
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 1  

Ботевград, 18.01.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна за писка за даване съгласие за  

преминаване през земи временна общинска собственост /вх.№10/,  

Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,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 за преминаване на колектор за пречистени отпадъчни  

води през дигата на р.Калница,попадаща в земи по чл.19 от ЗСПЗЗ- 

зоната на имот пл.№000105,землище на гр. Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 1  

Ботевград, 18.01.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна за писка за даване съгласие за  

преминаване през земи временна общинска собственост /вх.№10/,  

Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,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 за преминаване на колектор за пречистени отпадъчни  

води през дигата на р.Калница,попадаща в земи по чл.19 от ЗСПЗЗ- 

зоната на имот пл.№000105,землище на гр. Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 2  



Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Програма за управление на Община-Ботевград за мандат  

2011-2015 година и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.12 в  

изпълнение на ч.44,ал.5 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 Програма за управление на Община Ботевград за мандат  

2011-2015 година  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 3  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за сключване на  

договор за банков кредит-овърдрафт /вх.№23/и становище на Постоянната  

комисия по бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

  



 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за ползване на банков кредит от  

”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД за оборотни цели, със  

срок на ползване два месеца при условията на овърдрафт  

по разплащателна сметка при максимално допустим размер  

на дебитното салдо в размер до 1 000 000 (един милион ) лева  

към кредитната линия  

2. За обезпечаване вземанията на банката се  

предоставят следните обезпечения:  

2.1. Договорна ипотека върху недвижими имоти –  

собственост на Община Ботевград, а именно:  

 -УПИ І-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 3505кв.м., с уредени регулационни сметки, заедно  

със застроената в него четириетажна масивна сграда със сутерен със ЗП- 

828кв.м., построена през 1984г. , находящи се в кв.238 по плана на  

гр.Ботевград, актуван с АОС-частна №795/02.06.2006г. на Община- 

Ботевград, на пазарна стойност в размер на 1 160 000/ един милион сто и  

шестдесет хиляди / лева,без ДДС.  

 -УПИ ІІ-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 4120кв.м., с уредени регулационни сметки, заедно  

със застроените в него :Сграда-хранителен блок със ЗП-824.44кв.м.- 

двуетажна масивна, построена 1984г.; Сграда-баня, котелно, пералня- 

едноетажна масивна, построена през 1953г., находящи се в кв.238 по  

плана на гр.Ботевград, актуван с АОС-частна №796/02.06.2006г. на  

 2.  

Община-Ботевград, на пазарна стойност в размер на 374 087/триста 

седемдесет и четири хиляди осемдесет и седем / лева,без ДДС.  

2.2. Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания от трети  

лица,представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на Община  

Ботевград по чл.6 от Закона за общинския дълг,постъпващи по банкова  

сметка с IBAN BG67FINV91503104318341, BIC FINVBGSF в „ПЪРВА  

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД .  

  

3.Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва  

всички необходими документи –договори за банков кредит, в  

това число овърдрафт по разплащателна сметка и кредитна  

линия,нотариален акт за учредяване на договорна  

ипотека,договор за особен залог и всички други документи  

свързани с ползването на банковия кредите и учредяване на  

обезпеченията.  

  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на процедурите по т.1 и т.2 от настоящото решение  

при спазване на ЗОД.  

  

  

  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 4  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за определяне на актуална месечна  

наемна цена по Договор за наем от 16.11.2011 г. между Община  

Ботевград и Международно висше бизнес училище -Ботевград  

/вх.№16/и становища на Постоянните комисии по местно  

самоуправление и законност; бюджет и финанси;стопанска политика и  

инвестиции и образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и н  

основание чл.14,ал.3,ал.6 и ал.8 от Закона за общинската  

собственост,чл.20 от Наредбата за реда за придобиване,управление и  

разпореждане с общинско имущество и проведено поименно гласуване  

с 15 гласа „за”, 8 гласа „против”, 4 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Определя актуална месечна наемна цена в размер на 5220.40 лева без  

ДДС по Договор от 16.11.2011 година за наем между Община Ботевград и  

Международно висше бизнес училище-Ботевград за целия период на  



договора,считано от 01.01.2012 година, определена по Тарифа за  

определяне на минимален месечен наем към Наредбата за реда за  

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество.  

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

произтичащите от горното 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  

№ 5  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за разпределение на общинските  

жилища по видове /вх.№6/ и становища на Постоянните комисии по  

местно самоуправление и законност и социална политика и  

здравеопазване и предложение от Христо Якимов-общински съветник  

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

ал.1,т.8 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 26 гласа „за”, 0  

гласа „против”, 0 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 четири/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  

№ 6  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка да допълване и актуализиране на  

раздел VІ.1.”Придобиване на недвижими имоти” в Програмата за  

управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012  

година, с недвижими имоти,находящи се в гр.Ботевград /вх.№17/  

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.1,т.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.8,ал.9 и ал.10,чл.34 от Закона за общинската собственост и  

проведено поименно гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за Допълване и  

актуализиране на раздел VІ.1.”Придобиване на недвижими имоти …”в  

Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска  

собственост за 2012 година,приета с Решение №21/15.12.2011 година на  

Общински съвет-Ботевград със следните недвижими имоти-частна  

държавна собственост  

- поземлен имот с индентификатор №05815.304.878 с площ от 128 кв.м.;  

- поземлен имот с индентификатор №05815.304.879 с площ от 505 кв.м.;  

- поземлен имот с индентификатор №05815.304.880 с площ от 417 кв.м.,  

по кадастралния план на гр.Ботевград,Община Ботевград,при следните  

условия:  

Способ на придобиване: БЕЗВЪЗМЕЗДНО по реда на чл.54 от ЗДС  

МОТИВИ: Посочените недвижими имоти-частна държавна  

собственост,представляват околното пространство на една от най- 

посещаваните сгради в гр.Ботевград-Исторически музей,поради което е  

целесъобразно Община Ботевград да ги стопанисва,управлява и  

поддържа в изряден вид.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

от горното решение процедури по ЗОС и ЗДС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 7  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за безвъзмездно придобиване право на  

собственост от Община-Ботевград върху недвижими имоти-частна  

държавна собственост,по реда на чл.54 от ЗДС /вх.№18/ 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.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.8,ал.9 и ал.10 и чл.34  

от Закона за общинската собственост и проведено поименно гласуване  

с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие Община Ботевград да  

придобие правото на собственост върху следните недвижими имоти- 

частна държавна собственост:  

- поземлен имот с индентификатор №05815.304.878 с площ от 128 кв.м.;  

- поземлен имот с индентификатор №05815.304.879 с площ от 505 кв.м.;  

- поземлен имот с индентификатор №05815.304.880 с площ от 417 кв.м.,  

по кадастралния план на гр.Ботевград,Община Ботевград,при следните  

условия:  

Способ на придобиване: БЕЗВЪЗМЕЗДНО по реда на чл.54 от ЗДС.  

МОТИВИ: Посочените недвижими имоти-частна държавна  

собственост,представляват околното пространство на една от най- 

посещаваните сгради в гр.Ботевград-Исторически музей,поради което е  

целесъобразно Община Ботевград да ги стопанисва,управлява и  

поддържа в изряден вид.  

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да предприеме действия за  

изпълнение на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС и  

ЗДС.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 8  

Ботевград, 26.01.2012 г.  



  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за допълване раздел „ІІІ.А.Имоти  

които общината има намерение да предостави под наем” от Програмата  

за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през  

2012 година /вх.№19/ 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.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.8,ал.9 и ал.10 , чл.14,ал.2 и ал.7 от Закона за  

общинската собственост и проведено поименно гласуване с 28 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие 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 за 2012 година със следният недвижим имот:  

Кафе –сладкарница с площ от 35.00 кв.м. представляваща обособена  

част от „Ледена пързалка” в Общински спортно-тренировъчен  

комплекс”Балкан”-публична общинска собственост”находящ се в УПИ  

І- за спорт и отдих,кв.70 по плана на гр.Ботевград.  

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

необходимите действия,в съответствие с разпоредите 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  

№ 9  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за отдаване под наем на обособена  

част от имот-публична общинска собственост,включена в Програмата  

за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през  

2012 година/вх.№ 20/ 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.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.14,ал.2 и ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, глава VІ  

от Наредбата за реда за придобиване,разпореждане и управление с  

общинско имущество в Община Ботевград 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 отдаване под наем,чрез  

търг с тайно наддаване за срок от 5 /пет/ на недвижим имот-обособена  

част от публична общинска собственост,допълнително включен в раздел  

ІІІ.А. от Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска  

собственост за 2012 година,както следва:  

Кафе –сладкарница с площ от 35.00 кв.м. представляваща обособена част  

от „Ледена пързалка” в Общински спортно-тренировъчен  

комплекс”Балкан”-публична общинска собственост”находящ се в УПИ І-  

за спорт и отдих,кв.70 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна  

месечна наемна цена в размер на 140.00 /Сто и четиридесет/ лева, без ДДС.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира дейностите за  

изпълнение на взетото в т.1 решение,в съответствие с разпоредбите на  

Закона за общинската собственост и по реда на Наредбата за реда за  

придобиване,разпореждане и управление с общинско имущество в община  

Ботевград.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 10  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за удължаване наемен договор на  

терен,находящ се в УПИ І,кв.61 по плана на с. Литаково по реда на §78  

от ПРЗ на ЗОС /вх.№21/ и становище на Постоянната комисия по  

местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и §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 08.02.2005 година с  

ЕТ”Веси-54-Веселинка Христова” за срок от 3 /три/ години,считано до  

08.02.2015 година на ТЕРЕН ОТ 15.00 кв.м.,находящ се в УПИ І,кв.61 по  

плана на с.Литаково/в близост о сградата на кметството/одобрен по Закона  

за устройство на територията за разполагане на преместваем търговски  

обект.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да продължи посочения в т.1  

договор за наем,при същата наемна цена.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 11  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за одобряване на Подробен устройствен  

план-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура- 

Кабелна линия 20кV от ВЛ-20кV-Новачене,клон „Копяновец”, до нов ТП в  

имот №280.027,м.”Камен дол”,землище с.Новачене,общ.Ботевград (вх. №9)  

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 във връзка с Решение №9 от  

Протокол №20/15.12.2011 година на ОЕСУТ и на основание чл.129,ал.1 от  

ЗУТ и проведено гласуване с 28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  



1.Общински съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/-Парцеларен план за линеен обект на техническата  

инфраструктура - Кабелна линия 20кV от ВЛ-20кV- 

Новачене,клон”Копяновец” до нов ТП в имот №280.027,м”Камен  

дол”,землище с.Новачене,Община Ботевград.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

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

обнародването,решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград  

пред Административен съд-София област.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 12  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА- ликвидатор на  

„Медико-техническа лаборатория –І”-Ботевград ЕООД /л/ на  

Докладна записка за одобряване на годишен финансов отчет за 2011  

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

ликвидация (вх. №8) и становища на Постоянните комисии по:  

местно самоуправление и законност;стопанска политика и инвестиции  

и бюджет и финанси 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 21 гласа „за”, 5  

гласа „против”, 2 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Одобрява годишния финансов отчет за 2011 г. на „Медико- 

техническа лаборатория-І-Ботевград”ЕООД-в ликвидация.  

2. Освобождава ликвидатора от отговорност за отчетния период.  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 13  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за удължаване срока за ликвидация на  

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

(вх№11) 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.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната  

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

поименно гласуване с 28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Удължава срока за ликвидация на „Медико-техническа  

лаборатория-І-Ботевград” ЕООД - в /л/ с една година, считано от  

01.03.2012 г.  

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

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

І-Ботевград” ЕООД /л/.  

  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 14  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за кандидатстване по Програма за  

трансгранично сътрудничество по ИПП България-Сърбия,приоритетна  

ос 1: „Развитие на дребно мащабна инфраструктура”,ключова област на  

интервенция 1.2.: „Инфраструктура свързана с опазване на околната  

среда”/вх.№24/ 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.1,т.6 и т.8 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. Подкрепя предложението на кмета на община-Ботевград за  

кандидатстване с проект”Демонстративни мерки за енергийна  

ефективност” по втората покана за кандидатстване на Програма за  

трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия, приоритетна  

ос 1: „Развитие на дребно мащабна инфраструктура”,ключова област на  

интервенция 1.2.”Инфраструктура свързана с опазването на околната  

среда”.  

2. Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите  

документи по изискванията на Програмата.  

3. Упълномощава кмета на общината да подпише договор с партньор от  

сръбска страна за съвместно изпълнение на проекта.  

4. Дава съгласие да се осигурят финансови средства от собствени приходи  

на общината за извършване на допустимите разходи по проекта,преди  

възстановяването им от Програмата.  

5. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция по проекта  

няма да бъде променяно за период не по-малко от 5 години след  

приключване на дейностите по проекта.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 15  

Ботевград, 26.01.2012 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№12) и становище на Постоянната комисия по  

местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският  

съвет Ботевград на основание . чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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 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 Пецо Тодоров Грозаев следният  

недвижим имот:  

- имот № 002378, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, целият с  

площ от 2,347 дка., осма категория, находящ се в местността „Писана”, в  

землището на с. Литаково, гр. Ботевград, попадащ в имот № 002202, земи по чл.19 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица – проект № Ф01551/26.10.2011г.;  

  

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

наследниците на Пецо Тодоров Грозаев 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  

№ 16  

Ботевград, 26.01.2012 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№13) и становище на Постоянната комисия по  

местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският  

съвет Ботевград на основание . чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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 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 Стоянов Дайовски следният  

недвижим имот:  

- имот № 000295, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, целият с  

площ от 3,360 дка., пета категория, находящ се в местността „Скатев рът”, в  

землището на с. Литаково, гр. Ботевград, попадащ в имот № 000213, земи по чл.19 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица – проект № Ф01554/01.12.2011г.;  

  

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

наследниците на Иван Стоянов Дайовски 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  

№ 17  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства  

от собствени приходи на Община Ботевград(вх№15) 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 26 гласа „за”, 1 глас „против”, 0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Дава съгласие от собствени приходи на общината да бъдат отпуснати  

финансови средства в размер до 18 000 /Осемнадесет хиляди/ лева за  

извършване на ремонтни дейности в малкия салон на Читалище „Христо  

Ботев”-гр.Ботевград  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 18  

Ботевград, 26.01.2012 г.  



  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за даване съгласие за извършване на  

окончателно разплащане на допустими разходи по ДБФП №58-131- 

СО15/12.01.2009 г. по ОПОС 2007-2013 г. за проект №58-131-15- 

15”Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на ГПСОВ- 

Ботевград и довеждащи колектори към нея” /вх.№25/  

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 27 гласа „за”, 0 глас „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да се прехвърлят финансови средства в размер  

 на 181632.00 /сто осемдесет и една хиляди шестстотин тридесет и два/лева  

от текущата бюджетна сметка на община- Ботевград в извънбюджетната  

сметка по проект „Изграждане и технологично оборудване на ГПСОВ  

гр.Ботевград и изграждане на довеждащи колектори към нея” за  

окончателно разплащане на договора за „Изработка на идеен проект за  

изграждане и технологично оборудване на ГПСОВ,гр.Ботевград и  

изграждане на довеждащи колектори.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 19  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на . Докладна записка за даване съгласие за подписване на  

договор за закупуване на телевизионно време от програмната схема на  

Телевизия „Ботевград”/вх.№26/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 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие Община Ботевград да попише Договор за закупуване на  

телевизионно време от програмната схема на Телевизия „Ботевград” с  

оператора СД”Бонев и съдружие” с ЕИК 832004000, с адрес на управление  

с.Доганово, община Елин Пелин,управлявано от Румен Бонев, за излъчване  

на новини,събития и полемики от местно значение в следните собствени  

телевизионни предавания:  

- „ЧАСЪТ НА ОБЩИНАТА”- бюлетин с времетраене 30 минути, излъчван  

два пъти седмично;  

- „ ЧАСЪТ НА ОБЩИНАТА- ГЛЕДНА ТОЧКА”- бюлетин с времетраене  

60 минути, излъчван два пъти месечно-всяка първа и трета седмица на  

месеца за сума в размер на 102 000.00 /сто и две хиляди/ лева с включен  

ДДС,за срок на договора 4/четири/години,считано от датата на  

подписването му.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите от т.1  

процедури.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 20  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка относно определяне размерът на наемната  

цена на земите от Общинския поземлен фонд на Община Ботевград и  

земите по чл.19 от ЗСПЗЗ /вх.№27/ 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.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация ; чл.24а от  

ЗСПЗЗ във вр. с чл.46 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и  

разпореждане с общинска собственост и проведено поименно гласуване  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

 1.Определя годишни наемни цени на 1 дка при отдаване под наем през  



2011 г. на земеделски земи, собственост на Община-Ботевград и такива по чл.19 от  

ЗСПЗЗ, в зависимост от категорията на земята при неполивни условия ,както  

следва:  

№по  

ред  

КАТЕГОРИЯ  

на земята  

Годишна наемна цена  

на 1дка в лева  

1 Трета 16.00  

2 Четвърта 15.00  

3 Пета 14.00  

4 Шеста 13.00  

5 Седма 12.00  

6 Осма 11.00  

7 Девета 10.00  

8  

9.  

Десета  

Полски пътища  

 9.00  

 7.00  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 21  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за изплащане на адвокатско  

възнаграждение (вх. №29) и становища Постоянните комисии по местно  

самоуправление е законност и бюджет и финанси по същия  

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

ЗМСМА и чл.7,ал.2,т.4 от Наредба //09.07.2004 г. за минималните размери  

на адвокатските възнаграждения изм. и доп.., и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  



 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъде изплатено адвокатско възнаграждение на адв.  

Цено Цеков и адв. Станимир Христов адвокати от Софийска адвокатска  

колегия,както следва:  

1.1. В размер на 2000/две хиляди/ лева преди приключване на  

първоинстанционното съдебно производство  

И  

1.2. В размер на 4000 /четири хиляди/ лева допълнително към  

възнаграждението по т.1.1, в случай, че делото приключи в полза на  

община Ботевград.  

2. Средствата за адвокатското възнаграждение да бъдат изплатени от  

собствени приходи на община Ботевград.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 22  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на Община-Ботевград за ремонт покрива на Читалище  

„Христо Ботев-1884”-Ботевград /вх.№30/ и становища на Постоянните  

комисии по бюджет и финанси и образование,наука,култура и духовни  

дейности по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 26  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие от собствени приходи на общината да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер до 11 000 /Единадесет  

хиляди/ лева за извършване на ремонт на покрива на Читалище  

Христо Ботев-1884” - Ботевград .  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 23  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за изменение на Подробния устройствен  

план ПУП на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ІІ –общ. За БКС,кв.195 по  

плана на гр.Ботевград/вх. №34) и становище на Постоянната комисия  

по териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет  

Ботевград на основание . чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и чл.134,ал.1,т.1 от  

ЗУТ във в. с дейностите по чл.20 и чл.17,ал.1т.2 от ЗМСМА  

 и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 глас „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1Общински съвет-Ботевград дава съгласие за изменението на Подробния  

устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ на УПИ ІІ-общ За  

БКС,кв.195 по плана на гр.Ботевград като от същия се образуват два  

самостоятелни урегулирани поземлени имота – УПИ ІІ-За  

общественообслужваща дейност и УПИ ХХХVІІІ-За  

общественообслужваща дейност,кв.195 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  

№ 24  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за изменение на ПУП-ПР на част от кв.1  

по плана на с. Врачеш /вх.№31/ и становище на Постоянната комисия  

по териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет  

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

чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се измени Подробния  

устройствен план/ПУП/ - План за регулация /ПР/ на част от кв.1 по плана  

на с.Врачеш с цел обособяване на самостоятелен урегулиран поземлен  

имот /УПИ/ ХХІІІ-985 с отреждане „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  

№ 25  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината на ПМГ”Акад.проф.д-р Асен  

Златаров”./вх.№32/ и становище на Постоянната комисия по бюджет и  

финанси по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 26 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  

1500 /хиляда и петстотин/ лева на ПМГ”Акад.проф. д-р Асен  

Златаров” гр.Ботевград за организиране и провеждане на тържество  

по случай патронния празник на училището на 15.02.2012 година  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община-Ботевград  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 26  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за промяна в структурата на Дом за стари  

хора”Адриян Атанасов”-Ботевград/вх.№33/ и становище на Постоянната  

комисия по социална политика и здравеопазване по същия  

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

ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Увеличава числеността на персонала на Дом за стари хора „Д-р  

Адриян Атанасов”,гр.Ботевград с една щатна бройка  

„Медицинска сестра”.  

