.3.3. 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.  

  

3.3.4 за училищата – държавна и/или общинска собственост размерът на  

таксата е 12,24лв. на един ползвател-ученик. Броят на учениците за  

съответната календарна година се определя по данни от Сведение за  

организиране дейността на училището списък-образец №1 утвърден от  

МОМН , а информацията се предоставя на дирекция „ Местни данъци и  

такси „ под формата на справка – извлечение от този образец, изготвена  

от длъжностното лице отговарящо за направление „ образование „ в  

общинската администрация до края на предходната година.  

  

4. Настоящите решения влизат в сила от 01.01.2014 година.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:М. Георгиева ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№266  

Гр.Ботевград, 12.12.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – за кмет на  

Община Ботевград по Заповед №ОА 387/29.11.2013г.на Докладна записка  

относно издаване на Запис на заповед в полза на ДФ”Земеделие” –  

Разплащателна агенция, обезпечаващ сумата в размер на 110% от  

стойността на авансово плащане по Договор № 23/321/01443 от  

12.12.2013г., подписан между община Ботевград и ДФ”Земеделие”-  

Разплащателна агенция по Мярка 321 „Основни услуги за населението и  

икономиката в селските райони” за Проект „ Подобряване качеството на  

живот в община Ботевград чрез реконструкция на водопроводната мрежа на  

село Скравена, село Новачене и село Литаково; разширение на  



водопроводната мрежа в село Новачене и село Гурково и изграждане на  

ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица” по Програмата за  

развитие на селските райони 2007 – 2013 г., сключен между община  

Ботевград и ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция./вх.№ 337 /  

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 ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 23 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Упълномощава кмета на община Ботевград да подпише Запис на  

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза  

на ДФ”Земеделие- Разплащателна агенция в размер на 2 633 302.16  

лв./ два милиона шестстотин тридесет и три хиляди триста и два  

лева и шестнадесет ст./за обезпечаване на 110 % от стойността на  

заявеното авансово плащане със срок до 6 месеца след изтичане на  

срока за изпълнение на инвестицията определен в сключения  

Договор с ДФ”Земеделие”- разплащателна агенция № 23/321/01443  

от 12.12.2013г., по Мярка 321 „Основни услуги за населението и  

икономиката в селските райони” за Проект „Подобряване  

качеството на живот в община Ботевград чрез реконструкция на  

водопроводната мрежа на село Скравена, село Новачене и село  

Литаково; разширение на водопроводната мрежа в село Новачене и  

село Гурково и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и 

Боженица” по Програмата за развитие на селските  

райони 2007 – 2013 г., сключен между община Ботевград и  

ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да подготви необходимите  

документи за получаване на авансово плащане по договор №  

23/321/01443 от 12.12.2013г. и да ги представи пред ДФ  

„Земеделие”- Разплащателна агенция.  

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

ДФ”Земеделие” – Разплащателна агенция в полза на  

ДФ”Земеделие”- Разплащателна агенция, без протест и разноски.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:М. Георгиева  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№267  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Информация за развитието на спорта в община Ботевград  

за периода м.юли – м. декември 2013година/ вх.№ 334/ 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 22 гласа „за”, 6  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1. Приема информацията за развитието на спорта в община  

Ботевград за периода м.юли-м.декември 2013 година  

  

  



  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№268  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно приемане на промени в  

НАРЕДБА №1 за поддържане и опазване на обществения ред,  

общественото имущество и околната среда в Община Ботевград /вх. №  

317/ 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 23 гласа „за”, 3 гласа „против”, 3 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Изменя Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения  

ред,общественото имущество и околната среда в Община Ботевград,както  

следва:  

1.1 В чл.22 създава нова точка 18 със следния текст:  

Т.17. Движението на ППС с животинска тяга на територията на Ботевград и  

община по улици и пътища във времето от 17.00 до 24.00 часа и от 0.00 часа  

до 8.00 часа през зимния период от 15 ноември до 30 март и през летния  

период от 21.30 до 6.30 часа, административните нарушения се установяват с  

актове на органите на РУП, а наказателните постановления се издават от  

кмета на общината.  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№269  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно придобиване право на  

собственост от Община Ботевград на недвижим имот- публична  

държавна собственост, по реда на чл.54 от ЗДС /вх.№333/  

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.34,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 19 гласа „за”, 2 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 2013  

година в т.1 на раздел VІ.Описание на имотите,които общината има  

намерение да придобие….”следният недвижим имот-публична държавна  

собственост:  

Недвижим имот-публична държавна собственост със специално  

предназначение,находящ се на територията на община Ботевград.  