2. Разкриват се четири щатни бройки „Санитар”.  

3. Съкращават се три щатни бройки „Разносвач храна”.  

4. Съкращава се една щатна бройка „Работник поддръжка”.  

5. Направените промени влизат в сила от 01.02.2012 година.  

6. Средствата за издръжка на разкритите щатни бройки са от  

субсидията за делегираните от държавата дейности по чл.10,ал.1  

от ЗДБРБ за 2012 година  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС!  



  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 27  

Ботевград, 26.01.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за даване съгласие за участие в проект  

„Това е България”/вх.№35/,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 глас  

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

  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1.Дава съгласие да бъде сключен договор с „ТТВИ”ЕООД,  

ЕИК:200685054 – представляваща Телевизия ТРАВЪЛ ТВ и Медийна  

група Глобус Медия Груп за участие на община Ботевград в Проект  

„Това е България” на стойност 2 000 /две хиляди лева/.  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на община Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова   

  

  

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 28 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за утвърждаване на окончателния  

годишен план за финансиране на капиталови разходи на община  

Ботевград за 2011 година/вх.№40/ 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 20 гласа „за”, 3 гласа „против”, 6 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29, 

 Р Е Ш И : 

1. Утвърждава окончателния годишен план за финансиране на  

капиталови разходи през 2011 година на Община Ботевград,съгласно  

Приложение 1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

/А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 29 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за 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 за  

2012 година /вх.№42/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. с  

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

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

общински съветници 29, 

 Р Е Ш И : 

1. Приема 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 за 2012  

година,както следва: 

СФ = А+Б+Р 

А=80%*ЕРС*БУ 

Р=4.25%*SUM : ЕРС 

Б=( SUM : ЕРС-А-Р) /SUM:БУ*БУ*К 

К=0.25 - училище в общинския център с над 500 ученика 

К=0.7 - училище в общинския център с под 360 ученика 



К=0.9 - училище в общинския център с под 500 ученика и над 360 ученика 

К=1.42 - квартално училище 

К=1.5 - училище извън общинския център с над 200 ученика 

К=1.96 - училище извън общинския център с под 200 ученика 

Утвърждава справка за разпределението на делегираните бюджети на  

общинските училища в Община Ботевград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 30 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград на  

докладна записка за изпълнение на бюджета за 2011 година и проект на бюджет на  

Община Ботевград за 2012 година /вх.№37/ и становища на Постоянните комисии по  

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

Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2012 г.,  

ПМС367/ 29.12.2011, Решение 805/04.11.2011г 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 2012 г.и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 1  

глас „против”, 5 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

  

 Р Е Ш И : 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2011 г. и отчета за  

извънбюджетните сметки на община Ботевград. 

2. Приема бюджета на община Ботевград за 2012 г. по приходната част в размер на  

18055597 лв., съгласно приложение № 1 в т.ч.: 

2.1. Приходи от централния бюджет 10106777 лв. 

В т.ч:  

♦ обща субсидия за делегирани .от държавата дейности 8085877 лв. 

♦ обща изравнителна субсидия-трансфер за местни дейности 1464100 лв.  

В т. ч:  

♦ зимно поддържане 115100 лв. 

♦ целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 556800 лв.  

2.2. Приходи с местен характер в размер на 7948820 лв.  

В.т.ч.  

♦ имуществени данъци 1230000 лв.  

♦ приходи и доходи от собственост 472500 лв.  

♦ общински такси 2776200 лв. 

♦ глоби и административни наказания 5000 лв.  

♦ приходи от концесии 50000 лв.  

♦ приходи от продажба на имущество 3415120 лв.  

3. Приема бюджета на община Ботевград за 2012 г. по разходната част  

 в размер на 18055597 лв.,съгласно Приложение № 2. 

В т.ч. 

3.1. Държавни дейности 8085877 лв.  

3.2. Местни дейности 9523270 лв.  



3.3. До финансиране 446450 лв.2. 

4. Приема инвестиционна програма на Община Ботевград за 2012г., съгласно  

 Приложение 3  

5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг , съгласно чл.9 ал.1 от  

 Закона за общинския дълг,съгласно Приложение № 4  

6. Утвърждава числеността на общинската администрация , съгласно  

 Приложение № 5  

7. Приема програма за празниците в община Ботевград за 2012 г., съгласно  

 Приложение № 6 

8. Утвърждава размер на помощи до 60 лв. при погребения на самотни и  

 социално-слаби граждани  

9. Приема следните лимити за разходи: 

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

 възнаграждения  

9.2. Размер на един храноден в детски ясли до 2,20 лв. 

9.3. Размер на един храноден в детските градини и ОДЗ - до 2,45 лв. 

10. Утвърждава преходен остатък за 2011 г. от делегираните бюджети на  

 училищата в размер на 27949,56 лв. разпределен, както следва:  

♦ ОУ”Н.Й.Вапцаров” гр.Ботевград 14029,65 лв. 

♦ ОУ” Васил.Левски” гр. Ботевград 1680,91 лв. 

♦ ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ботевград 1252,18 лв.  

♦ ПМГ”Акад.Проф.Д-р Асен Златаров” гр.Ботевград 1489,00 лв. 

♦ ОУ”Любен Каравелов” с.Трудовец 1031,63 лв. 

♦ ОУ”Отец Паисий” с.Врачеш 5734,03 лв.  

♦ ОУ”Васил .Левски” с.Литаково 616,63 лв. 

♦ ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Скравена 261,55 лв.  

♦ ОУ” Св.Св.Кирил и Методий” с.Липница 1621,98 лв. 

♦ ОУ „Васил Левски„ с.Новачене 232,00 лв. 

10.1. Допълнителни възнаграждения на заетите лица във функция „Образование” се  

изплащат само след съгласуване и разрешение от първостепенния разпоредител с  

бюджетни кредити. 

11. Утвърждава „Други разходи не класифицирани в други параграфи в размер на  

22 500 лв. в , съгласно Приложение 7. 

12. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи,  

съгласно Приложение 8. 

13. Утвърждава списък на 92 човека пътуващ педагогически персонал в делегираните  

от държавата дейности с право на заплащане на 85 % от средства за транспортни  

разходи  

14. Утвърждава обезщетения и помощи подпомагане на граждани в размер на  

425 000 лв., съгласно Приложение 9 

15. Утвърждава размера на субсидии за организации с нестопанска цел в размер на  

274368 лв. /читалище/.  

16. Утвърждава размера на субсидии за нефинансови предприятия за текуща дейност  

в размер на 256 000 лв. /в т. ч . за спорт 80000 лв. и оркестър 176 000 лв./. 

17. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на  

субсидията на организации с нестопанска цел. 

18. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и разпределени средства  

по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия. 3. 

19. Упълномощава кмета да се разпорежда с утвърдения резерв за 2012 г. във  

функция „Образование„ в размер на 4,25 % ,възлизащ на 212657 лв. от средствата за  



финансиране на делегираните от държавата дейности по образование /в т.ч. 140735 лв.  

от делегираните бюджети на училищата и 71922 лв. 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 . 

20. Упълномощава кмета да извършва разплащания на извършените разходи за  

благоустрояване и принудителни ремонти на техническата инфраструктура от  

средствата в параграф 27-07. 

21. Предоставя следните правомощия на кмета при спазване на общия размер на  

бюджета: 

21.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи на  

една бюджетна дейност.  

21.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при  

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите  

приоритети.  

21.3.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.  

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

съфинансиране на проекти. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 31 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно предложение за  

кандидатстване с проект „ГПСОВ-Ботевград, довеждаща и съпътстваща  

инфраструктура към нея” по Оперативна програма „Околна среда 2007- 

2013” година /вх.№43/и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.23 и  

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 Община Ботевград да кандидатства за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ пред Министерство на околната среда и  

водите по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, Приоритетна  

ос 1 " Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни  

води в агломерации с над 10000 екв. ж.”, Процедура с референтен №:  

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

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

„Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Ботевград,  

довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея”. 

2. Дава съгласие Община Ботевград, в качеството си на бенефициент по  



Проекта, да осигури необходимите средства за съфинансиране в течение на  

периода на изпълнение на проекта, в размер съгласно изготвения финансов  

анализ към проектното предложение и в съответствие с Насоките за  

кандидатстване по Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16  

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води  

в агломерации над 10 000 е.ж.”, но не повече от 4% от общите допустими  

разходи по проекта.2. 

3. Общински съвет - Ботевград декларира, че предназначението на обектите  

на интервенция (общинска собственост) по предложения проект, няма да  

бъде променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване  

на дейностите по проекта. 

4. Възлага на кмета на Община Ботевград да осъществи всички необходими  

действия по подготовката и реализацията на проекта, както и за провеждане  

на всички необходими процедури по НВМОП и/или ЗОП, във връзка с  

реализацията на проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

ИзготвилА.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 32 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно предложение за  

кандидатстване с проект „ГПСОВ-Ботевград, довеждаща и съпътстваща  

инфраструктура към нея в с. Трудовец” по Оперативна програма „Околна  

среда 2007-2013” година /вх.№44/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.23 и чл.21,ал.1т.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 Община Ботевград да кандидатства за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ пред Министерство на околната среда и  

водите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", Приоритетна ос 1  

"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в  

населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж.,  

попадащи в градски агломерационни ареали", Процедура с референтен №:  

BG161PO005/11/1.12/02/25 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за  

питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 И 10 000 екв.ж.”, с проект  

„Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Ботевград, довеждаща и  

съпътстваща инфраструктура към нея в с.Трудовец”. 

2.Дава съгласие Община Ботевград, в качеството си на бенефициент по  

Проекта, да осигури необходимите средства за съфинансиране в течение на  

периода на изпълнение на проекта, в размер съгласно изготвения финансов  

анализ към проектното предложение и в съответствие с Насоките за  

кандидатстване по Процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25  

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в  



агломерации между 2 000 И 10 000 екв.ж.”, но не повече от 4% от общите  

допустими разходи по проекта.3.Общински съвет - Ботевград декларира, че 

предназначението на обектите на  

интервенция (общинска собственост) по предложения проект, няма да бъде  

променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на  

дейностите по проекта. 

4.Възлага на кмета на Община Ботевград да осъществи всички необходими  

действия по подготовката и реализацията на проекта, както и за провеждане на  

всички необходими процедури по НВМОП и/или ЗОП, във връзка с  

реализацията на проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 33 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно предложение за  

кандидатстване с проект „ГПСОВ-Ботевград, довеждаща и съпътстваща  

инфраструктура към нея в с. Врачеш” по Оперативни програма „Околна  

среда 2007-2013” година /вх.№45/и становища на Постоянните комисии по  

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

ал.1,т.23 и чл.21,ал.1т.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 Община Ботевград да кандидатства за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ пред Министерство на околната среда и  

водите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", Приоритетна ос 1  

"Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в  

населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж.,  

попадащи в градски агломерационни ареали", Процедура с референтен №:  

BG161PO005/11/1.12/02/25 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за  

питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 И 10 000 екв.ж.”, с проект  

„Градска пречиствателна станция за отпадъчни води – Ботевград, довеждаща и  

съпътстваща инфраструктура към нея в с.Врачеш”. 

2.Дава съгласие Община Ботевград, в качеството си на бенефициент по  

Проекта, да осигури необходимите средства за съфинансиране в течение на  

периода на изпълнение на проекта, в размер съгласно изготвения финансов  

анализ към проектното предложение и в съответствие с Насоките за  

кандидатстване по Процедура с референтен №: BG161PO005/11/1.12/02/25  

“Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в  

агломерации между 2 000 И 10 000 екв.ж.”, но не повече от 4% от общите  

допустими разходи по проекта.2.  

3.Общински съвет - Ботевград декларира, че предназначението на обектите на  

интервенция (общинска собственост) по предложения проект, няма да бъде  

променяно за период не по-малък от 5 (пет) години след приключване на  



дейностите по проекта. 

4. Възлага на кмета на Община Ботевград да осъществи всички необходими  

действия по подготовката и реализацията на проекта, както и за провеждане на  

всички необходими процедури по НВМОП и/или ЗОП, във връзка с  

реализацията на проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 34 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за промяна на решение за даване на  

съгласие за кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество  

по ИПП България-Сърбия,приоритетна ос 1:”Развитие на дребно мащабна  

инфраструктура”ключова област на интервенция 1.1.”Физическа и  

информационна инфраструктура”/вх.№46/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 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29, 

 Р Е Ш И : 

1. Отменя решение № 14 от 26.01.2012 г. 

2. Подкрепя предложението на кмета на общината за кандидатстване с  

проект " Подобряване социално-битовите условия в детските  

заведения в трансграничния регион” по втората покана за кандидатстване  

на Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия,  

приоритетна ос 1: „Развитие на дребно мащабна инфраструктура”, ключова  

област на интервенция 1.1 „Физическа и информационна инфраструктура”. 

3. Възлага на кмета на общината да се изготвят и внесат необходимите  

документи по изискванията на Програмата. 

4. Упълномощава кмета на общината да подпише договор с партньор от  

сръбска страна за съвместно изпълнение на проекта. 

5. Дава съгласие да се осигурят финансови средства от собствени приходи  

на общината за извършване на допустимите разходи по проекта, преди  

възстановяването им от Програмата. 

6. Декларира, че предназначението на обекта на интервенция по проекта  

няма да бъде променяно за период не по-малко от 5 години след приключване  

на дейностите по проекта. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 35 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за изменение срока на договор за  



предоставяне на безвъзмездна финансово помощ№BG161PO001/1.1- 

01/2007/072 и издаване и подписване на нов Запис на заповед от  

бенефициента-община Ботевград по Оперативна програма”Регионално  

развитие”2007-2013 /вх.№50/,Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал.1,т.10 и т.8 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. Дава съгласието си община Ботевград да удължи срока на договора за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1- 

01/2007/072 по Оперативна Програма «Регионално развитие» 2007-2013,  

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и  

рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура,  

допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” с 6 месеца, като  

по този начин изпълнението на договора да бъде за общо 24 месеца -  

допустимия максимален срок по настоящата схема. 

2.Дава съгласие и разрешава на Георги Георгиев в качеството си на Кмет  

на Община Ботевград да гарантира пред поемателя Министерство на  

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на  

Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция  

„Програмиране на регионалното развитие” чрез Запис на заповед  

стойността и валутата в размер на 1 598 347.38 /един милион петстотин  

деветдесет и осем хиляди триста четиридесет и седем лева и тридесет и осем стотинки/ 

по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  

помощ BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща  

и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура,  

допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, договор за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1- 

01/2007/072. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 36 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА- ликвидатор на  

„Медицински център – І-Ботевград”ЕООД-в ликвидация на  

Докладна записка за приемане на ликвидационен баланс и доклад към  

него за „Медицински център- І- Ботевград” ЕООД /л/ вх.№48/ 

,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.10 и т.9 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа  

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

 Р Е Ш И : 

1. Одобрява крайния ликвидационен баланс и пояснителния доклад  

към него на „Медицински център –І-Ботевград ЕООД/л/. 

2. Освобождава ликвидатора от отговорност  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 37 

Ботевград, 09.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА- ликвидатор на  

„Дентален център – І-Ботевград”ЕООД-в ликвидация на  

Докладна записка за приемане на ликвидационен баланс и доклад към  

него за „Дентален център- І- Ботевград” ЕООД /л/ вх.№49/ 

,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.10 и т.9 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа  

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

 Р Е Ш И : 

1.Одобрява крайния ликвидационен баланс и пояснителния доклад  

към него на „Дентален център –І-Ботевград ЕООД/л/. 

3. Освобождава ликвидатора от отговорност  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 38 

Ботевград, 09.02.2012 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 нова тръба за  

скенера в „МБАЛ-Ботевград”ЕООД /вх.№52/,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 от собствени приходи на общината да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер до 100 000 /сто хиляди  

/лева за закупуване, доставка,демонтаж , монтаж и ДДС на нова  

тръба за скенера в „МБАЛ-Ботевград” ЕООД, гр.Ботевград. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 39 

Ботевград, 16.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на  

Община-Ботевград във връзка с обсъждане плана и готовността на  

община Ботевград за действия при извънредни ситуации и мерки за  

предотвратяване на последиците за населението ,Общинският съвет  



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

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с 16  

гласа „за”, 4 гласа „против”, 8 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29, 

 Р Е Ш И : 

1. Поради неподготвеност на вносителите на искането за провеждане на  

извънредно заседание по обсъждане на плана и готовността на община  

Ботевград за действия при извънредни ситуации и мерки за  

предотвратяване на последиците за населението, заседанието на  

Общинския съвет да бъде прекратено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 40 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Информация за състоянието на общинската собственост  

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 Информацията за състоянието на общинската  

собственост в Община Ботевград. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 41 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за промяна в Наредбата за определянето  

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  

община Ботевград /вх.№47 / и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.7  

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

администрация и проведено поименно гласуване с 18 гласа „за”8 гласа  

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

 Р Е Ш И : 

1. Прави промяна в Раздел ІІІ”Такси за детски ясли ,детски  

градини,специализирани институции за предоставяне на социални  

услуги,лагери и други социални услуги”,чл.22,ал.1 от Наредбата  

за определянето и администрирането на местните такси и цени на  

услуги на територията на община Ботевград считано от 01.03.2012  

година, както следва: 

1.1.В чл.22,ал.1,т.1 числото „46.00” се заменя с числото „64.00”; 



1.2.В чл.22,ал.1,т.2 числото „ 56.00” се заменя с числото „72.00” 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 42 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за приемане план за развитие на  

социалните услуги в община Ботевград за 2012 година /вх.№51/ 

становища на Постоянните комисии по социална политика и  

здравеопазване и образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.12 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 27 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

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

 Р Е Ш И : 

1. Приема годишен план за развитие на социалните услуги през 2012  

година в Община Ботевград. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 43 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на  

Община-Ботевград на докладна записка за промяна в структурата на  

Общински учебно спортно тренировъчен център „Васил  

Левски”,гр.Ботевград /вх№41/ и становища на Постоянните комисии по  

:местно самоуправление и законност и работа с децата и  

младежта,спорта и туризма 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 22 гласа „за”,4 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29, 

 Р Е Ш И : 

1. Увеличава числеността на персонала на Общински учебно  

спортно-тренировъчен център”Васил Левски”гр.Ботевград с 0.5  

щатна бройка „чистач,хигиенист”. 

2. Направената промяна влиза в сила от 01.03.2012 година. 

3. Средствата за издръжка на разкритата щатна бройка са от резерва  

на делегираната от държавата дейност”Други дейности по  

образованието” за 2012 година. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 



№ 44 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за да издаване на запис на заповед за  

адекватно обезпечаване на пълния размер на авансовото плащане по  

Договор за безвъзмездна финансова помощ към проект „Ние сме част  

от вас”/вх.№55/ 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 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.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 526 751,96  

лв. (петстотин двадесет и шест хиляди седемстотин петдесет и един  

лева и деветдесет и шест стотинки лв. ), от размера на предоставената  

безвъзмездна финансова помощ съгласно договор на безвъзмездна  

финансова помощ BG161РО001/1.1-12/2011/016, по проект: „Ние сме част  

от вас” 

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.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 45 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

еднократна финансова помощ/вх.№39/ и становища на Постоянните  

комисии по :социална политика и здравеопазване 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 25 гласа „за”,0  

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

съветници 29, 

 Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

Венцислав Георгиев Вълчев от гр. Ботевград в размер на 500  

/петстотин/ лева от собствени приходи на общината за подпомагане  

на лечението му. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 



Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 46 

Ботевград, 23.02.2012 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.№14/ 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,във  

вр. с §27,ал.2,т.1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн.ДВ,бр.62 от 2010  

година/ 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.Предоставя на наследниците на Вълчин Леков Петков следният  

недвижим имот: 

- имот №068090, с начин на трайно ползване „Нива”,целият с площ от  

1.441 дка,седма категория,находящ се в м.”Алога” в землището на  

с.Радотина , общ.Ботевград,попадащ в имоти №068090,земи по чл.19  

от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица-проект №  

Ф00501/01.12.2011 г. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на наследниците на Вълчин Леков Петков и на Общинска  

служба по земеделие,гр.Ботевград,по реда на АПК. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 47 

Ботевград, 23.02.2012 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.№60/ и становище на Постоянната  

комисия по местно самоуправление и законност и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация,във вр. с §27,ал.2,т.1 от ПЗР към ЗИД на  

ЗСПЗЗ/обн.ДВ,бр.62 от 2010 година/ 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 : 

І.Предоставя на наследниците на Мико Иванов Миков следните недвижими  

имоти: 

-Имот № 297024, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 3,643 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Дома”, в землището на с. Липница,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 297017 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ при  

граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00884/15.09.2011г. 

-Имот № 296017, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 1,616 дка.,  



шеста категория, находящ се в местността „Уновото”, в землището на с. Липница,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 296012 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при  

граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00883/15.09.2011г. 

-Имот № 297022, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 4,470 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Кьорколовци”, в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 297021 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00882/15.09.2011г. 

-Имот № 150047, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения”, с площ  

от 2,102 дка., шеста категория, находящ се в местността „Лицето”, в землището на  

с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 150011 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00878/15.09.2011г. 

-Имот № 150042, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения”, с площ  

от 1,475 дка., шеста категория, находящ се в местността „Чешмата”, в землището  

на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 150042 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00897/01.12.2011г. 

-Имот № 144041, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 2,133 дка.,  

осма категория, находящ се в местността „Китката”, в землището на с. Липница,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 144023 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при  

граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00892/24.11.2011г.2. 

-Имот № 111017, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 3,019 дка.,  

осма категория, находящ се в местността „Арбите”, в землището на с. Липница,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 111012 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при  

граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00887/24.11.2011г. 

-Имот № 296019, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 4,070 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Махалата”, в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 296014 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00888/24.11.2011г. 

-Имот № 297026, с начин на трайно ползване „Овощна градина”, с площ от  

3,938 дка., шеста категория, находящ се в местността „Пауновци”, в землището на  

с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 297007 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00889/24.11.2011г. 

-Имот № 300018, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 1,233 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Корията”, в землището на с. Липница,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 300011 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при  

граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00891/24.11.2011г. 

-Имот № 300019, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 1,095 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Тановска кошара”, в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 300016 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00890/24.11.2011г. 

-Имот № 002014, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 2,000 дка.,  

осма категория, находящ се в местността „Тодоровото”, в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 002014 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00894/24.11.2011г. 

-Имот № 002017, с начин на трайно ползване „Храсти”, с площ от 1.022 дка.,  

осма категория, находящ се в местността „Тодоровото”, в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 002017 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00880/15.09.2011г. 

-Имот № 004041, с начин на трайно ползване „Затревена нива”, с площ от  

2,038 дка., осма категория, находящ се в местността „Лозята”, в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 004032 - земя по чл. 19, ал. 1 от  



ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00879/15.09.2011г. 

-Имот № 004020, с начин на трайно ползване „Затревена нива”, с площ от  

2,000 дка., осма категория, находящ се в местността „Дългото”, в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот № 004020 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно скица-проект № Ф00893/24.11.2011г. 

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

Петко Миков Иванов, като наследник на Мико Иванов Миков и на Общинска служба 

по  

земеделие - гр.Ботевград, по реда на АПК. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 48 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за прекратяване дейността на „Родина- 

75 И” ЕООД гр.Ботевград и откриване производство по ликвидация /вх. 

№68/ и становище на Постоянната комисия по стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и чл.137,ал.1,т.5,чл.154,ал.1,т.2,чл.156 и  

чл.266,ал.2 и ал.5,т.1 от Търговския закон 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.Удължава срока на договора за възлагане управлението на „Родина- 

75 И”ЕООД с Николай Василев Ненов, считано от 10.11.2011 година  

до 23.02.2012 година. 

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

договора за възлагане управлението на „Родина-75 И”ЕООД с  

Николай Василев Ненов за срок от 10.11.2011 година до 23.02.2012  

година. 

3. Определя месечно възнаграждение на управителя на „„Родина-75  

И”ЕООД за времето от 10.11.2011 година до 23.02.2012 година в  

размер на една минимална работна заплата, което да се изплати със  

средства, които ще бъдат получени от продажба на имущество на  

фирмата. 

4. Прекратява дейността на „Родина-75И”ЕООД с ЕИК 122047427 със  

седалище и адрес на управление: гр.Ботевград, бул.”Цар Освободител”  

№15,рег. По ф.д.101/1990 година на СОС,считано от 23.02.2012 година.5. Освобождава 

Николай Василев Ненов, с ЕГН:5210057247, от  

длъжността управител на „Родина-75 И”ЕООД, считано от 23.02.2012  

година. 

6. Не освобождава от отговорност управителя на „Родина-75 И”ЕООД,  

Николай Василев Ненов, с ЕГН:5210057247. 

7. На основание чл.156 от търговския закон открива производство по  

ликвидация на „Родина 75 И”ЕООД,гр.Ботевград. 

8. Определя срок за извършване на ликвидацията – 6 месеца. 



9. Назначава за ликвидатор на „Родина 75 И”ЕООД”,гр.Ботевград:  

Милчо Николов Илчев с ЕГН:5511187307. 

10.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 100 лева  

месечно. 

11. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за  

възлагане ликвидацията на „Родина 75 И”ЕООД”,гр.Ботевград. 

12. Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови  

действия,относно процедурата по ликвидацията на „Родина 75  

И”ЕООД”,гр.Ботевград с оглед заличаване на дружеството 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.НейковаОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 49 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на  

Община-Ботевград на докладна записка за промяна в структурата на  

Общинско предприятие „Обредни дейности” гр.Ботевград/вх.№62/ 

становища на Постоянните комисии по: местно самоуправление и  

законност;бюджет и финанси и образование,наука,култура и духовни  

дейности по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и 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. Съкращава числеността на персонала в ОП”Обредни  

дейности”гр.Ботевград с три щатни бройки,както следва: 

1.1. 1 щатна бройка „Организатор на радостни ритуали” 

1.2. 1 щатна бройка „Касиер” 

1.3. 1 щатна бройка „Домакин” 

2. Направената промяна влиза в сила от 01.03.2012 година 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 50 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за предоставяне гориво на РУП- 

Ботевград през 2012 година ( вх.№67) 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.23,т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

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



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

29, 

 Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие ежемесечно да се предоставя на РУП-Ботевград 150  

литра гориво за осигуряване нормална охранителна дейност и контрол  

по общинската пътна мрежа. 

2.Дава съгласие ежемесечно да се предоставя на РУП-Ботевград гориво от  

постъпили в общината дарения от външни фирми, за извършване на  

посочените в т.1 дейности. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 51 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за осигуряване на средства за изплащане  

на месечни хонорари на треньори в спортните клубове в Община  

Ботевград( вх.№64/ и становища на Постоянните комисии по: местно  

самоуправление и законност ; бюджет и финанси и работа с децата и  

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 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29, 

 Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие ежемесечно от предвидените средства за спорт в  

бюджета на Община Ботевград да се изплащат хонорари на треньори и  

поддържащите спортни съоръжения в спортните клубове в Община  

Ботевград.както следва: 

1.1. Треньор спортна акробатика - 1 бр. по 400.00 лева; 

1.2. Треньор лека атлетика - 1 бр. по 400.00 лева 

1.3. Треньор по футбол - 2 бр. по 400.00 лева 

1.4. Треньор по тенис на корт - 1 бр. по 350.00 лева 

1.5. Треньор по баскетбол - 2 бр по 400.00 лева. 

1.6. Работник поддръжка спортни съоръжения/стадион”Хр.Ботев” и спортни  

площадки пред зала „Балкан” - 2 бр. по 350.00 лева 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да сключи договори с описаните в т.1  

треньори и работници и хонорарите да се изплащат в касата на общината. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 



№ 52 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за промяна в структурата на персонала в  

общинска администрация гр.Ботевград /вх.№63/. 

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.2 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с  

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

общински съветници 29, 

 Р Е Ш И : 

1. Считано от 01.03.2012 година увеличава числеността на персонала  

в Дирекция „Обща администрация”,отдел „Финанси” с една щатна  

бройка”Старши счетоводител”. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 53 

Ботевград, 23.02.2012 г. 

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно промяна предназначението на  

част от имот №230099-полски път/общ.собственост/ във връзка с  

изработване на ПУП-ПЗ „За Паркинг за камиони,3 броя ремонтни и  

административна сграда” в имот №230099 м.”Ивановски хан”,землище  

с.Врачеш/вх.№69/ и становище на Постоянната комисия по стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

на основание чл. 21, ал.1,т.8 и т.11във вр. с дейностите по чл.20 и  

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

администрация, във вр. с чл.21,ал.3 и в изпълнение на чл.29 от ЗОЗЗ 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. Общински съвет –Ботевград дава съгласие за изработване на  

подробен устройствен план за промяна предназначението на част от имот  

№230099, м.Ивановски хан”,землище с.Врачеш, Община  

Ботевград,представляващ полски път-общинска собственост в обхват  

между точки А,Б,В и Г, с площ от 78 кв.м. съгласно приложената скица- 

проект.Промяна предназначението на частта от полски път и неговото  

изграждане с трайна настилка ще бъде за сметка на Иван Веселинов  

Иванов,собственик на имот №230019,м.”Ивановски хан”,землище  

с.Врачеш,Община Ботевград. 

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  

№ 54  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА-Председател  

на Общински съвет-Ботевград на . Докладна записка за приемане  

информация и анализ за дейността на РУП Ботевград за периода  

01.01.2011 – 31.12.2011 година / вх.№98/ 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 и анализ на дейността на служителите от  

Районно полицейско управление – Ботевград за периода 01.01.2011 –  

30.12.2011 година .  

2. Възлага на началника на РУП-Ботевград да изготви Стратегия за  

общинската сигурност за срок от 5 години и внесе за обсъждане в  

заседание на Общинския съвет.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 55  



Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГАЧО ГАЧЕВ- управител на „В и К- 

Бебреш”ЕООД на годишен финансов отчет на фирмата за 2011 година и  

бизнес план за 2012 година ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на становище и становища на Постоянните комисии по същия  

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

ЗМСМА и 137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон, чл.12, т.3, т.18 от  

Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху  

общинската част от капитала на ТД 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.Приема годишния финансов отчет на “В и К Бебреш” – ЕООД,  

гр.Ботевград за 2011 година..  

2.Печалбата от текущата финансова година в размер на 4х.лева  

да бъде реинвестирана в дружеството.  

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

ЕООД –Гачо Гачев  

4.Избира експерт-счетоводител на дружеството за 2011 година  

„ВЕЛИКОВ ОДИТ ЕНД АДВАЙЗЪРИ”-ЕООД гр.София  

5. Приема Бизнес – план за 2012 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  

№ 56  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА НИКОЛЕТА ИВАНОВА- управител на  

„Ботевградски вести”ЕООД на годишен финансов отчет на дружеството за  

2011 година и бизнес план за 2012 година, ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на  

община Ботевград на становище и становища на Постоянните комисии по  



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

от ЗМСМА и 137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон, чл.12, т.3, т.18 от  

Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху  

общинската част от капитала на ТД и проведено поименно гласуване с  

18 гласа „за”, 4 гласа „против”, 6 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

за 2011 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “Ботевградски  

вести” ЕООД – Николета Йотова Иванова.  

3..Приема бизнес – задача за 2012 година: приходи 46х.лева ;  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 57  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА Д-Р ФИЛИП ФИЛЕВ-- управител на  

„МБАЛ-Ботевград ”ЕООД на годишен финансов отчет на дружеството за  

2011 година и бизнес план за 2012 година, ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на  

община Ботевград на становище и становища на Постоянните комисии по  

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

от ЗМСМА и 137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон, чл.12, т.3, 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”, 0 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Приема годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за  



активно лечение- Ботевград” ЕООД, гр.Ботевград за 2011 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “Многопрофилна  

болница за активно лечение-Ботевград” ЕООД –д-р Филип Филев.  

3.Печалбата от текущата година да остане за реинвестиране в  

дружеството.  

4.Избира експерт-счетоводител на дружеството за 2012 година Трифонка  

Йонкова Велева , притежаваща Диплом 0097/1992 година.  

5.Приема Бизнес – план за 2012 година на “Многопрофилна болница за  

активно лечение- Ботевград” ЕООД.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 58  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА НА ТИХОМИР НИКОЛОВ- Изп.директор на  

„БАЛКАНГАЗ 2000”АД на информация за дейността на фирмата за  

периода 01.01.2011 година – 31.12.2011 година , ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-  

кмет на община Ботевград на становище 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 29 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 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 59  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка относно участие в Общото събрание  

на „БАЛКАНГАЗ 2000”АД-Ботевград с ЕИК130203228 пред Агенция  

по вписвания-Търговски център /вх.№101/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.1,т.8 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 правомощие на кмета на община Ботевград да участва в  

Общото събрание на „БАЛКАНГАЗ-2000”АД-Ботевград,насрочено за  

19.04.2012 година от 11.00 часа в офиса на дружеството на  

улица”Акад.Стоян романски” №2 в град Ботевград при дневен ред:  

1.1. Приема отчета на изпълнителния директор за 2011 година;  

1.2. Приема отчета за 2011 година на експерт-счетоводителя;  

1.3. Разпределяне на печалбата за 2011 година;  

1.4. Избор на експерт-счетоводител за 2012 година;  

1.5. Промяна в състава на Съвета на директорите на „БАЛКАНГАЗ- 

2000”АД, като гласува в защита на интересите на Община  

Ботевград.  

2.По т.1.5 от дневния ред-промяна в състава на СД на „БАЛКАНГАЗ  

2000”АД на мястото на Димитър Евстатиев Евстатиев да бъде  

предложена Евелина Кръстева Канзова-Цветанова.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова   



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 60  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за промяна в Наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  

на територията на Община Ботевград /вх.№78/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 4 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Изменя и допълва 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. В чл.22 се създава нова ал.3 със следния текст:  

/3/ Таксата се заплаща с 50 на сто намаление за децата в семейства с  

родители на възраст до 30 години, с до 2 деца, сключен граждански  

брак, с общ доход на семейството до 500 лева.  

1.2. Съществуващите ал.3 и ал.4 стават съответно ал.4 и ал.5.  

1.3. Чл.25,ал.1 се променя и добива следния текст:  

/1/. Лицата ползващи услугите в системата на домашен социален  

патронаж заплащат дневна такса в размер на 2.50 лева  

1.4. Отменя в чл. 25 ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.26.  

2. Промените по т.1 влизат в сила от 01.03.2012 година  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 61  



Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за сключване на  

договор за банков кредит – овърдрафт /вх.№77/ и становище на  

Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.8 и т.10  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за ползване на банков кредит от  

”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД за оборотни цели, със  

срок на ползване два месеца при условията на овърдрафт  

по разплащателна сметка при максимално допустим размер  

на дебитното салдо в размер до 1 000 000 (един милион ) лева  

към кредитната линия  

2. За обезпечаване вземанията на банката се  

предоставят следните обезпечения:  

2.1. Договорна ипотека върху недвижими имоти –  

собственост на Община Ботевград, а именно:  

 -УПИ І-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 3505кв.м., с уредени регулационни сметки, заедно  

със застроената в него четириетажна масивна сграда със сутерен със ЗП- 

828кв.м., построена през 1984г. , находящи се в кв.238 по плана на  

гр.Ботевград, актуван с АОС-частна №795/02.06.2006г. на Община- 

Ботевград, на пазарна стойност в размер на 1 160 000/ един милион сто и  

шестдесет хиляди / лева,без ДДС.  

  

  

   

  

 -УПИ ІІ-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 4120кв.м., с уредени регулационни сметки, заедно  

със застроените в него :Сграда-хранителен блок със ЗП-824.44кв.м.- 

двуетажна масивна, построена 1984г.; Сграда-баня, котелно, пералня- 

едноетажна масивна, построена през 1953г., находящи се в кв.238 по  

плана на гр.Ботевград, актуван с АОС-частна №796/02.06.2006г. на  

Община-Ботевград, на пазарна стойност в размер на 374 087/триста  

седемдесет и четири хиляди осемдесет и седем / лева,без ДДС.  

2.2. Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания от трети  

лица,представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на Община  

Ботевград по чл.6 от Закона за общинския дълг,постъпващи по банкова  

сметка с IBAN BG67FINV91503104318341, BIC FINVBGSF в „ПЪРВА  

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД .  

3.Упълномощава кмета на Община Ботевград да  

подписва всички необходими документи –договори за  

банков кредит, в това число овърдрафт по разплащателна  



сметка и кредитна линия,нотариален акт за учредяване на  

договорна ипотека,договор за особен залог и всички други  

документи свързани с ползването на банковия кредите и  

учредяване на обезпеченията.  

4. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на процедурите по т.1 и т.2 от настоящото решение  

при спазване на ЗОД.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 62  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за допълнение в Решение  

№30.09.02.2012 година/вх.№71/ 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 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Допълва решение №30/09.02.2012 година в т. и т.21,както следва:  

- Т.5.1.Размерът на просрочените задължения от 2011 година,които ще  

бъдат разплатени от бюджета за 2012 година са в размер на  

320 007.00 лева”.  

- Т.5.2.Размерът на просрочените вземания,които ще бъдат събрани  

през бюджетната 2012 година са в размер на 219 577.00 лева  



- Т.5.3. План-график за разплащане на отчетените просрочени  

задължения,съгласно Приложение 16.  

- Т.21.5.Да ползва средства от бюджета на община Ботевград за  

предоставяне на лекарствени средства на военноинвалидите и  

военнопострадалите ,отпуснати по реда на Наредба №17 от  

26.09.2000 година,чл.3,ал.1,които са за сметка на държавния бюджет.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 63  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за преобразуване на ОУ”Васил  

Левски” гр.Ботевград в спортно училище./вх.№100/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет Ботевград на основание чл.21.ал.1.т.23 във връзка с  

чл.17,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.10,ал.6 от Закона за народната просвета и  

проведено гласуване с 28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1.Дава съгласие да бъде преобразувано ОУ”Васил Левски”-гр.  

Ботевград със седалище и адрес: гр.Ботевград,ул.”Княз  

Ал.Батенберг” №14 в Спортно училище”Васил Левски” със седалище  

и адрес: гр.Ботевград,ул.”Княз Ал.Батенберг” №14.  

 2. Съхранението на задължителната документация да бъде в  

Спортно училище”Васил Левски” със седалище и адрес:  

гр.Ботевград,ул.”Княз Ал.Батенберг” №14.  