Начин на придобиване:безвъзмездно по реда на чл.54,ал.1 от ЗОС.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да а.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  

№270  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно предложение за бракуване на  

ДМА и материални запаси заведени в активите на община Ботевград,  

съгласно приключила годишна инвентаризация /вх.№ 331/  

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 в изпълнение на чл.22,ал.1  

от Закона за счетоводството 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 Община Ботевград да бракува и отпише  

дълготрайните материални активи /ДМА/ и материални запаси като  

негодни вече за употреба и поради моралното и физическото им  

изхабяване, съгласно Приложение № 1 /Опис на предложените за брак  

дълготрайни материални активи и материални запаси, установени след  

извършена годишна инвентаризация, съгласно Заповеди на Кмета на  

община Ботевград № ОА-351/04.11.2013г., № ОА-350/04.11.2013г., №  

ОА-349/04.11.2013г., № ОА-348/04.11.2013г., № ОА-347/04.11.2013г., №  

ОА-346/04.11.2013г., № ОА-345/04.11.2013г., № ОА-344/04.11.2013г., №  

ОА-343/04.11.2013г., № ОА-342/04.11.2013г., № ОА-341/04.11.2013г., №  

ОА-340/04.11.2013г. и № ОА-339/04.11.2013г.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№271  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за бракуване  

на МПС /вх.№332/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 28 гласа „за”, 0 гласа „против”,  



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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие при годишната инвентаризация на ДМА в кметство  

с.Врачеш да бъдат бракувани 8 броя МПС от активите на кметство  

с.Врачеш,съгласно приложения списък за пазарна оценка на  

материалните активи.  

2. С получените средства от предадените за скрап транспортни  

средства да бъда закупено друго МПС за нуждите на кметството за  

почистване и сметоизвозване.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№272  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно промяна в числеността и  

структурата на персонала в Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов”,  

звено” Домашен социален патронаж” гр.Ботевград /вх.№335/ и  

становища на постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с  

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

общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Увеличава числеността на персонала в Дом за стари хора”Д-р  

Адриян Атанасов”,звено”Домашен социален  

патронаж”,гр.Ботевград с две щатни бройки „Фелдшер”.  



2. Направената промяна влиза в сила от 01.01.2014 година  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№273  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно определяне размера на  

основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства /вх.№ 320/  

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 администрация и проведено поименно  

гласуване с 16 гласа „за”, 1 глас „против”, 7 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Променя, считано от 01.12.2013 година размера на основните  

трудови възнаграждения на кметовете на кметства както следва:  

- Сашо Маринов Денкин - Кмет на кметство Врачеш - 800.00 лв.  

- Веселин Иванов Драганов - Кмет на кметство Трудовец - 700.00 лв.  

- Иван Константинов Иванов - Кмет на кметство Скравена - 700.00 лв.  

- Георги Мишев Георгиев - Кмет на кметство Новачене - 800.00 лв.  

- Даниел Костадинов Дилов - Кмет на кметство Литаково - 800.00 лв.  

  

  

  

  

  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№274  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно изменение на Решение №  

239/31.10.2013г. на Общински съвет- Ботевград /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 във вр. с чл.7,ал.2,т.4 от Наредба 1/09.07.2004  

година за минималните размери на адвокатските възнаграждения и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Изменят.1.5. от Решение №239/31.10.2013 г. на Общинския съвет  

гр.Ботевград,която придобива следното съдържание:  

1. Дава съгласие да бъдат изплатени възнаграждения за правна  

помощ и съдействие както следва:  

1.5. „.по Проект „Изграждане на регионална система за управление на  

отпадъците в регион Ботевград” – 8300 лв. , от които 50 % при  

завеждане на исковата молба, а останалите 50 % при резултат от делото в  

полза на община Ботевград.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

  

 ПРЕПИС!  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№275  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно допускане изработване  

изменение на Подробния устройствен план /ПУП/- План за застрояване  

/ПЗ/ на УПИ І- „За жилищно строителство” в кв.2 по плана на  

гр.Ботевград 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/ЗМСМА/,чл.134,ал.1,т.1 от Закона за  

устройство на територията /ЗУТ/ във вр. с дейностите по чл.20 и  

чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА и във вр. с решение №20 от Протокол  

№11/03.10.2013 година на ОЕСУТ 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 изработи изменение на Подробния устройствен  

план/ПУП/-План за застрояване/ПЗ/ на УПИ І-„За жилищно  

строителство” в кв.2 по плана на 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  

№276  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 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.Липница м.” Страната” /вх.№ 321/ 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/ЗМСМА/,чл45ж,ал.2,вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ във вр. 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  

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 Георги Марков Котов следния  

недвижим имот:  

-Имот с № 115079, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, с  

площ от 0,722 дка., осма категория, находящ се в местността „Страната”, в  

землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 115031,  

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 №  

Ф01016/14.11.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Тодорка Маркова Христова, като наследник на Георги Марков  

Котов 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  

№277  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 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.Липница м.” Барата” /вх.№ 322/ 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/ЗМСМА/,чл45ж,ал.2,вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ във вр. 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  

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 Тодоров Илчев следните  

недвижими имоти:  

-Имот с № 162007, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

3,316 дка., шеста категория, находящ се в местността „Барата”, в землището  

на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 162005, 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 №  

Ф01018/14.11.2013г.;  

-Имот с № 162004, с начин на трайно ползване „Тр. насаждения”, с  

площ от 2,576 дка., шеста категория, находящ се в местността „Барата”, в  

землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 162004,  

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 №  

Ф01017/14.11.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Тодор Иванов Илчев, като наследник на Иван Тодоров Илчев 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  

№278  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 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.” Гайдарското” /вх.№ 323/  

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/ЗМСМА/,чл45ж,ал.2,вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ във  

вр. 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  

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 Йона Кръстева Канзова  

следните недвижими имоти:  



-имот с № 174146, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от  

1,000 дка., пета категория, находящ се в местността „Гайдарското”, в  

землището на с. Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 174146,  

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 №  

Ф02790/14.11.2013г.;  

-имот с № 170221, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от  

1,500 дка., шеста категория, находящ се в местността „Гайдарското”, в  

землището на с. Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 170221,  

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 №  

Ф02791/14.11.2013г.;  

  

  2. 

  

-имот с № 121030, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от  

2,301 дка., четвърта категория, находящ се в местността „Гайдарското”, в  

землището на с. Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 121030,  

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 №  

Ф02792/14.11.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Пламен Иванов Вутов, като наследник на Йона Кръстева  

Канзова 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  

№279  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 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.” Церето” /вх.№ 324/  

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/ЗМСМА/,чл45ж,ал.2,вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ във  

вр. 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  

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 Марин Даков Соларски следния  

недвижим имот:  

Имот с № 213050, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 4,278  

дка., шеста категория, находящ се в местността „Церето”, в землището на с.  

Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 213050, 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 №  

Ф02776/14.11.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Марин Николов Маринов, като наследник на Марин Даков  

Соларски 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  

№280  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 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.№ 325/ 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/ЗМСМА/,чл45ж,ал.2,вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ във вр. 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  

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 Мико Гергов Гайдарски  

следния недвижим имот:  

Имот с № 213063, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 2,618  

дка., шеста категория, находящ се в местността „Церовица”, в землището на  

с. Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 213063, 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 №  

Ф02795/21.11.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Добринка Иванова Гайдарска, като наследник на Мико Гергов  

Гайдарски 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  

№281  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 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.” Горния Градеж” /вх.№ 326/ 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/ЗМСМА/,чл45ж,ал.2,вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ във вр. 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 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 Първанов Мукански  

следния недвижим имот:  

-Имот с № 213029, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от  

1,439 дка., шеста категория, находящ се в местността „Горния Градеж”, в  

землището на с. Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 213029 ,  

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 №  

Ф02778/14.11.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Харалампи Цветанов Писков, като наследник на Иван  