 3. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите  

законови действия за изпълнение на горното решение.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 64  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за допълване и актуализиране на раздел  

VІ.1.”Придобиване на недвижими имоти….” в Програмата за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост за 2012 година, с  

недвижим имот находящ се в гр.Ботевград/вх№73/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.1.т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация, чл.8,ал.9 и ал.10,чл.34 от Закона за общинската  

собственост и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”, 3 гласа  

„против”, 3 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 VІ.1.”Придобиване на недвижими имоти….” В Програмата за  

управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2012  

година,приета с решение №21/15.12.2011 година на Общински съвет- 

Ботевград със следният недвижим имот-държавна собственост:  

1.1. Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.301.293 с площ от 1452  

кв.м. заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда с  

идентификатор 05815.301.293.1 със ЗП-428 кв.м.представляваща Военен  

клуб в гр.Ботевград,изграден в УПИ І на кв.65 по действащия РП на  

гр.Ботевград.  

СПОСОБ НА ПРИДОБИВАНЕ: БЕЗВЪЗМЕЗДНО по реда на чл.54 от  

ЗДС.  

МОТИВИ: Посоченият недвижим имот – частна държавна собственост се  

намира в централната градска част на гр.Ботевград,поради което е  

целесъобразно Община Ботевград да го стопанисва,управлява и поддържа  

в изряден вид.  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите от  

горното решение процедури на ЗОС и ЗДС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 65  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка да даване съгласие за кандидатстване  

с проекти по програма „Фонд Козлодуй”/вх.№87/ и становища на  

Постоянните комисии по бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции същия въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 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 кандидатства с проекти по  

Програма „Фонд-Козлодуй” за енергийна ефективност на следните обекти  

– общинска собственост: ОУ”Н.Й.Вапцаров”, гр.Ботевград- двете  

сгради;ЦДГ”Слънце” гр.Ботевград и ЦДГ”Славейче”гр.  

Ботевград.  

2. Дава съгласие от собствени приходи на общината да се  

финансират дейности както следва:  

2.1. Проектиране на трите обекта -18 000 лева/сДДС/  

2.2. Обследване за енергийна ефективност на  

трите обекта - 10 000 лева/с ДДС/  

2.3. Подготовка на формуляри за кандидатстване:  

ОУ”Н.Й.Вапцаров”-две сгради - 12 000 лева /с ДДС/  

ЦДГ”Слънце” гр.Ботевград - 10 000 лева /с ДДС/  

ЦДГ”Славейче”гр. Ботевград - 10 000 лева /с ДДС/  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши  

необходимите действия за внасяне на проектите за  

финансиране.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 66  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за удължаване на срока на  

дългосрочен общински дълг за финансиране на проект „Инвестираме в  

нашите деца”/вх.№86/и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинския съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.6 ,т.10  

от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация,чл.5,чл.14 и чл.17 от Закона за общинския дълг и чл.56  

от Наредбата за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския  

бюджет 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. Общинският съвет-Ботевград прави корекция на Решение №213 от  

15.07.2011 година ,както следва:  

-„срок на погасяване” се изменя както следва:  

„Срок на погасяване - до 24 /Двадесет и четири/ месеца,считано от  

датата на подписване на договора за кредит с възможност за предсрочно  

погасяване изцяло или на части без такса за предсрочно погасяване”  

2. Възлага и делегира права на кмета на общината да подготви искането  

за удължаване на срока на кредита,както и да извърши всички останали  

необходими правни и физически действия.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 67  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за одобряване на Специализиран план- 

схеми за газификация към ПУП на с.Рашково,с.Радотина,с.Трудовец и  

с. Гурково,община Ботевград /вх.№103/ и становища на Постоянните  

комисии по стопанска политика и инвестиции и 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.129,ал.1 от ЗУТ и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява Специализирани План-схеми за  

газификация към Подробния устройствен план/ПУП/ на с.Рашково,  

с.Радотина,с.Трудовец и с.Гурково,Община Ботевград.  

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

„Държавен вестник”решението подлежи на обжалване чрез Община  

Ботевград до Административен съд-София област.  

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  

№ 68  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за изграждане на параклис в имот  

пл.№9511,кв.10 по плана на с.Скравена /вх.№104/ и становища на  

Постоянните комисии по териториално развитие и екология и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание чл. 20 във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация на осн. чл.62,ал.7,т.7 от  

ЗУТ и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  



1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за изграждане на параклис в  

имот пл.№9511,кв.10 по плана на с.Скравена със застроена площ от 9.00  

кв.м. разположен в югоизточната част на имота.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 69  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за предоставяне  

гориво на РУП-Ботевград/вх.№81/ и становище на Постоянната  

комисия по местно самоуправление и законност по същия  

въпрос,Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 и т.6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие ежемесечно, считано от 01.03.2012 година да се  

предоставя на РУП-Ботевград 210 литра гориво от постъпили в  

общината дарения от външни фирми за осигуряване нормална  

охранителна дейност и контрол по общинската пътна мрежа.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 70  

Ботевград, 29.03.2012 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  

Постоянните комисии по бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

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

отпуснати финансови средства в размер до 2000 /две хиляди/лева за  

закупуване на нов комплект барабани за Духов оркестър при Народно  

читалище”Христо Ботев 1884” гр.Ботевград  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  



  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 71  

Ботевград, 29.03.2012 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.№102/ и становище на  

Постоянните комисии по бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 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 640.00 /шестстотин и  

четиридесет/лева за участие на театрална формация „САМОДЕЛЕН  

ТЕАТЪР 11” към НЧ”Христо Ботев-1884” гр.Ботевград в Младежки  

театрален фестивал”Бургаски изгреви” в гр.Бургас на 25 и 26 април 2012  

година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  



  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 72  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка относно промяна в структурата на  

персонала на Клуб на пенсионера в с. Литаково/вх.№99/ и становище  

на Постоянната комисия по социална политика и здравеопазване по  

същия въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,  

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

1.Прави промяна в структурата на персонала в кметство  

с.Литаково,като увеличава с 0.5 щатна бройка длъжността  

технически сътрудник”Клуб на пенсионера”  

2. Направената промяна влиза в сила от 01.04.2012 година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 73  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на 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  

2012 година /вх.№105/и становище на Постоянната комисия по стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация, чл.8,ал.9 и ал.10,чл.14,ал.2 и ал.7 от Закона за  

общинската собственост и проведено поименно гласуване с 27 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. 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 2012 година със следните  

недвижими имоти -общинска собственост:  

1.1. Помещения в сграда Младежки дом,находяща се в УПИ ХІІ в кв.29  

по плана на с.Литаково,община Ботевград, актувана с АОС-публична  

№170/19.05.1999 година.  

1.2. Помещения в централен корпус на сграда Ритуален дом,находяща се в  

УПИ І в кв.65 по плана на гр.Ботевград,община Ботевград,актувана с  

АОС-публична №1108/03.09.2008 г.  

1.3. Част от покривно пространство с площ от 20 кв.м.от Сграда с  

индентификатор 05815.303.121.1/бивш стационар/находяща се в УПИ ХLІ  

в кв.202 по действащия РП на гр.Ботевград актувана с АОС-частна  

№1339/05.03.2012 година, за разполагане на базова станция на мобилен  

оператор,заедно със 6/шест/ броя мачти.  

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  

№ 74  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за отдаване под наем на обособени  



части от имоти-публична общинска собственост включени в Програмата  

за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в  

Община-Ботевград през 2012 година /вх.№106/ и становища на  

Постоянните комисии по стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1, т.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.14,ал.2,ал.7 и ал.8 от ЗОС , глава VІ от наредбата за реда за  

придобиване,разпореждане и управление с общинско имущество в  

община Ботевград и Тарифа за 1 кв.м. полезна площ при отдаване под  

наем на общински имоти и проведено поименно гласуване с 27 гласа  

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

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

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

наем,чрез търг с тайно наддаване за срок от 4 /четири/ години на  

недвижими имоти – общинска собственост,включени в раздел ІІІ.А.  

от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска  

собственост в Община –Ботевград през 20120 година при начални  

тръжни наемни цени,определени по Тарифа за 1 кв.м. полезна  

площ при отдаване под наем на общински имоти,както следва:  

1.1. Помещение –зъболекарски кабинет с площ от 16 кв.м. находящ  

се на ІІ-ри етаж в двуетажна масивна сграда Здравен дом- 

с.Трудовец,находяща се в УПИ V на кв.58 по плана на  

с.Трудовец,община Ботевград,актувана с АОС-публична  

№140/10.071998 г. при начална тръжна месечна наемна цена в  

размер на 48.00 /четиридесет и осем/ лева,без ДДС.  

1.2.Помещение с площ от 12.00 кв.м. находящо се на ІІ-ри етаж в  

двуетажна масивна сграда-Младежки дом,находяща се в УПИ ХІІ в  

кв.29 по плана на с.Литаково,община Ботевград актувана с АОС- 

публична №170/10.05.1999 г. при начална тръжна месечна наемна  

цена в размер на 36.00 /тридесет и шест/ лева,без ДДС .   

1.3. Помещения в централен корпус на сграда Ритуален дом- 

гр.Ботевград,находяща се в УПИ І в кв.65 по плана на гр.Ботевград,община  

Ботевград,актувана с АОС-публична №1108/-03.09.2008 г.,съответно с  

площи: на І-ви етаж-помещение-20 кв.м.,помещение – 35 кв.м.;помещение- 

20 кв.м.; на ІІ-ри етаж-помещение от 10 кв.м., при начална тръжна месечна  

наемна цена за един квадратен метър в размер на 5.00/пет/ лева ,без ДДС.  

  

2. Възлага на кмета на община-Ботевград да организира дейностите за  

изпълнение на взетото в т.1 решение в съответствие с разпоредбите на  

Закона за общинска собственост и по реда на Наредбата за реда за  

придобиване,разпореждане и управление с общинско имущество в община  

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 75  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  

изграждане на ограда на стария гробищен парк в с.Врачеш/вх.№107/  

и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

териториално развитие и екология по същия въпрос Общинския 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 за отпускане на финансови средства от собствени  

приходи на Община Ботевград в размер на 1780.50 лева за  

закупуване на строителни материали за възстановяване на  

разрушената ограда на стария гробищен парк в  

с.Врачеш,общ.Ботевград.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни  

произтичащите от горепосоченото процедури.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 76  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА – Председател на  

ПКОНКДД на докладна записка за утвърждаване студенти от  

МВБУ-Ботевград които да плащат с намаление годишната си такса (  

вх.№108) и становище на Постоянната комисия по местно  

самоуправление и законност по същия въпрос Общинския съвет - 

Ботевград на основание чл.21,ал.1, т.6 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. Утвърждава студенти от Международно висше бизнес училище- 

Ботевград,обучаващи се в редовна форма на обучение,които да плащат с 50  

% намаление годишната си такса,както следва:  

1. София Емилова Влахова-специалност”Счетоводство и  

контрол”Ф№11245.  



2. Маринела Гаврилова Каменова- специалност”Счетоводство и  

контрол”Ф№11221.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 77  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за учредяване право  

на преминаване и право на прокарване през ПИ№044018 по плана на  

с.Краево и даване съгласие за изработване на ПУП-парцеларен план- 

схема за елементи на техническата инфраструктура до ПИ 075002 в  

землище на с.Краево /вх.№112/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.8 и т.11 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. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за учредяване  

право на преминаване и право на прокарване през поземлен имот  

№ 044018, представляващ земеделска земя по чл.19, ал.1 от  

ЗСПЗЗ и през част от улица с осови точки 81 – 82 - 83 по плана на  

с. Краево, необходимо за изграждане на елементи на техническата  

инфраструктура /транспортен достъп, трасе за външно ел.  

захранване и трасе за водопроводно отклонение/, до поземлен  

имот № 075002, в местност „Мензив. Град. Кр. Ръ.”, собственост на  

Ильо Стоянов Илиев.  

2. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за изработване на  



Проект за подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план и  

План – схема за елементи на техническата инфраструктура  

/транспортен достъп, трасе за външно ел. захранване и трасе за  

водопроводно отклонение/ до поземлен имот № 075002, в  

местност „Мензив. Град. Кр. Ръ.” в землище на с. Краево, Община  

Ботевград.  

  

 2.  

  

3. Цената на правото на преминаване и правото на прокарване да се  

определи след влизане в сила на Подробен устройствен план / ПУП/ -  

Парцеларен план и План – схема за елементи на техническата  

инфраструктура /транспортен достъп, трасе за външно ел. захранване и  

трасе за водопроводно отклонение/ до поземлен имот № 075002, в  

местност „Мензив. Град. Кр. Ръ.” в землище на с. Краево, Община  

Ботевград., землището на с. Краево, община Ботевград, Софийска област,  

от комисията по чл. 210 от ЗУТ.  

4. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури съгласно законовите  

разпоредби.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 78  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.КРАСИМИР АНДРЕЕВ- Зам.кмет на  

Община-Ботевград на . Докладна записка за одобряване на ПУП на  

имот №000453 в м.Чорбаджийска круша”в землището на с. Новачене  

/вх.№118/ 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.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.124,ал.3,чл.8,т.1 и чл.12,ал.2, чл.59,ал.1 и  

чл.109,ал.2 от ЗУТ и проведено гласуване с 28 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява Проект за Подробен  

устройствен план/ПУП/ на имот №000453 в м.”Чорбаджийска круша” в  

землището на с.Новачене,Община Ботевград с цел промяна  

предназначението на същия за „Общественообслужваща дейност и  

жилищно строителство” съгласно приложения проект.  

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 в  

„Държавен вестник”решението подлежи на обжалване чрез Община  

Ботевград до Административен съд-София област.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  



  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 79  

 Ботевград, 29.03.2012 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 в землището на с.Липница /вх.№113/  

и становище на Постоянната комисия по: стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос Общинския съвет -Ботевград на  

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

местната администрация във вр. с §27,ал.2,т.1 от ПЗР към ЗИД на  

ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 година и проведено поименно гласуване  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Тодор Кръстев Лалов  

следните недвижими имоти:  

  

-Имот № 016086, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ  

от 2,087 дка., седма категория, находящ се в местността „Ибишеви  

ливади”, в землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот  

№ 016055 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с.  

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

проект №Ф00872/18.08.2011г.  

  

-Имот № 016076, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ  

от 1,533 дка., седма категория, находящ се в местността „Махалата”,  

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

016048 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Липница,  

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

№Ф00873/18.08.2011г.  

  2. 

-Имот № 016084, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ  

от 2,308 дка., седма категория, находящ се в местността „Ибишеви  

ливади”, в землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот  

№ 016059 земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с.  

Липница, общ.Ботевград; при граници и съседи съгласно скица –  

проект №Ф00874/18.08.2011г.  

  

-Имот № 016043, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ  

от 3,000 дка., шеста категория, находящ се в местността  

„Добравата”, в землището на с. Липница, общ.Ботевград, попадащ в  



имот № 016043 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с.  

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

проект №Ф00876/18.08.2011г.  

  

  

-Имот № 288008, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от  

2,585 дка., седма категория, находящ се в местността „Стаменовото”,  

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

288008 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Липница,  

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

№Ф00877/18.08.2011г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи  

настоящето решение на Ваня Красимирова Иванова, като  

наследник на Тодор Кръстев Лалов 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  

№ 80  

Ботевград, 29.03.2012 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 в землището на с.Боженица /вх.№111/  

и становище на Постоянната комисия по: стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос Общинския съвет -Ботевград на  



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

местната администрация във вр. с §27,ал.2,т.1 от ПЗР към ЗИД на  

ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 година и проведено поименно гласуване  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

І.Предоставя на наследниците на Георги Иванов Йотковски  

следните недвижими имоти:  

  

-Имот № 041106, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ  

от 1,901 дка., шеста категория, находящ се в местността „Конарника”,  

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

041039 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с.  

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

проект № Ф00803/01.12.2011г.  

  

-Имот № 041107, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ  

от 3,770 дка., осма категория, находящ се в местността „Конарника”,  

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

041086 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с.  

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

проект № Ф00826/02.03.2012г.  

  2. 

-Имот № 046043, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ  

от 2,814 дка., осма категория, находящ се в местността „Конарника”,  

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

046028 земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Боженица ,  

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

Ф00802/01.12.2011г.  

  

-Имот № 041006, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ  

от 3,788 дка., осма категория, находящ се в местността „Танчовото”,  

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

041006 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с.  

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

проект № Ф00805/01.12.2011г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи  

настоящето решение на Христо Николов Йотковски, като наследник  

на Георги Иванов Йотковски 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  

№ 81  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка за предоставяне на  

финансови средства от собствени приходи на общината за ТС”Луди  

млади” при НЧ” Правда-1905” с.Новачене/вх.№115/и становище на  

Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия въпрос  

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

местното самоуправление и местната администрация и 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 2000 /две хиляди/лева за  

участие на танцов състав”Луди млади” при читалище”Правда  



1905”с.Новачене в Национален шампионат по народни  

изкуства”Велико Търново 2012” на 26 и 27 април 2012 година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 82  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно Плана за финансиране на  

капиталовите разходи на община Ботевград през 2012 година и становище  

на Постоянната комисия по териториално развитие и екология по същия  

въпрос Общинския 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 :  

  

  

1Дава съгласие в Плана за финансиране на капиталовите разходи на  

община Ботевград през 2012 година да бъде конкретизиран текста по  

позиция:”Път ІV-10032 с.Врачеш-Врачешки манастир-подготовка и  

полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 4 см, както следва:  

- Път ІV-10032 с.Врачеш-Врачешки манастир през пл.”Победа”, част от  

ул.”Цар Освободител”,ул.”Ивайло” и част от ул.”Теменуга”  

-подготовка и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 4 см  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 83  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка за изменение на ПУП-План за  

регулация и застрояване на УПИ V,кв.62 по регулационния и застроителен  

план на Ботевград /Вх.№120/ и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие и екология по същия въпрос Общинския съвет - 

Ботевград на основание чл.21,ал.1, т.11 във вр. с дейностите по чл.20 и  

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

администрация и във вр. с чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и решение №2 от  

Протокол №4/28.03.2012 година на Общински експертен съвет по  

устройство на територията и проведено гласуване с 28 гласа „за”, 0  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

изменение на подробния устройствен план/ПУП/План за регулация и  

застрояване на УПИ V,кв.62 по регулационния и застроителен план на  

гр.Ботевград съобразно собствеността на имотите попадащи в УПИ V, във  

връзка с постъпилото искане на Областен управител на Софийска област  

и съгласно 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  

№ 84  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на Докладна записка за даване съгласие за рекултивация на  

терен в землището на с.Новачене /Вх.№121/ и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие и екология по същия въпрос  

Общинския 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 община Ботевград да извърши рекултивация на нарушен  

терен,представляващ имот №028070,находящ се в землището на  

с.Новачене, общ.Ботевград  

2. Дава съгласие във връзка с рекултивацията да бъдат отнети от терена до  

9000 куб.м. земни маси,които да бъдат предоставени при изграждането на  

Депо за неопасни отпадъци на гр.Ботевград срещу сумата от 30 000  

/тридесет хиляди/лева.  

3. Средствата в размер на 30 000 лева по т.2 от настоящето решение да се  

използват за изпълнение на ремонтни дейности- изграждане на  

отводнителна канализация и ремонт на приземния етаж на НУ”Васил  

Левски” с.Новачене,общ.Ботевград  

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

решението действия.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 85  

Ботевград, 29.03.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА-Председател на  

Общински съвет- БОТЕВГРАД на проект на план за работа на ОбС  

през второто тримесечие на 2012 година и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание  

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

администрация и проведено гласуване с 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 през  

второто тримесечие на 2012 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 86  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦВЕТАНКА АРБОВА-Управител на  

ОП”Обредни дейности” Ботевград и на информация за дейността на  

предприятието през 2011 година и становища на Постоянните комисии  

по същия въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,  

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 25 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 ОП”Обредни дейности” ,гр.Ботевград  

през 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 87  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ -Управител на  

ОП”Автогари и транспортно обслужване” на информация за  

дейността на предприятието през 2011 година и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос Общинския съвет -Ботевград на  

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

местната администрация и проведено гласуване с 25 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 ОП”Автогари и транспортно  

обслужване” ,гр. Ботевград през 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 88  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЕЛЕНА ИЛИЕВА -Управител на  



ОП”Боженишки урвич” на информация за дейността на  

предприятието през 2011 година и становища на Постоянните комисии  

по същия въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,  

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 25 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 ОП”Боженишки урвич” през  

2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 89  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

  

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

И”ЕООД в ликвидация/ на докладна записка за приемане годишния  

финансов отчет за 2011 година на „Родина 75И”ЕООД /в ликвидация/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос Общинския съвет - 

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

самоуправление и местната администрация,чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от  

Търговския закон и чл.12,т.3,т.5 и т.18 от наредбата за упражняване  

правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на  



ТД и проведено гласуване с 26 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 2011 година.  