Първанов Мукански 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  

№282  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 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.Врачеш м.” Ечемичище” /вх.№ 327/ 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/ЗМСМА/,чл45ж,ал.2,вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ във вр. 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 27  

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

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

  

І.Предоставя на наследниците на Кръстьо Деков Станковски  

следния недвижим имот:  

-Имот с № 159013, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с  

площ от 1,700 дка., десета категория, находящ се в местността  

„Ечемичище”, в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот с  

№ 159008, 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 № Ф00852/26.09.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Петър Кръстев Станковски, като наследник на Кръстьо Деков  

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  

№283  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 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.” Горния Градеж” /вх.№ 328/ 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/ЗМСМА/,чл45ж,ал.2,вр.ал.1 от ППЗСПЗЗ във вр. 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 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 Марин Мирчов Илчов следния  

недвижим имот:  

Имот с № 213023, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 0,899  

дка., шеста категория, находящ се в местността „Горния Градеж”, в  

землището на с. Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот с № 213023,  

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 №  

Ф02777/14.11.2013г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Стоян Маринов Мирчев, като наследник на Марин Мирчов  

Илчов 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  

№284  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 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.Липница /вх.№ 338/ 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/ЗМСМА/,чл45ж,ал.2,вр.ал.1 от  

ППЗСПЗЗ във вр. 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 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 Марко Георгиeв Марков  

следните недвижими имоти:  

1.Имот с № 183210, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с  

площ от 3,529 дка., десета категория, находящ се в местността „Св.  

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

183156, 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 № Ф00987/19.06.2013г.;  

2.Имот с № 183209, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

4,331 дка., десета категория, находящ се в местността „Св. Павел”, в  



землището на с. Липница, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 183155,  

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 №  

Ф00960/21.03.2013г.;  

3.Имот с № 183208, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

2,451 дка., осма категория, находящ се в местността „Граматнишки  

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

183203, 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 № Ф00961/21.03.2013г.;  

  2.  

4.Имот с № 161012, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от  

1,336 дка., девета категория, находящ се в местността „Падината”, в  

землището на с. Липница, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 161012,  

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 №  

Ф00962/21.03.2013г.;  

5.Имот с № 161065 с начин на трайно ползване „Тр. насаждения”, с  

площ от 2,653 дка., шеста категория, находящ се в местността „Лъга”, в  

землището на с. Липница, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 161050,  

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 №  

Ф00963/21.03.2013г.;  

6.Имот с № 161067, с начин на трайно ползване „Тр. насаждения”, с  

площ от 3,002 дка., девета категория, находящ се в местността „Ломето”, в  

землището на с. Липница, общ. Ботевград, попадащ в имот с № 161029,  

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 №  

Ф00959/21.03.2013г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Павлин Иванов Марков , като наследник на Марко Георгиeв  

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  

№285  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно сключване на анекс за  

удължаване срока на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова  

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

вас”/вх.№341/,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 27 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие кмета на Община Ботевград да подпише анекс за  

удължаване срока на договор № BG161PO001/1.1-12/2011/016, “Ние сме  

част от вас”, сключен между община Ботевград и Управляващия орган на  

Оперативна програма „Регионално развитие” с 6 /шест/ месеца – до  

28.06.2014г.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

  

  

  



  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№286  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи за участие в международен семинар –  

Москва 2014 г./вх.№340/Общинският съвет–Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 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 да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1000  

/хиляда/ лева от собствени приходи на общината на мажоретен състав  

при НЧ”Христо Ботев 1884-Ботевград за участие на Стела Петрова Бенчева  

в международен подготвителен семинар за ръководители през м. януари  

2014 година в гр.Москва .  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№287  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  



  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи за изплащане на еднократна помощ  

/вх.№339/ Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация 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 от собствени приходи на община Ботевград да бъде  

отпусната еднократна финансова помощ в размер до 500 /петстотин/ лева  

на Асен Димитров Василев от гр. Ботевград,ЖК”Саранск”,бл.15 – за  

лечение след прекаран мозъчен инсулт.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№288  

Гр.Ботевград, 19.12.2013 г.  

  

  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА - Председател на  

Общински съвет Ботевград на Проект на план за работа на Общинския  

съвет през първото тримесечие на 2014 година/вх.№330/ 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 27 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 за  

първото тримесечие на 2014 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 