2. Не освобождава от отговорност управителя на „Родина-75  

И”ЕООД Николай Ненов.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 90  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка относно приемане на План за защита при  

бедствия на Община Ботевград и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1, т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.  

65 от закона за защита при бедствия 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 защита при бедствия на Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 91  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка относно приемане на Правилник за  

устройството и дейността на Исторически музей - Ботевград и становища  

на Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос  

Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.2 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация, и чл. 29,ал.1,т.3 от  

Закона за културното наследство 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 Правилник за устройството и дейността на Исторически музей- 

Ботевград.  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 92  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка относно промяна в структурата на  

персонала на Исторически музей,гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос  

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

за местното самоуправление и местната администрация, и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Считано от 01.05.2012 година увеличава числеността на персонала в  

Исторически музей гр.Ботевград с една щатна  

бройка”Фондохранител,музей”.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  



  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 93  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка относно разкриване на група за  

предучилищно обучение в ЦДТ”Здравец”село Литаково за учебната 2012- 

2013 година и становище на Постоянната комисия по  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос  

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

местното самоуправление и местната администрация, и проведено  

гласуване с 26 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 група за предучилищно обучение  

в ЦДГ”Здравец”-с.Литаково за новата учебна година 2012-2013  

година с деца,навършили пет годишна възраст.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 94  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка относно 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 2012 година и становище на  

Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос Общинския съвет -Ботевград 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 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие 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 2012 година със следните  

недвижими имоти-общинска собственост:  

  

№ Землище Местност № имот Кате-  

гория  

Начин на  

Ползване  

Площ  

1 с.Литаково Боговина 002226 Х Пасище,мера 82.639  

2. С.Литаково Драйкина стран 001359 Х Пасище,мера 591.968  

3. с. Гурково Герчо 152002 VІ Пасище,мера 193.085  

  

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  

№ 95  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отдаване под наем на имоти-общинска  

собственост,включени в Програмата за управление и разпореждане с  



имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2012 година  

/вх.№136/и становища на Постоянните комисии по стопанска политика и  

инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос Общинския съвет - 

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

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

Закона за общинската собственост, глава VІ от Наредбата за реда за  

придобиване,разпореждане и управление с общинско имущество в Община  

Ботевград , решение №20/26.01.2012 година на ОбС-Ботевград и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

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

търг с тайно наддаване, за срок от 5/пет/ години на недвижими имоти- 

общинска собственост,включени в раздел ІІІ.А. ” от Програмата за  

управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община  

Ботевград през 2012 година при начални тръжни годишни наемни  

цени,определени по решение №20/26.01.2012 година на ОбС- 

Ботевград,както следва:  

№ Землище Местност № имот Кате-  

гория  

Начин на  

Ползване  

Площ Начална  

тръжна  

годишна  

наемна  

цена  

1. с.Литаково Боговина 002226 Х Пасище,мера 82.639 744.00  

2. с.Литаково Драйкина  

стран  

001359 Х Пасище,мера 591.968 5328.00  

3. с. Гурково Герчо 152002 VІ Пасище,мера 193.085 2521.00  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира дейностите за  

изпълнение на взетото по т.1 решение в съответствие с разпоредбите на  

Закона за общинската собственост и по реда на от Наредбата за реда за  

придобиване,разпореждане и управление с общинско имущество в  

Община Ботевград  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 96  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за определяне на актуална пазарна цена за  



продажба на недв.имот.частна общинска собственост в землището на  

с.Новачене по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС /вх.№138/ и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и  

финанси по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание  

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

администрация, чл. 35,ал.1 от Закона за общинската собственост и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява актуална пазарна цена за  

извършване на разпоредителна сделка-продажба,чрез публичен търг  

с тайно наддаване на следният общински недвижим имот,включен в  

Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска  

собственост в Община Ботевград през 2012 година .  

1.1.Поземлен имот 280.027 представляващ празен,незастроен терен с  

площ от 1320.60 кв.м. в кадастрален район 280 по плана на м.”Камен  

дол” в землището на с.Новачене,община Ботевград,Софийска  

област,при начална тръжна цена 3010.00/три хиляди и десет/лева.  

Сделката е освободена от ДДС.  

  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира 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  

№ 97  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за учредяване право на строеж за  

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

05815.304.25 по кадастралната ката на гр.Ботевград/вх.№137/  

и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции , бюджет и финанси и териториално развитие и екология по  

същия въпрос Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 38,ал.2  

от Закона за общинската собственост и проведено поименно гласуване с  

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



общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да се учреди на Ивелина Николова Недкова с  

ЕГН:701222….,като собственик съгласно констативен нотариален акт  

№129,том І,рег.№1420,д.№123/2012 г. на едноетажна масивна сграда с  

идентификатор 05815.304.25.2 находяща се в гр.Ботевград по  

кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед №РД- 

18-49/14.10.2011 г. от АГКК,заедно със съответното право на строеж в  

имот с идентификатор 05815.304.25 право на строеж,както следва:  

- Право на строеж за пристрояване върху терен с площ от 55.00 кв.м. от  

имот с идентификатор 05815.304.25 по кадастралната карта и  

кадастралните регистри на гр.Ботевград с цел за разширяване на  

собствената сграда с идентификатор 05815.304.25.2 при спазване  

нормативните разпоредби по устройство на територията , без да се  

обособява самостоятелен обект, за което следва да заплати на Община  

Ботевград сумата в размер на 2200.00 лева,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  

№ 98  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет Ботевград на Докладна записка за определяне  

представител на община Ботевград в Общото събрание на акционерите на  

УМБАЛ”Св.Анна-София”АД/вх№139/и становища на Постоянните  

комисии по: местно самоуправление и законност и социална политика и  

здравеопазване по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.9 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. Упълномощава Георги Цветанов Георгиев-кмет на Община  

Ботевград за представител на общината в общото събрание на  

акционерите на УМБАЛ”Св.Анна- София”АД.  



  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 99  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград наДокладна записка за предоставяне на земеделски земи по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в с. Литаково/вх.№140/и становище на Постоянната  

комисия по стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация във вр. с §27,ал.2,т.1  

от ПРЗ 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 Генчо Петров Колдански следния  

недвижим имот:  

Имот № 002381, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 1,001 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Писана”, в землището на с. Литаково,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 002355 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в  

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

проект №Ф01571/02.04.2012г.  

  

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

Невена Маринова Колданска, като наследник на Генчо Петров Колдански 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  

№ 100  

Ботевград, 26.04.2012 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 в с. Краево/вх.№141/и становище на Постоянната  

комисия по стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация във вр. с §27,ал.2,т.1  

от ПРЗ 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 Петър Иванов Георгиев следните  

недвижими имоти:  

  

-Имот № 043078, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 2.344 дка.,  

седма категория, находящ се в местността „Фунията”, в землището на с. Краево,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 043078 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в  

землището на с. Краево, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00575/22.03.2012г.  

  

- Имот № 043119, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ от 0.793  

дка., седма категория, находящ се в местността „Камика”, в землището на с. Краево,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 043100 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в  

землището на с. Краево, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект  

№Ф00576/22.03.2012г.  

  

- Имот № 045040, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ от 5.280  

дка., седма категория, находящ се в местността „Кошарата”, в землището на с. Краево ,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 045031 земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището  



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

№Ф00577/22.03.2012г.  

  

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

Петко Богданов Иванов, като наследник на Петър Иванов Георгиев и на Общинска  

служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 101  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за предоставяне на проектно предложение с  

наименование”Градска пречиствателна станция за отпадъчни води- 

Ботевград/ по оперативна програма”Околна среда 2007-2013 г”/вх.№142/и  

становища на Постоянните комисии по стопанска политика и инвестиции и  

бюджет и финанси по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.6,8,15 и 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. Отменя Решение №31 от 09.02.2012г. на Общински съвет - Ботевград  

2. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства с проектно  

предложение с наименование „Градска пречиствателна станция за  

отпадъчни води – Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура  

към нея” („Проекта”), за финансиране по приоритетна ос 1 "Подобряване и  

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени  

места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в  

градски агломерационни ареали" на Оперативна програма „Околна среда  

2007 – 2013 г.”  

3.Община Ботевград, в качеството си на бенефициент по Проекта, ще  

осигури необходимите средства за финансиране и мостово финансиране за  

покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди  

средствата да бъдат възстановени от Оперативна програма „Околна среда  

2007 – 2013 г.” със средства от общинския бюджет за времето на  

изпълнение на проекта, в съответствие с Насоките за кандидатстване по  

Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и  

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации  

над 10 000 е.ж.”  

4.Упълномощава кмета на община Ботевград да предприеме всички  

необходими действия за изпълнението на решението.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 102  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за разрешаване преминаването на частен  

водопровод през общински път във в.з Чеканица( вх.№143)  

и становище на Постоянната комисия по териториално развитие по същия  

въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1.Дава съгласие за преминаване на частен водопровод през общински  

път за захранване с вода на имот- УПИ-І-9,кв.2 в.з. „Чеканица ,  

Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 103  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за прокарване на път  

през земя по чл.19 от ЗСПЗЗ /вх.№146/и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие и екология по същия въпрос,  

Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от 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 за прокарване на път през земя по чл.19 от  

ЗСПЗЗ,представляваща имот №641004 в местността „Камен дол”- 

„Еловец”в землището на с.Новачене от разклона на пътя в местността”  

„Камен дол” за туристическа база „Пещерите” в югоизточната част на  

имот №641004 в близост с имотите в зоната по §4 от ЗСПЗЗ/източната  

част на масив 280/ за осигуряване достъп до имотите в района по §4  

от ЗСПЗЗ с крайна точка до имот 280.062.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите  

от горното решение процедури  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 104  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  



Ботевград на Докладна записка за пренасочване на финансови  

средства:”Ремонт и възстановяване на асфалтово покритие по  

четвъртокласната пътна мрежа”общ.Ботевград/вх.№147/ и становища на  

Постоянните комисии по: териториално развитие и екология и бюджет и  

финанси по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание  

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

администрация и 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 предвидените средства за път ІV 16113 с.Боженица- 

с.Курново, в размер 64 162.32 лева да бъдат пренасочени както следва:  

- за довършване на път Врачеш-Врачешки манастир – 15 786 лева  

- изкърпване на четвъртокласна пътна мрежа в гр.Ботевград–8000 лева  

- път с.Новачене – Пещерите – 4 000 лева.  

За участъка от четвъртокласна пътна мрежа ІV 16113 с.Боженица-с.Курново,  

да останат 36376.32 лева  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 105  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за осигуряване на средства за  

обезпечаване на Общинска програма за овладяване популацията на  

безстопанствените кучета/вх.№144/ и становища на Постоянните  

комисии по: териториално развитие и екология и бюджет и финанси по  

същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.40,ал.1 от Закона за защита на животните и проведено поименно  



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

общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства 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 2012г.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 106  

Ботевград, 26.04.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОАРДАНКА ЛАЛЧЕВА– Председател на  

Общински съвет – Ботевград Докладна записка за даване мотивирано  

мнение по искането на Красимира Иванова за опрощаване на дължими  

държавни вземания /вх.№145/и становища на Постоянните комисии по:  

местно самоуправление и законност и социална политика и  

здравеопазване по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на  

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

местната администрация и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава мнение да се опрости задължението на Красимира Вериславова  



Иванова ЕГН: 830301….от гр.Ботевград,област Софийска,произтичащо от  

получена сума за гледане на дете до 2 години, заедно със законната лихва с  

мотив: молителката е майка на две деца, съпругът е безработен и през  

времето през което са получени сумите е бил със сериозни здравословни  

проблеми,което е и причина да бъде дадено детето в детско заведение  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 107  

Ботевград, 10.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно преустановяване демонтажа на  

съоръженията на „Напоителни системи”ЕАД, Общинския съвет -Ботевград  

на основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21,ал.1,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.Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме необходимите  

процедури и действия за спирането на по – нататъшното унищожаване на  

съоръженията на „Напоителни системи” ЕАД в землището на община  

Ботевград. Да се спре разкопаването на земи частна собственост и  

общинска собственост без разрешение на собствениците, тъй като се  

засягат обработваеми земеделските земи, в облагородяването и  

стопанисването, на които са инвестирани средства, а системата за  

напояване е необходима за цялостното развитие и функциониране на  

селскостопанското производство. Отстраняването на тръбопроводите  

възпрепятства ефективното използване на земеделски земи от  

собствениците.  

2.Общински съвет Ботевград се обръща с молба до Министър- 

председателят на Република България и Министъра на земеделието и  

храните,настоявайки да се предприемат необходимите действия за  

преустановяване демонтажа на металните тръби положени за напояване в  

землището на община Ботевград през 1989 година .  

  

 Уведомяваме Ви, че същите са напълно годни и ще бъдат необходими за  

пълноценното възстановяване на обработваемите земеделски земи в  

землището на Община Ботевград.  

Молим, да бъде потърсена отговорност на онези длъжностни лица,които  

съставиха документ с невярно съдържание /брак поради негодност/ за  

унищожаването на държавна собственост-изграден годен за експлоатация  

водопровод за напояване в землището на община Ботевград  

  

  

  

  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 108  

Ботевград, 15.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за поемане на дългосрочен дълг от  

Община Ботевград/вх.№156/ и становище на Постоянната комисия по  

бюджет и финанси по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на  

основание чл. 21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация, чл. 17 от Закона за общинския дълг във връзка с  

чл.3, т.2 и чл.4, т.1 от Закона за общинския дълг; чл.40 от Закона за  

общинските бюджети; чл.57 и 58, т.2 от Наредбата за условията и реда за  

съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет  

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 община Ботевград да поеме дългосрочен общински дълг  

при следните характеристики:  

максимален размер на дълга – 3 000000/три милиона / лева,  

валута на дълга – лева,  

вид на дълга - дългосрочен кредит- овърдрафт, поет с договор за  

общински заем,  

начин на обезпечаване - залог на собствени приходи и учредяване на  

ипотека на частна общинска собственост,  

условия за погасяване – за срок от три години, чрез собствени приходи ,  

както и приходи по реда на чл.6 от Закона за общинския дълг,  

максимален лихвен процент – 6,9 %,  

други такси, наказателни лихви, разноски , неустойки – до 1,02 %  

  

 2. Възлага на Кмета на община Ботевград да проведе процедура за избор  

на финансова институция по реда на Закона за обществените поръчки за  

осигуряване на необходимото финансиране.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 109  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ботевград на Стратегия за общинската  

сигурност за срок от 5 години изготвена от н-ка на РУП- 

Ботевград/вх.№160/и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 18 гласа „за”, 7 гласа „против”, 1  

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

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  



  

1. Приема материала изготвен от началника на Районно полицейско  

управление – Ботевград с наименование: ”Стратегически цели и  

произтичащите от тях задачи към РУП-Ботевград за осигуряване на  

обществен ред и сигурност в Община Ботевград”.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 110  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – 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 безвъзмездна финансова помощ към  

проект”Ботевград-привлекателна дестинация за атрактивен културно- 

исторически,еко и спортно – развлекателен туризъм / вх.№165/и становища  

на Постоянните комисии по: бюджет и финанси;местно самоуправление и  

законност и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския  

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 :  

2. 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.  

3. 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  

№ 111  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на. Докладна записка относно даване съгласие за сключване на  

договор за банков кредит-овърдрафт/вх.№171/и становища на Постоянните  

комисии по: бюджет и финанси;местно самоуправление и законност и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет - 

Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.10 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

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

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за ползване на банков кредит от  

”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД за оборотни цели, със  

срок на ползване два месеца при условията на овърдрафт  

по разплащателна сметка при максимално допустим размер  

на дебитното салдо в размер до 1 000 000 (един милион ) лева  

към кредитната линия  

2. За обезпечаване вземанията на банката се  

предоставят следните обезпечения:  

2.1. Договорна ипотека върху недвижими имоти –  

собственост на Община Ботевград, а именно:  

 -УПИ І-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 3505кв.м., с уредени регулационни сметки, заедно  

със застроената в него четириетажна масивна сграда със сутерен със ЗП- 

828кв.м., построена през 1984г. , находящи се в кв.238 по плана на  

гр.Ботевград, актуван с АОС-частна №795/02.06.2006г. на Община- 

Ботевград, на пазарна стойност в размер на 1 160 000/ един милион сто и  

шестдесет хиляди / лева,без ДДС.  

  

  

  

  



  

  2. 

  

  

 -УПИ ІІ-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 4120кв.м., с уредени регулационни сметки, заедно  

със застроените в него :Сграда-хранителен блок със ЗП-824.44кв.м.- 

двуетажна масивна, построена 1984г.; Сграда-баня, котелно, пералня- 

едноетажна масивна, построена през 1953г., находящи се в кв.238 по  

плана на гр.Ботевград, актуван с АОС-частна №796/02.06.2006г. на  

Община-Ботевград, на пазарна стойност в размер на 374 087/триста  

седемдесет и четири хиляди осемдесет и седем / лева,без ДДС.  

2.2. Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания от трети  

лица,представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на Община  

Ботевград по чл.6 от Закона за общинския дълг,постъпващи по банкова  

сметка с IBAN BG67FINV91503104318341, BIC FINVBGSF в „ПЪРВА  

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД .  

3.Упълномощава кмета на Община Ботевград да  

подписва всички необходими документи –договори за  

банков кредит, в това число овърдрафт по разплащателна  

сметка и кредитна линия,нотариален акт за учредяване на  

договорна ипотека,договор за особен залог и всички други  

документи свързани с ползването на банковия кредите и  

учредяване на обезпеченията.  

4. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на процедурите по т.1 и т.2 от настоящото решение при  

спазване на ЗОД.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 112  

Ботевград, 31.05.2012 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – Ликвидатор на „Родина- 

75 И” ЕООД Ботевград на Докладна записка за приемане счетоводен  

отчет на „Родина-75 И”-в ликвидация./вх.№170/и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет  

и финанси по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на  

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

местната администрация , чл.137,ал.1,т.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 на ТД  

и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема счетоводния отчет на „Родина 75 И” ЕООД за периода от  

01.01.2012 година до 23.02.2012 година.  

2. Приема да се бракуват и отпишат от списъка на материалните запаси  

продукти негодни,повредени и с изтекъл срок на годност по предложения  

списък.  

3. Приема така предложения „Първоначален ликвидационен баланс”  

на”Родина 75 И”в ликвидация.  

4. Приема доклада на ликвидатора поясняващ Първоначалният  

ликвидационен баланс.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 113  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за определяне размера на основните  

трудови възнаграждения на кметовете на кметства/вх.№158/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинския  

съвет -Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.5 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. Променя,считано от 01.06.2012 година размера на основните трудови  

възнаграждения на кметовете на кметства,както следва:  

1.1. Сашо Маринов Денкин-Кмет на кметство с.Врачеш - 770.00 лв.  

1.2. Веселин Иванов Драганов – Кмет на кметство с.Трудовец-670.00 лв.  

1.3. Георги Мишев Георгиев – Кмет на кметство с.Новачене - 770.00 лв.  

1.4. Даниел Костадинов Дилов- Кмет на кметство с.Литаково -770.00 лв.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 114  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за 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/вх.№164/и становища на Постоянните комисии по:  

местно самоуправление и законност и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград 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 26 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  



1. Общинският 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 2012 година със  

следните недвижими имоти-общинска собственост:  

  

№ Землище Местност № имот Кате-  

гория  

Начин на  

Ползване  

Площ  

1 с.Новачене Медвен 628001 ІХ Пасище,мера 392.681  

2. с. Новачене Добрина чукла 626001 VІІІ Пасище,мера 881,554  

  

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  

№ 115  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община Ботевград  

на . Докладна записка за отдаване под наем на имоти-публична общинска  

собственост,включени в Програмата за управление и разпореждане с имотите- 

общинска собственост в Община Ботевград /вх.№165/и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание чл.  

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

чл.14,ал.2 ,ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и глава VІ от  

Наредбата за реда за придобиване,разпореждане и управление с общинско  

имущество в Община Ботевград и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

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

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1.Общинският съвет-Ботевград дава съгласие за отдаване под наем,чрез търг с  

тайно наддаване , за срок от 5 /пет/години на недвижими имоти-общинска  

собственост включени в раздел ІІІ.А. от Програмата за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2012  

година при началрни тръжни годишни наемни цени определени по решение  

№20/26.01.2012 година на ОбС-Ботевград,както следва:  

№ Землище Местност № имот Кате-  

гория  



Начин на  

Ползване  

Площ Начална  

тръжна  

годишна  

наемна  

цена  

1. с.Новачене Медвен 628001 ІХ Пасище,мера 392.681 3927.00лв  

2. с.Новачене Добрина  

чукла  

626001 VІІІ Пасище,мера 881.554 9698.00лв  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира дейностите за  

изпълнение на взетото в т.1 решение в съответствие с разпоредбите на Закона за  

общинската собственост и по реда на Наредбата за реда за  

придобиване,разпореждане и управление с общинско имущество в Община  

Ботевград  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 116  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно удължаване срока на  

договор за наем на помещение,находящо се в сградата на читалището  

на с.Врачеш по реда на §78 от ПЗР на ЗОС/вх.№166/и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и местно самоуправление  

и законност по същия въпрос, Общинския 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 27 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 04.06.2009 година с  

ЕТ”Т-Д-Дочка Вуновска” за срок от 3/три/години, считано до 04.06.2015  

година на обект Помещение с полезна площ от 13 кв.м.,находящо се в  

сградата на читалище „Събуждане”-с.ВРАЧЕШ, Община -  

Ботевград,област Софийска при същата наемна цена.  

2. Останалите клаузи от договора 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  

№ 117  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка за удължаване срока на  

договор за наем на ПЛУВЕН КОМПЛЕКС ,находящ се в кв.146 по  

плана на гр.Ботевград по реда на §78 от ПЗР на ЗОС/вх.№167//и  

становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинския 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 25 гласа „за”, 1 глас „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 10.06.2009 година с  

”БИОНОМИКС”ЕООД за срок от 3/три/години, считано до 10.06.2015  

година на обект Плувен комплекс състоящ се от:  

-Терен с площ от около 2000 кв.м. от УПИ І-за спортен комплекс в кв.146  

по плана на гр.Ботевград,заедно с изградените в него два плувни басейна- 

малък с размери 7.00/14.00м, голям с размери 15.00/30.00 м и  

съоръженията към тях  

-Движими материални активи, обслужващи плувния комплекс- 

чадъри,шезлонги при същата наемна цена.  

2.Останалите клаузи от договора 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  

№ 118  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за учредяване право  

на преминаване и право на прокарване на линеен обект на техническата  

инфраструктура”Външен колектор за отвеждане на повърхностни води  

от обект „Депо за ТБО” на Ботевград /вх.№162//и становища на  

Постоянните комисии по: териториално развитие и екология и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет  

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

самоуправление и местната администрация,чл.192,ал.5 и чл.193,ал.6 от  

ЗУТ,чл.30 ал.3 от Правилника за приложение на закона за опазване на  

земеделските земи/ППЗОЗЗ/ във вр. с дейностите по чл.20 и  

чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 26  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за учредяване право на  

преминаване и прокарване на линеен обект на техническата  

инфраструктура”Външен колектор за отвеждане на повърхностни води от  

обект Депо за твърди битови отпадъци/ТБО/ на Ботевград” през ПИ №77.50- 

частна общинска собственост,представляващ земеделска земя по чл.19,ал.1  

от ЗСПЗЗ.  

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  

№ 119  



Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за преминаване на  

частен водопровод през общински път във в.з. Зелин,община  

Ботевград/вх.№151/и становища на Постоянната комисия по териториално  

развитие и екология по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие за преминаване на частен водопровод през общински  

път за захранване с вода на частен имот: УПИ-І-1002,кв.58 в.з.  

„Зелин, Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 120  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на . Докладна записка за даване съгласие за възстановяване  

на ограда от община Ботевград на частен имот в с. Врачеш/вх.№169/  

и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и  

екология по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание  

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



администрация и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1.Дава съгласие да бъде възстановена оградата на имот пл.№832 в  

кв.58 по плана на с.Врачеш от община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 121  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината /вх №150/  

и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия  

въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.6 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименн 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 4000 /четири хиляди/лева  

за награждаване на ветераните от войните от община Ботевград /по  

100 лева на човек/ по случай 9-ти май- Ден на победата над  

хитлерофашизма.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 122  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства за  

провеждане на футболен турнир в с. Трудовец/вх.№161/ и становище на  

Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и 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 на 500.00 /петстотин/ лева за  

провеждането на футболен турнир в с. Трудовец в памет на легендата  

на футбола Стамен Николов.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 123  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка за отпускане на средства за  

оборудване на скаутите за Националния туристически поход”По  

стъпките на Ботевата чета”/вх.№159/ и становище на Постоянната  

комисия по бюджет и финанси и ПК за работа с децата и младежта, за  

спорта и туризма по същия въпрос, Общинския 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 от собствени приходи на община Ботевград да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер на 400.00 /четиристотин/ лева  

за закупуване необходимото оборудване,транспорт и храна на  

участниците,представящи Ботевград на 66-тия Национален поход”По  

стъпките на Ботевата чета-Козлодуй-Околчица”.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 124  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на еднократна финансова  

помощ на Радка Петкова от гр.Ботевград /вх.№152/и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и здравеопазване по същия въпрос,  

Общинския 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 от собствени приходи на община Ботевград да бъде  

отпусната еднократна финансова помощ в размер на 500.00 /петстотин/  

лева на Радка Петрова Петкова от гр. Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 125  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за анексиране на договор за наем от  

11.05.2011 година между община Ботевград и РИСМАР”ЕООД/вх.№174/  

и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет  

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

самоуправление и местната администрация и на основание чл.14 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. Общинският съвет – Ботевград дава съгласие да се подпише  

допълнително споразумение към Договор от 11.05.2011 година  

между „РИСМАР” ЕООД С ЕИК 201463430 и община  

Ботевград,касаещо промяна на следния текст от цитирания  

договор:  

1.1.Променя чл.1/1/ от Договор от 11.05.2011 година между  

„РИСМАР” ЕООД С ЕИК 201463430 и община Ботевград ,като в  

същия вместо записаната „…. Площ от 250.00 кв.м ….” се чете „…..  

площ от 150.00кв.м. …”  

1.2. Променя записаният в чл.1/2/ месечен наем,като вместо  

„……500.00 лв. …” се чете „…..300.00 лв. …..”.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме  

необходимите действия за изпълнение 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  

№ 126  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за изготвяне на инвестиционен проект за  

обект „Ротонда и околно пространство” в ЦГЧ-Форум- 

гр.Ботевград/вх.№184/и становище на Постоянната комисия по стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския 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 разходите по изготвяне на Инвестиционен проект  

за обект „Ротонда и околно пространство”в централна градска част  

„Форум”-гр.Ботевград да бъдат от собствени средства на община  

Ботевград в размер на 9000.00 /девет хиляди/лева без ДДС  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 127  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за промяна в структурата на персонала в  

общинска администрация - Ботевград/вх.№172/и становища на  

Постоянните комисии по:местно самоуправление и законност и бюджет и  

финанси по същия въпрос, Общинския 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”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 

  

 Р Е Ш И :  



  

1. Приема в структурата на общинска администрация-Ботевград да  

бъде създадена Дирекция”Местни данъци и такси” с 11 щатани  

бройки,както следва:  

Директор на дирекция „Местни данъци и такси” - 1 щатна бройка  

Главен инспектор „Местни данъци и такси” - 3 щатни бройки  

Младши инспектор „Местни данъци и такси” - 3 щатни бройки  

Главен експерт „Контрол ” - 1 щатна бройка  

Главен специалист „Местни данъци и такси” - 1 щатна бройка  

Технически сътрудник”Касиер-събирач данъчни приходи” – 2 щатни  

бройки  

2.Длъжността началник отдел „Местни данъци и такси”се  

трансформира в Директор на дирекция „Местни данъци и такси”.  

3. Закрива се отдел „Местни данъци и такси”” в Дирекция”Обща  

администрация”.  

4. Служителите от закрития отдел „Местни данъци и такси”преминават  

на пряко подчинение на Директора на дирекция „Местни данъци и  

такси”  

5. Увеличава числеността на персонала в кметство с.Новачене с 1  

щатна бройка – Старши специалист  

6. Направените промени влизат в сила от 01.06.2012 година  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 128  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – Зам.кмет  

на Община Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за  

поставяне на метални стълбове и кабел за ел.захранване на имот  

№280.062 в м.”Камен дол”с.Новачене в сервитута на път-общинска  

собственост/вх.№182/ и Становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград  

на основание чл. 20 във вр. с дейностите по чл.17, ал.1, т.2 и  

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

администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъдат поставени 7/седем/бр. метални стълба и  

160/сто и шестдесет/ л.м. ел.кабел за ел.захранване за имот  



№280.062,находящ се в местността „Камен дол” в землището на с.Новачене,  

общ.Ботевград в сервитута на съществуващ път общинска собственост в  

местността „Камен дол”,които дейности да се извършат за сметка на  

заявителя Георги Цветанов Георгиев. При финансова възможност от страна  

на заявителя да бъдат положени бордюри и асфалт върху пътя изграден  

съгласно решение №103/2012 г. на ОбС-Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 129  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за предоставяне на земеделски земи по  

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

в с.Гурково/вх.№175/ и Становище на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет - 

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

самоуправление и местната администрация 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 :  

  

І.Предоставя на наследниците на Йордан Иванов и Найда Радулови  

следните недвижими имоти:  

- Имот № 037047, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 1,270 дка.,  

пета категория, находящ се в местността „Янково”, в землището на с. Гурково,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 037047 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в  

землището на с. Гурково , общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица –  

проект №Ф00454/05.04.2012г.  

- Имот № 037048, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 1,614 дка.,  

пета категория, находящ се в местността „Янково”, в землището на с. Гурково,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 037048 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в  

землището на с. Гурково , общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица –  



проект №Ф00453/05.04.2012г.  

- Имот № 037013, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 3,030 дка.,  

пета категория, находящ се в местността „Шабаново”, в землището на с. Гурково,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 037013 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в  

землището на с. Гурково , общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица –  

проект №Ф00452/05.04.2012г.  

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

Николайчо Христов Николов, като наследник на Йордан Иванов и Найда Радулови 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  

№ 130  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка даване съгласие за прокарване на път  

през земя по чл.19 ал.1 от Закона за собствеността и ползването на  

земеделските земи в с.Врачеш/вх.№176/ и Становище на Постоянната  

комисия по стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация 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 :  

  

  

  

І.Предоставя на наследниците на Иван Симеонов Дичовски следния  

недвижим имот:  

Имот № 195018, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 1,445 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Чешковица”, в землището на с.  

Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в имот № 195002 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ,  

в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица –  

проект №Ф00747/19.04.2012г.  

  

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

Ваня Иванова Мишева, като наследник на Иван Симеонов Дичовски 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  

№ 131  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за предоставяне на земеделски земи по  

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

в с.Трудовец/вх.№177/ и Становище на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет - 

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

самоуправление и местната администрация 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 :  

  

  

  

  

І.Предоставя на Йордан Стоянов Тодоров следния недвижим имот:  

Имот № 010095, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 5,000 дка.,  

четвърта категория, находящ се в местността „Пиляк”, в землището на с.  

Трудовец, общ.Ботевград, попадащ в имот № 010022 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, в землището на с. Трудовец , общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно  

скица – проект №Ф01314/29.03.2012г.  

  

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

Йордан Стоянов Тодоров и на Общинска служба по земеделие - гр.Ботевград, по реда  

на АПК.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 132  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за предоставяне на земеделски земи по  

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

в с.Гурково/вх.№178/ и Становище на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет - 

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

самоуправление и местната администрация 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 :  

І.Предоставя на наследниците на Йордана Велчова Георги Илиев следните  

недвижими имоти:  

  

- Имот № 026048, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 2,850 дка.,  

пета категория, находящ се в местността „Бахчите”, в землището на с. Гурково,  

общ.Ботевград, попадащ с 1,960 дка. в имот № 026016 и с 0,890 дка. в имот №  

026017 - земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Гурково , общ.Ботевград,  

при граници и съседи съгласно скица – проект №Ф00451/05.04.2012г.  

  

- Имот № 026049, с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 0,845 дка.,  

пета категория, находящ се в местността „Бахчите”, в землището на с. Гурково,  

общ.Ботевград, попадащ с 0,217 дка. в имот № 026016 и в имот № 026045 - земи по  

чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Гурково , общ.Ботевград, при граници и  

съседи съгласно скица – проект №Ф00450/05.04.2012г.  

  

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

Кула Георгиева Нинова, като наследник на Йордана Велчова Георги 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  

№ 133  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка за предоставяне на земеделски  

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

земи в с.Трудовец/вх.№179/ и Становище на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет - 

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

самоуправление и местната администрация 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 :  

  

  

І.Предоставя на наследниците на Рада Маринова Стоянова следния  

недвижим имот:  

Имот № 005102, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 0,611 дка.,  

пета категория, находящ се в местността „Влашко поле”, в землището на с.  

Трудовец, общ.Ботевград, попадащ в имот № 005102 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, в землището на с. Трудовец, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно  

скица – проект №Ф01317/26.04.2012г.  

  

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

Пръвка Петкова Ценова, като наследник на Рада Маринова Стоянова 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  

№ 134  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –кмет на  

Община Ботевград на. Докладна записка за предоставяне на земеделски  

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

земеделските земи в землище с.Литаково/вх.№180/ и Становище на  

Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация 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 :  

  

  

  

І.Предоставя на наследниците на Христо Гоцов Геновски следния  

недвижим имот:  

Имот № 031196, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 5,040 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Добравица”, в землището на с.  

Литаково, общ.Ботевград, попадащ в имот № 031189 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

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

скица – проект №Ф01582/26.04.2012г.  

  

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

Христо Николов Христов, като наследник на Христо Гоцов Геновски 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  

№ 135  

Ботевград, 31.05.2012 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка за предоставяне на земеделски  

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

земеделските земи в землище с.Новачене/вх.№183/ и Становище на  

Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация 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 :  

  

  

І.Предоставя на наследниците на Бисерка Георгиева Соларска следния  

недвижим имот:  

Имот № 641007, с начин на трайно ползване „Пасища, мери”, с площ от  

0,880 дка., осма категория, находящ се в местността „Лозята”, в землището на с.  

Новачене, общ.Ботевград, попадащ в имот № 641004 - земя по чл. 19, ал. 1 от  

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

скица – проект №Ф01237/10.05.2012г.  

  

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

Георги Мишев Георгиев, като наследник на Бисерка Георгиева Соларска 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  

№ 136  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за предоставяне гориво на РУП- 



Ботевград /вх.№185/ и Становище на Постоянната комисия по стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос, Общинския съвет -Ботевград  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1.Дава съгласие ежемесечно , считано от 01.05.2012 година да се  

предоставя на РУП-Ботевград 100 литра гориво от постъпили в  

общината дарения от външни фирми за осигуряване на нормална  

охранителна дейност и контрол по общинската пътна мрежа.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 137  

Ботевград, 31.05.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ –кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка съгласие за отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината/вх.№186/ и Становище на  

Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос, Общинския съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  



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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

отпуснати финансови средства в размер до 6 500.00 /шест хиляди и  

петстотин/ лева за провеждане на тържествена заря-проверка на 2-ри  

юни 2012 година пред Мемориалния комплекс в с. Скравена в памет  

на загиналите четници за свободата на България  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 138  

Ботевград, 12.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на ПУП на имот №036152  

в м.Калница в землището на гр.Ботевград за „Градска пречиствателна  

станция за отпадни води”/вх.№191/,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  

основание чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.124,ал.2,чл.8,т.1и чл.12,ал.2  

от ЗУТ,чл.109,ал.2 и чл.110,ал.1,т.3 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 проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/ на имот №036152 в м.”Калница” в землището на гр.Ботевград ,  

като за същия се предвиди застрояване на „Градска пречиствателна станция  

за отпадни води”-град Ботевград.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

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

решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград пред  

Административен съд-София област.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 139  

Ботевград, 12.06.2012 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за учредяване право  

на преминаване и прокарване върху общински имоти  

/вх.№188/,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 21,ал.1,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 бъде учредено право на преминаване и прокарване за  

изграждане на елементи на техническата инфраструктура - довеждащ и  

отвеждащ канализационни колектори, водопроводи, електропровод и път  

по проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води –  

Ботевград, довеждаща и съпътстваща инфраструктура към нея” по  

Оперативна програма „Околна среда 2007-2013", по процедура за директно  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

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

за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.”, върху  

следните недвижими имоти:  

1.1. имот с идентификатор №36.202, имот с идентификатор №36.201,  

находящи се в местността „Обчова бара” (м-ст „Калница”), землище на гр.  

Ботевград и имот с идентификатор №41.106, находящ се в местността  

„Бенчовска кория”, землище на гр. Ботевград – имоти представляващи  

земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;  

1.2. имот с идентификатор №36.146 и имот с идентификатор №36.148,  

находящи се в местността „Обчова бара”, землище на гр. Ботевград и имот  

с идентификатор №41.50, находящ се в местността „Бенчовска кория”,  

землище на гр. Ботевград – представляващи общински пътища.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 140  

Ботевград, 12.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за отчуждаване на  

имоти-общинска собственост попадащи в границите на Пот І-1 Мездра- 

Ботевград от км.161+367 до 194 +122 за землищата на  

гр.Ботевград,с.Скравена,с.Рашково и с.Новачене/вх.№192/,Общинският  

съвет -Ботевград на основание чл. 21,ал.1,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 за отчуждаване на имотите-частна общинска  

собственост,както и пасища и мери-публична общинска  

собственост,находящи се в землищата на  

гр.Ботевград,с.Скравена,с.Рашково и с.Новачене,които попадат в  

границите на проектирания Път-І-1 Мездра-Ботевград от км.161+367  

до 194+122 на землищата на гр.Ботевград,с.Скравена,с.Рашково и  

с.Новачене срещу съответното обезщетение.  

2. Възлага на кмета да извърши произтичащите от т.1 процедури по реда  

на ЗОЗЗ,ЗСПЗЗ,ЗУТ  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 141  

Ботевград, 12.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи /вх.№189/,Общинският съвет -Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 23  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

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

отпуснати финансови средства в размер на 1200.00 / хиляда и двеста/  



лева за участие на Драматичен театър при НЧ”Христо Ботев 1884”- 

Ботевград в театрален празник в гр.Хисаря от 12 до 17 юни 2012  

година.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 142  

Ботевград, 12.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи /вх.№189/,Общинският съвет -Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 23  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

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

отпуснати финансови средства в размер на 1000.00 / хиляда / лева за  

участие на Група за народни песни”Севера” при НЧ”Христо Ботев  

1884”-Ботевград в Международен фолклорен фестивал в гр.Ахелой от  



20 до 23 юни 2012 година.  

.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 143  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА –  

Председател на Общински съвет Ботевград на Информация за  

административното,териториално и социално-икономическо развитие  

на кметство с.Новачене/вх.№199/ изготвена от кмета на с. Новачене  

 И становища на Постоянните комисии по същия въпрос/,Общинският  

съвет -Ботевград на основание чл. 21ал.1,т.23 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. Приема Информация за административното,териториално и  

социално-икономическо развитие на кметство с.Новачене.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 144  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ – Кметски  

наместник на с.Боженица на Информация за  

административното,териториално и социално-икономическо развитие  

на кметско наместничество с.Боженица /вх.№195/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос/,Общинският съвет -Ботевград  

на основание чл. 21ал.1,т.23 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. Приема Информация за административното,териториално и  

социално-икономическо развитие на кметско наместничество с.Боженица.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  



  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 145  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно промяна в Наредбата за  

определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на  

територията на община Ботевград / вх.№194/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет -Ботевград  

на основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.7 и чл.21,ал.2 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.Допълва и изменя Наредбата за определянето и администрирането на  

местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград в  

част – Раздел III Такси за детски ясли, детски градини, специализирани  

институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други общински  

социални услуги, както следва:  

В чл. 25 се създава нова ал. 5 със следния текст: потребителските такси,  

които се заплащат в Център за услуги в домашна среда, създаден по схема  

за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” се  

определят съгласно Приложение № 1.  

  

  

  

.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 146  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно промяна в чл.55,т.1.1 в  

Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени  

на услуги на територията на община Ботевград / вх.№208/ и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет - 

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.7 и чл.21,ал.2 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.В глава III „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или  

предоставяни от общината на физически и юридически лица” на  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  

на услуги на територията на община Ботевград в член 55 , т.1.1 се  

видоизменя и придобива със следния текст:  

1.1. „За ученици от общинските училища и за ползване на всички  

услуги,предоставяни от центъра за времето от 08.00 ч. до 16.00 ч. във  

всички дни безплатно,за организирани посещения на ученици от  

общинските училища които са членове на спортни клубове, провеждащи  

своята тренировъчна дейност в комплекса за времето от 8.00 часа до 20,00  

часа във всички дни на седмицата – безплатно”.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 147  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно избор на управител на „В и К- 

Бебреш”ЕООД/вх.№200/ 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 чл.12,т.5 от  

Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху  

общинската част от капитала на търговските дружества 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.Избира ГАЧО ЦАНОВ ГАЧЕВ, ЕГН:490625…. За управител на „В и  

К-Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград за срок от 01.07.2012 година до  

31.12.2013 година и определя основно месечно възнаграждение в размер  

на 1200 лева.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за  

възлагане управлението на „В и К-Бебреш” ЕООД с избрания  

управител.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 148  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно докладна записка за даване  

съгласие за допълване и актуализиране на т.ІІІ.Б от Програмата за  

управление и разпореждане с общинска собственост през 2012 година с  

право на строеж /вх.№203/и становище на Постоянната комисия по  

социална политика и инвестиции по същия въпрос,,Общинският съвет - 

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

самоуправление и местната администрация и на основание чл.8,ал.10 и  

чл.-37,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  



  

  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с  

имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2012  

година както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде или учреди  

право на строеж”включва учредяване право на строеж върху следният  

недвижим имот::  

1.1.Право на строеж върху терен с площ от 68.00 кв.м., за изграждане на  

свободно ниско застрояване на търговски обект –в УПИ І,кв.55а по РП  

на гр.Ботевград,идентичен с част от поземлен имот с идентификатор  

05815.302679 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  

гр.Ботевград.  

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  

№ 149  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за учредяване право на строеж върху  

терен с площ от 68 кв.м. за изграждане на свободно ниско застрояване  

на търговски обект в УПИ І,кв.55а по РП на гр.Ботевград./вх.№204/  

и становище на Постоянната комисия по социална политика и  

инвестиции и 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.  

37,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

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

се извърши разпоредителна сделка-учредяване право на строеж по реда на  

чл.37,ал.1 от ЗОС,чрез публичен търг с тайно наддаване,върху недвижим  

имот-частна общинска собственост,включен в Програма за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през  

2012 година,както следва:  

1.1.Право на строеж върху терен с площ от 68.00 кв.м., за изграждане на  

свободно ниско застрояване на търговски обект –в УПИ І,кв.55а по РП на  



гр.Ботевград,идентичен с част от поземлен имот с идентификатор  

05815.302679 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  

гр.Ботевград,община Ботевград,Софийска област при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 2500.00/две хиляди и петстотин/ лева.Сделката е  

освободена от ДС.  

2Възлага 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  

№ 150  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълване и актуализиране на т.V от  

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2012 година с цел прекратяване на съсобственост /вх.№206/и становище  

на Постоянната комисия по социална политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на  

основание чл.8,ал.10 и чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно  

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

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- 

общинска собственост в Община Ботевград през 2012 година както  

следва:  

В т.V Описание на имотите в които общината има намерение да  

прекрати съсобственост с ….” В таблица 3 включва следният недвижим  

имот:  

1.1.УПИ Х-1084,кв.71 по действащия РП на гр.Ботевград,идентичен с  

част от поземлен имот с идентификатор 05815.301.238 по кадастралната  

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград с Иванка и Александър  

Атанасови.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на 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  

№ 151  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за прекратяване на съсобственост в  

поземлен имот с идентификатор 05815.301.238 по кадастралните  

регистри на гр.Ботевград/вх.№207/и становище на Постоянната  

комисия по социална политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на  

основание чл.36,ал.1и ал.2 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 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:  

Иванка Игнатова Атанасова и Александър Тошков Атанасов,като  

собственици по нот. Акт№163,том І,рег.№2494,д.№152/2004 г. на УПИ  

Х-1084 в кв.71 по РП на гр.Ботевград с площ от 838 кв.м.,идентичен с  

част от поземлен имот с идентификатор 05815.301.238 по КК и КР на  

гр.Ботевград да придобият от Община Ботевград правото на  

собственост върху общински имот-частна общинска  

собственост,актуван с АОС №1358,представляващ:85/944/ осемдесет и  

пет върху деветстотин,четиридесет и четири/ид.части от поземлен имот  

с идентификатор 05815.301.238 по КК и КР на гр. Ботевград, идентичен  

част с част от УПИ Х-1084 в кв.71 по плана на гр.Ботевград,след  

настъпило изменение на РП,одобрено със Заповед №46/09.06.2005  

година при пазарна цена в размер на 2550.00/две хиляди петстотин и  

петдесет/ 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  

№ 152  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за прекратяване на съсобственост в  

УПИ ХХVІІ-756,кв.60 по действащия РП на  

к.Зелин,гр.Ботевград/вх.№205/ 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.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.36,ал.1,ал.2 от ЗОС 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. 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 следа:  

Росен Димитров Пандев от гр.София с ЕГН:580902….,като собственик  

съгласно нот.акт№94,том ІV,рег.№5854,д.№637/2009 г. на 728/798 ид.ч.  

от УПИ ХХVІІ-756 с ур.площ от 798 кв.м. в кв.60 по действащия РП на  

к.”Зелин”гр.Ботевград да придобие от Община Ботевград правото на  

собственост върху общински имот-частна общинска  

собственост,представляващ:70/798/седемдесет върху седемстотин  

деветдесет и осем/ид.части от поземлен имот с идентификатор  

05815.307.369 с площ от 815 кв.м. идентичен с част от УПИ ХХVІІ-756  

в кв.60 по РП на к.Зелин,гр.Ботевград след настъпило изменение на  

РП,одобрено със Заповед №СА-2/11.01.2012г. при пазарна цена в  

размер на 1750.00 /хиляда седемстотин и петдесет/лева без ДДС.  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването  

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 153  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за изменение  

плана на новообразуваните имот с цел промяна на границите и  



прокарване на път през общински имоти попадащи в земи по §4 от  

ЗСПЗЗ/вх.№209/ и становище на Постоянната комисия по териториално  

развитие по същия въпрос,,Общинският съвет -Ботевград на основание  

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

администрация във вр. с §4к,ал.8,т.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28,ал.5 от  

ППЗСПЗЗ 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. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за промяна на плана на  

новообразуваните имоти по §4 от ЗСПЗЗ в кад.р-н 280 и кад.р-н 258 в  

м.”Камен дол” и м.”Конопище”,землището на с.Новачене,като се променят  

границите на НПИ и в ПИ №280.064-общинска собственост,ПИ№280.024- 

общинска собственост и в имот №258.04-общинска собственост се осигури  

достъп до имоти възстановени по §4 от ЗСПЗЗ и се образуват нови имоти  

съгласно приложените скици-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  

№ 154  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване за  

предоставяне на безвъзмездна помощ по Схема за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ:”Помощ в дома””/вх.№198/  

 и становища на Постоянните комисии по местно самоуправление и  

законност и социална политика и здравеопазване по същия  

въпрос,,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.23 и  

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

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



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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

1.Дава съгласие община Ботевград да кандидатства за финансиране по  

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” за създаване на Център за услуги в  

домашна среда по реда на чл.52 от ЗОС пред Оперативна  

програма”Развитие на човешките ресурси.  

2.Приема „Правилник за дейността на Център за услуги в домашна  

среда”,създадено по проект на схема за безвъзмездна финансова помощ  

: BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 155  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за отпускане  

на финансови средства от собствени приходи /вх.№210/ 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.8 и т.6 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 28 гласа  

„за”, 1 глас „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 6 500 лева от  

собствени приходи на общината за закупуване на кабел , осветителни  

тела и необходимите консумативи за изграждане на улично  



осветление във вилна зона на с.Новачене,м.Камен дол”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 156  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общинския съвет Ботевград на Докладна записка относно изразяване на  

мотивирано мнение по искането на Илия Димитров за опрощаване на  

дължими държавни вземания/вх.№197/ и становища на Постоянните  

комисии по: социална политика и здравеопазване и местно  

самоуправление и законност 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.Дава мнение да се опрости задължението на Илия Иванов Димитров  

ЕГН: 3802277302 от с. Радотина община Ботевград,област  

Софийска,произтичащо от дължими суми /558.лева главница и 414.98 лв.  

лихва/по дело №15/2005 година с мотив: молителят е инвалид със силно  

влошено здравословно състояние и е в невъзможност да се издължи.  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 157  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общинския съвет Ботевград на Докладна записка относно изразяване на  

мотивирано мнение по искането на Илия Димитров за опрощаване на  

дължими държавни вземания/вх.№196/ и становища на Постоянните  

комисии по: социална политика и здравеопазване и местно  

самоуправление и законност 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.ъ Дава мнение да се опрости задължението на Мария Цветанова  

Маринова ЕГН: 7711117255 от гр Ботевград,област  

Софийска,произтичащо от дължими суми в размер на 1115.48 лева по  

ревизионен акт за неправомерно използване на допълнителен платен  

отпуск за гледане на малко дете с мотив: молителката е самотна майка на  

две деца , не притежава никаква собственост изплаща кредит към банка и  

е в невъзможност да погаси тези задължения.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 158  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за предоставяне на земеделски земи по  

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

земи/вх.№211/ становище на Постоянната комисия по стопанска  

политика и инвестиции 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 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 Димитра Петкова Коцева следния  

недвижим имот:  

Имот №039153 , с начин на трайно ползване „Изостав. Тр. Нас.;Нива ”, с  

площ от 1.428 дка., пета категория, находящ се в местността „Велики кръст”, в  

землището на с.Радотина, общ.Ботевград, попадащ в имот № 039139 с 1.023 дка  

- земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ и в имот № 039023 с 0.405 дка - земя по чл. 19,  

ал. 1 от ЗСПЗЗ в землището на с. Радотина , общ.Ботевград, при граници и  

съседи съгласно скица – проект №Ф00515/22.05.2012г.  

  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Ваня Петкова Петкова-Модева като наследник на Димитра Петкова  

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  

№ 159  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за предоставяне на земеделски земи по  

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

земи/вх.№212/ становище на Постоянната комисия по стопанска  

политика и инвестиции 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 26 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя на Гена Стаменова Лекова следните недвижими имоти:  

- Имот № 071018, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 2.000 дка., пета  

категория, находящ се в местността „Добравица”, в землището на с. Радотина,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 071018 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при граници  

и съседи съгласно скица – проект №Ф00518/07.06.2012г. и  

-Имот № 052025 с начин на трайно ползване „Ливада”, с площ от 2.627 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Спайска нива”, в землището на с. Радотина,  

общ.Ботевград, попадащ в имот № 052025 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ в  

землището на с. Радотина , общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица –  

проект №Ф00517/07.06.2012г.  

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

Гена Стаменова Лекова 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  

№ 160  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за учредяване право  

на преминаване върху общински имот/вх.№213/ становище на  

Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация , и  

проведено поименно гласуване с 27 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 на Симеон  

Тодоров Цеков и Цанко Тодоров Цеков,собственици на ПИ  

№05815.7.100,находящ се в местността „Голия рът” в землището на  

гр.Ботевград,общ.Ботевград през поземлен имот  

№05815.7.12,находящ се в местността „Голия рът” в землището на  

гр.Ботевград,общ.Ботевград,представляващ земеделска земя по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,необходимо за осигуряване на транспортен  

достъп до ПИ №05815.7.100 находящ се в местността „Голия рът” в  

землището на гр.Ботевград.  

2. Цената на правото на преминаване следва да бъде определена от  

 комисията по реда на чл.210 от ЗУТ.  

3. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от  

горното решение действия съгласно законовите разпоредби.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 161  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за учредяване право  

на преминаване върху общински имот/вх.№214/ становище на  

Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  



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

Закона за местното самоуправление и местната администрация , и  

проведено поименно гласуване с 27 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 на Цветан  

Маринов Цолов-собственик на ПИ №05815.7.152 през поземлен имот  

05815.7.12,находящ се в местността „Голия рът” в землището на  

гр.Ботевград,общ.Ботевград ,представляващ земеделска земя по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,необходимо за осигуряване на транспортен  

достъп до ПИ №05815.7.152 находящ се в местността „Голия рът” в  

землището на гр.Ботевград.  

2. Цената на правото на преминаване следва да бъде определена от  

 комисията по реда на чл.210 от ЗУТ.  

3. Възлага на кмета на общината да извърши произтичащите от горното  

решение действия съгласно законовите разпоредби.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 162  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на ПУП на имот №061134  

в м. „Мишова падина” в землището на с.Рашково/вх.№215/ 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.8 и т.11 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация,чл.129,ал.1 от ЗУТ  

във вр. с чл.124,ал.3,чл.8,т.1,чл.12,ал.2,чл.50,ал.1,чл.109,ал.2 от ЗУТ и на  

основание чл.129 ал.1 от ЗУТ и чл.192,ал.3 и чл.193,ал.4 от ЗУТ , и  

проведено поименно гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1  

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

  

 Р Е Ш И :  

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/ на имот №061134 в  

м.”Мишова падина” в землището на с.Рашково,общ.Ботевград за  

установяване на ниско,разположено свободно застрояване и с цел промяна  



предназначението на същия за МВЕЦ,съгласно приложен проект.  

2. Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/ -Парцеларен план  

на довеждащ водопровод от река Рударка до площадка на МВЕЦ”Рударка” в  

имот №061134 в м.”Мишова падина” в землището на с.Рашково  

общ.Ботевград .  

3. Дава съгласие за учредяване право на преминаване и право на прокарване  

през поземлен имот №60255 в м.”Върбова шума” представляващ земеделски  

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

с.Рашково,общ.Ботевград,необходимо за изграждане на довеждащ  

водопровод от река Рударка до площадка на МВЕЦ”Рударка” в имот  

№061134 в м.”Мишова падина” в землището на с.Рашково общ.Ботевград .  

4.Възлага на кмета на общината да организира извършването 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  

№ 163  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на ПУП-парцеларен план  

и специализирана план-схема на газификация на с.Боженица/вх.№216/  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие и екология  

и ПК по стопанска политика и инвестиции 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 основание чл.129,ал.1 от ЗУТ и проведено  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Одобрява Проекта за подробен устройствен план/ПУП/-ПП и  

Специализирана план схема за газификация на с.Боженица,Община Ботевград.  

  

4.Възлага на кмета на общината да организира извършването произтичащите  

от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 164  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на . Докладна записка относно одобряване на проект на ПУП- 

ПЗ на имот №230019, м.Ивановски хан,землище на с.Врачеш и съгласие  

за учредяване право на преминаване и право на прокарване през  

общински имоти/вх.№220-А/ 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. и т.11 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация , на основание чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

Решение №1 от Протокол №7/30.05.2012 година на ОЕСУТ и проведено  

поименно гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1.Общински съвет- Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен план –  

План за застрояване на имот № 230019, находящ се в местност „Ивановски хан”,  

землище на с.Врачеш, Община Ботевград, като за него се установи ниско,  

разположено свободно застрояване на „Паркинг за камиони, 3 броя ремонтни  

халета и административна сграда”.  

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

реда на чл.192 и чл.193 от ЗУТ през общински имоти, представляващи полски  

пътища, имот № 230.24-земя по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот 229.10-общинска  

публична собственост, за „Въздушно електрозахранване 20 кV” и „Подземен  

водопровод” към имот № 230019, находящ се в местност „Ивановски хан”,  

землище на с.Врачеш, Община Ботевград,  

3.Цената на правото на преминаване и правото на прокарване следва да бъде  

определена от комисията по реда на чл.210 във връзка с чл.192, ал.6 и чл.193, ал.8  

от ЗУТ;  

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

решението законови процедури.  

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



вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград до  

Административен съд- София област.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 165  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно продажба на парен  

котел,демонтиран от сградата на ОУ”Васил Левски”гр.Ботевград  

/вх.№220 / и становище на Постоянната комисия по стопанска политика  

и инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И  

  

 1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се отпише от активите на  

ОУ”Васил Левски”-гр.Ботевград парен котел и се включи в активите на  

Община Ботевград.  

2. Дава съгласие демонтирания от училището парен котел да се предложи  

за продажба чрез търг, като одобрява пазарна цена в размер на 585.00  

лева без ДДС.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 166  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за награждаване на състезател и треньор  

от клуб”СУНГ-РИ АТЛАНТИК”,Ботевград /вх.№217/ и становище на  

Постоянната комисия за работа с децата и младежта, за 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 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас  

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

  

  

Р Е Ш И  

  

1.Дава съгласие да бъдат наградени Владимир Далаклиев-  

европейски шампион от олимпийско таекуон-до с парична премия от  

5000 лева и личния му треньор Пламен Трънски с парична премия от  

3 000 лева .  

Средствата да бъдат отпуснати 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  

  



№ 167  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината/вх.№218/  

 и становище на Постоянната комисия за работа с децата и младежта , за  

спорта и туризма и ПК по бюджет и финанси по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас  

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

  

  

Р Е Ш И  

  

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

отпуснати финансови средства в размер до 3000 /три хиляди/ лева на  

Христо Любенов Стефанов-състезател по лека атлетика в  

КЛА”Балкан-Ботевград, за закупуване на самолетен билет до  

гр.Тромпс,Норвегия във връзка с участие в състезание за покриване  

на олимпийски норматив на маратон/42 км.195 м./ на 30.06.2012  

година.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 168  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

  



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината/вх.№222/,  

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 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 на  

Симеон Стаменов Георгиев от с.Скравена за издаване песнопойка  

със събрани песни от с. Скравена,общ.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 169  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината/вх.№223/,  

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 глас „въздържал  



се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И  

  

  

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

отпуснати финансови средства в размер до 500.00 /петстотин/лева  

Мария Петкова от с. Трудовец за издаване на книгата и „Сърцето  

ми е селска торба и любовта гравюра на душата” .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 170  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината/вх.№225/,  

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 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И  

  

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

отпусната еднократна финансова помощ на Виктор Миков Миков от  



гр.Ботевград в размер на 500 /петстотин/ лева за направа на ставна  

протеза.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 171  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината/вх.№227/,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И  

  

  

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

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

ТД”Венец”гр.Ботевград за организиране и провеждане  

традиционния туристически събор край х.Рудината на 30.06.2012  

година  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 172  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината/вх.№226/,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И  

  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

12 000 /Дванадесет хиляди/ лева за закупуване по 5 куб.м. дърва за  

огрев за членовете на Общинската организация на ветераните от  

войните  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 173  

Ботевград, 28.06.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет-Ботевград на Проект на План за работа на ОбС- 

Ботевград през третото тримесечие на 2012 година 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 глас „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 2012 година, съгласно Приложение 1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 174  

Ботевград, 10.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно прекратяване на договор за  

концесия от 29.12.2002 година на обект публична общинска  

собственост-представляващ „Микроязовир Мали лаг”землището на  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

чл.76,ал.3 и чл.77 от Закона за концесиите и проведено поименно  

гласуване с 19 гласа „за”, 1 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Прекратява сключения с „Лагуна 2001”ЕООД с ЕИК 130321739 договор за  

концесия от 29.12.2002 година на обект публична общинска собственост,  

представляващ Микроязовир „Мали лаг” и прилежаща инфраструктура и  

съоръжения, находящ се в землището на гр.Ботевград,поради неизпълнение  

на основното задължение на концесионера.  

2. Упълномощава Кмета на община Ботевград да назначи комисия,която да  

приеме обекта на концесията като за своята дейност същата изготви приемо- 

предавателен протокол, а в случай , че концесионерът откаже да предаде  

обекта да състави констативен протокол за приемане на обекта.  

3. Упълномощава Кмета на община Ботевград да предприеме необходимите  

действия за събиране по съдебен ред на дължимите суми по концесионното  

възнаграждение.  

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.  

5. 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  

№ 175  

Ботевград, 10.07.2012 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно прехвърляне на  

средства предоставени, съгласно договор за безвъзмездна  

финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие”  

(2007-2013) № BG161PO001/3.1-03/2010 по проект «Ботевград -  

привлекателна дестинация за атрактивен културно- 

исторически еко и спортно развлекателен туризъм» в  

разплащателната сметка на Община Ботевград./вх.№234/ , Общинският  

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

местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да се извърши прехвърляне на изразходваните  

средства за преустройство сградата на бившата съдебна палата в  

Исторически музей в размер на 934 969.77лв. /деветстотин тридесет и  

четири хиляди деветстотин шестдесет и девет лв. и 77ст./ лв. по проект  

«Ботевград - привлекателна дестинация за атрактивен културно- 

исторически еко и спортно развлекателен туризъм» от  

извънбюджетната сметка в разплащателната сметка на Община Ботевград.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 176  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Информация за развитието на спорта в Община  

Ботевград и отчет за изразходваните средства за спорт за първото  

полугодие на 2012 година/вх.№242/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет –Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.23, 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. Приема Информация за развитието на спорта в Община Ботевград и  

отчет за изразходваните средства за спорт за първото полугодие на 2012  

година.  

2.Дава съгласие при наличие на промени в ръководството на БК”Балкан”- 

Ботевград да се изразходват до 31.12.2012 година 150 000/Сто и петдесет  

хиляди/ лева от общинския бюджет за цялостна организация дейността на  

БК”Балкан”-Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 177  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на  

Общински съвет Ботевград на Отчет за дейността на Общинския  

съвет и неговите комисии за първо полугодие на 2012 година/вх.№243/  

 и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет –Ботевград на основание чл.21,ал.2 във връзка с чл.27,ал.6 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 отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии  

за първото полугодие на 2012 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 178  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка относно удължаване срока на  

ликвидация на „Родина-75 И”ЕООД/л/ вх.№244/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет –Ботевград  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 26  

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 23.08.2012 година.  

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

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

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 179  

Ботевград, 26.07.2012 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 РБ в рамките на определените капиталови  

разходи / вх.№236/и становища на Постоянните комисии по:бюджет и  

финанси и териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 6 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. Благоустройство на централна градска част-съществуващ „Форум” -18  

793лв.  

2. „Боженишки Урвич”- изграждане на спортен комплекс -73 500лв.  

Става:  

1. Благоустройство на централна градска част-съществуващ „Форум” - 

20 000лв.  

2. „Боженишки Урвич”- изграждане на спортен комплекс -72 293лв.  

  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 180  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на . Докладна записка относно предложение за бракуване на  

част от ДМА от група 20 заведени в активите на Община Ботевград  

съгласно приключила инвентаризация / вх.№235/и становища на  

Постоянните комисии по:бюджет и финанси ;местно самоуправление и  

законност и стопанска политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22  

ал.1 от Закона за счетоводството 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 бракува и отпише част от  

дълготрайните материални активи /ДМА/ от група 20 като негодни вече за  

употреба и поради моралното и физическото им изхабяване, съгласно  

Приложение № 1 /Опис на предложените за брак дълготрайни  

материални активи от група 20, установени след извършена  

инвентаризация, съгласно Заповед на Кмета на община Ботевград  

№ОА-139/31.05.2012г./.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 181  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за допълване и  

актуализиране на т.ІІІ.Б от Програмата за управление и разпореждане с  

общинска собственост през 2012 година с поземлени имоти находящи  

се в с. Новачене /вх.№237/ 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.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация,осн.чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 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.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и актуализиране  

на Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска  

собственост в Община Ботевград през 2012 година, както следва:  

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

следните общински недвижими имоти:  

1. Поземлен имот/ПИ/ №280.070,представляващ празен,незастроен терен с  

площ от 1218 кв.м.,находящ се в кадастрален район 280 по плана на  

местността „Камен дол” в землището на с.Новачене,община  

Ботевград,Софийска област,актуван с АОС-частна №1361/2012г.  

2.Поземлен имот/ПИ/№280.069,представляващ празен,незастроен терен с  

площ от 922 кв.м.,находящ се в кадастрален район 280 по плана на  

местността „Камен дол” в землището на с.Новачене,община  

Ботевград,Софийска област,актуван с АОС-частна №1362/2012г.  

3.Поземлен имот/ПИ/№280.065,представляващ празен,незастроен терен с  

площ от 1879 кв.м.,находящ се в кадастрален район 280 по плана на  

местността „Конопище” в землището на с.Новачене,община  

Ботевград,Софийска област,актуван с АОС-частна №1363/2012г.  

4.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  

№ 182  

Ботевград, 26.07.2012 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 находящи се в землището на с.  

Новачене/вх.№238/ 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.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 16 гласа „за”,  



1 глас „против”, 8 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 2012 година , както следва:  

1. 1.Поземлен имот/ПИ/ №280.070,представляващ празен,незастроен терен с площ от  

1218 кв.м.,находящ се в кадастрален район 280 по плана на местността „Камен дол” в  

землището на с.Новачене,община Ботевград,Софийска област,при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 1860.00/Хиляда осемстотин и шестдесет/лева.Сделката е  

освободена от ДДС.  

1.2.Поземлен имот/ПИ/№280.069,представляващ празен,незастроен терен с площ от  

922.00 кв.м.,находящ се в кадастрален район 280 по плана на местността „Камен дол” в  

землището на с.Новачене,община Ботевград,Софийска област,при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 1400.00/Хиляда и четиристотин/лева. Сделката е освободена  

от ДДС.  

1.3.Поземлен имот/ПИ/№280.065,представляващ празен,незастроен терен с площ от  

1879 кв.м.,находящ се в кадастрален район 280 по плана на местността „Конопище” в  

землището на с.Новачене,община Ботевград,Софийска област при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 5637.00 /Пет хиляди шестстотин тридесет и седем/лева.  

Сделката е освободена от ДДС.  

  

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

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  

№ 183  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на . Докладна записка за одобряване на Подробен устройствен  

план/ПУП/на имот №005175 в м.Зелин в землището на гр.Ботевград с цел  

промяна предназначението за „Вилно строителство” /вх.№245/и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие по същия  

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

дейностите по чл.17, ал.1, т.2, чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация , на основание чл.129 ал.1 от  

ЗУТ във връзка с 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 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  



 Р Е Ш И :  

1.Общински съвет – Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот №005175 в м.”Зелин” в землището на гр.  

Ботевград с цел промяна предназначението на същия със следните  

показатели: Отреждане за имота- За „Вилно строителство”, 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  

50% и Начин на застрояване – свободно, съгласно приложения проект .  

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  

№ 184  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка за разрешаване функционирането на  

паралелки с отклонения под норматива за минимален брой на  

учениците през учебната 2012/2013 година /вх.№240/5/и становище на  

Постоянната комисия по образование,наука,култура и духовни  

дейности по същия въпрос,Общинският съвет –Ботевград на  

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

и местната администрация и във вр. с чл.11,ал.1т.2 и т.3, ал.2 от  

Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН 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.Разрешава функционирането на 31 паралелки с численост на учениците  

под норматива за минимален брой в общински училища, с общо 155  

ученика разлика между норматива за минимален брой,съгласно  

приложения списък.  

2.Разрешава функционирането на слети паралелки от 19 ученици от VІІ и  

VІІІ клас и 16 ученици – и ІV клас в ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-село  

Липница, община Ботевград.  



3. Отпуска финансови средства от собствени приходи в размер на 198 710  

лева за обезпечаване на учебния процес за разликата между норматива за  

минимален брой и действителния брой ученици в паралелките съгласно  

приложен списък-неразделна част от докладната записка.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 185  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на .Докладна записка за даване съгласие за сключване на  

договор за банков кредит-овърдраф със срок за ползване два месеца  

/вх.№247//и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси  

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

ал.1, т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за ползване на банков кредит от  

”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД за оборотни цели, със  

срок на ползване два месеца при условията на овърдрафт  

по разплащателна сметка при максимално допустим размер  

на дебитното салдо в размер до 1 000 000 (един милион ) лева  

към кредитната линия  

2. За обезпечаване вземанията на банката се  

предоставят следните обезпечения:  

2.1. Договорна ипотека върху недвижими имоти –  

собственост на Община Ботевград, а именно:  

 -УПИ І-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 3505кв.м., с уредени регулационни сметки, заедно  

със застроената в него четириетажна масивна сграда със сутерен със ЗП- 

828кв.м., построена през 1984г. , находящи се в кв.238 по плана на  



гр.Ботевград, актуван с АОС-частна №795/02.06.2006г. на Община- 

Ботевград, на пазарна стойност в размер на 1 160 000/ един милион сто и  

шестдесет хиляди / лева,без ДДС.  

  

  

  

  

  

  

 2.  

   

 -УПИ ІІ-3516 –за производствена, складова и обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 4120кв.м., с уредени регулационни сметки, заедно  

със застроените в него :Сграда-хранителен блок със ЗП-824.44кв.м.- 

двуетажна масивна, построена 1984г.; Сграда-баня, котелно, пералня- 

едноетажна масивна, построена през 1953г., находящи се в кв.238 по  

плана на гр.Ботевград, актуван с АОС-частна №796/02.06.2006г. на  

Община-Ботевград, на пазарна стойност в размер на 374 087/триста  

седемдесет и четири хиляди осемдесет и седем / лева,без ДДС.  

2.2. Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания от трети  

лица,представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на Община  

Ботевград по чл.6 от Закона за общинския дълг,постъпващи по банкова  

сметка с IBAN BG67FINV91503104318341, BIC FINVBGSF в „ПЪРВА  

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД .  

3.Упълномощава кмета на Община Ботевград да  

подписва всички необходими документи –договори за  

банков кредит, в това число овърдрафт по разплащателна  

сметка и кредитна линия,нотариален акт за учредяване на  

договорна ипотека,договор за особен залог и всички други  

документи свързани с ползването на банковия кредите и  

учредяване на обезпеченията.  

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

процедурите по т.1 и т.2 от настоящото решение при спазване на ЗОД.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 186  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка за изменение на Наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  

територията на община Ботевград/вх.№249/и становище на Постоянната  

комисия по местно самоуправление и законност и бюджет и финанси по  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация ,вр. чл.9  

от Закона за местните данъци и такси 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. Изменя 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 Общински съвет – Ботевград.  

 1.1. В глава втора-Местни такси,раздел І”такса битови отпадъци  

-В чл.14,алинеи 5 и 6 думата „отдел” се заменя с думата „дирекция”;  

-В чл.16 думата „отдел” се заменя с думата „дирекция”;  

-В чл.19 думата „отдел” се заменя с думата „дирекция”;  

 2. Промените по т.1 влизат в сила от 1 юни 2012 година.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  ПРЕПИС! 

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 187  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за учредяване право  

на преминаване и право на прокарване на външно ел.захранване за обект  

„Мелница 2т/час в УПИ ІV-820,кв.82 землище на с. Скравена /вх.№248/  

и становище на Постоянните комисии потериториално развитие и  

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

основание чл.20, във вр. с дейностите по чл.17,ал.1т.2,чл.21,ал.1,т.8 и т.11  

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 за учредяване право на преминаване,право на прокарване  

през имот №174003,представляващ общински път до обект”Мелница  

2т/час” в УПИ ІV-820,кв.82 по плана на с.Скравена.  

2. Цената на правото на преминаване и правото на прокарване да се  

определи след влизане в сила на Проект за подробен устройствен план  

„ПУП/-Парцеларен план за външно ел.захранване на обект „Мелница 2  

т./час в УПИ ІV-820 кв.82 имот№174003,землище на с.Скравена, от  

комисията по чл.210 от ЗУТ.  

3. Общинският съвет дава съгласие за изработване на Проект за подробен  

устройствен план/ПУП/-Парцеларен план за външо ел.захранване на  

„Мелница 2т/час” в УПИ ІV-820,кв.82 по плана на с.Скравена през имот  

№174003,землище на с.Скравена.  

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

произтичащите от горните решения процедури.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 188  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  



Ботевград на Докладна записка за преразглеждане на решение  

№164/28.06.2012 година/вх.№252/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.1т.2,чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация, на основание чл.129,ал.1 от ЗУТ във връзка с  

Решение №24 от протокол №8/05.07.2012 година на ОЕСУТ 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 № 164/28.06.2012г. на Общински съвет-Ботевград.  

2. Общински съвет- Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план – План за застрояване на имот № 230019 с площ от 1503 кв.м.,  

находящ се в местност „Ивановски хан”, землище на с.Врачеш, Община  

Ботевград, като за него се установи устройствена зона „предимно  

производствена” (Пп) с ниско, разположено свободно застрояване на  

„Паркинг за камиони, 3 броя ремонтни халета и административна сграда”  

и показатели за застрояване: площ на необходимата земя за обектите –  

до 1200 кв.м.; височина на сградите – до 10 м; Плътност на застрояване  

(П застр.) – до 80%; Интензивност на застрояване (К инт.) – до 2.5;  

Озеленена площ (П озел.) – мин.20%, съгласно графичната част на  

проекта, неразделна част от настоящото решение.  

  

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

прокарване по реда на чл.192 и чл.193 от ЗУТ през общински имоти,  

представляващи полски пътища, имот № 230.24-земя по чл.19 от  

ЗСПЗЗ и имот 229.10-общинска публична собственост, за „Въздушно  

електрозахранване 20 кV” и „Подземен водопровод” към имот №  

230019, находящ се в местност „Ивановски хан”, землище на с.Врачеш,  

Община Ботевград, 4. Цената на правото на преминаване и правото на прокарване 

следва да  

бъде определена от комисията по реда на чл.210 във връзка с чл.192,  

ал.6 и чл.193, ал.8 от ЗУТ;  

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

решението законови процедури.  

  

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

„Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград до  

Административен съд- София област.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 189  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на допълнителни  

финансови средства за обект „Изграждане на канализация за отпадни  

води”-с.Новачене/вх.№251/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 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 допълнителни финансови средства от  

собствени приходи на община Ботевград в размер на 56 485.00/Петдесет и  

шест хиляди четиристотин осемдесет и пет/ лева за обект”Изграждане на  

канализация за отпадни води”-с.Новачене  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 190  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за изграждане на  

параклис в УПИ VІІІ-озеленяване,кв. 52-публична общинска собственост  

по плана на с.Боженица/вх.№253/ 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,члр.21,ал.1т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация,на основание чл.62,ал.7,т.7 от Закона за  

устройство на територията 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 изграждане на параклис в УПИ VІІІ- 

Озеленяване,кв.52-публична общинска собственост по плана на  

с.Боженица  

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  

№ 191  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на земи по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в м.Мухалница,гр.Ботевград/вх.№250/ 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.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и във вр. с§27,ал.2,т.1 от  

Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ 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 Димитър Златев Атанасов  

следния недвижим имот:  

Имот с едентификатор №05815.2.253, с начин на трайно  

ползване”Нива” с площ от 1.548 дка. находящ се в местността  

„Мухалница” в землището на гр.Ботевград,общ.Ботевград попадащ в  

поземлен имот с идентификатор №05815.2.119-земя по чл.19,ал.1 от  

ЗСПЗЗ, находящ се в землището на гр.Ботевград,общ.Ботевград,при  

граници и съседи съгласно скица-проект №2576/17.05.2012 година.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Вута Иванова Златева,като наследник на Димитър Златев  

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  

  

№ 192  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината/вх.№255/.  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

отпуснати финансови средства в размер до 4000 / четири хиляди / лева за  

участие на Танцов ансамбъл - с.Новачене в международен фестивал в гр.  

Охрид,Македония.  

2. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер до 6000 / четири хиляди / лева за  

участие на Танцов ансамбъл - с.Врачеш в международен фестивал в  

Гърция.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 193  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината/вх.№256/.  

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 бъде отпусната сума в размер на 5887.23 лева от  

собствени приходи на общината за извършване ремонт на старата  

сграда на ЦДГ”Здравец” в с. Литаково, община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 194  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината/вх.№257/.  

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 бъде  

отпусната еднократна финансова помощ на Цветанка Димитрова  

Ташева от гр.Ботевград в размер на 700 /седемстотин/ лева за  

подпомагане организиране погребението на дъщеря й – Даниела  

Здравкова,починала в Париж,Франция.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 195  



Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка за посещение на официална делегация  

от гр.Ботевград в гр.Саранск,Република Мордовия  

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 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Участниците в официалната делегация,която ще посети  

гр.Саранск,Република Мордовия : Георги Георгиев - кмет на община  

Ботевград и Йорданка Лалчева- Председател на Общински съвет  

Ботевград 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  

  

№ 196  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за делегиране на  



права на управителя на МБАЛ-Ботевград за отдаване под наем на  

помещение/вх.№261/,Общинският съвет –Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,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 бъде делегирано право на „Многопрофилна  

болница за активно лечение-Ботевград”ЕООД чрез управителя и  

да отдава под наем помещение,находящо се на първи етаж на  

четириетажна масивна сграда- за спешна помощ в УПИ І,кв.202  

по плана на гр.Ботевград при наемна цена съгласно Тарифата по  

Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпореждане с  

общинско имущество,приета с Решение №53/24.02.2005 година на  

Общински съвет гр.Ботевград,считано от 01.08.2012 година.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 197  

Ботевград, 26.07.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на община  

Ботевград на Докладна записка за отмяна на Решение №174/10.07.2012  

година на Общински съвет-Ботевград/вх.№259/,Общинският съвет – 

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

самоуправление и местната администрация във вр. с чл.76,ал.3 и чл.77 от  

Закона за концесиите 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 №174/10.07.2012 година на Общински  

съвет-Ботевград относно прекратяване на Договор за  

концесия от 29.12.2002 година между Община Ботевград и  

„Лагуна 2001”ЕООД за обект публична общинска  

собственост,представляващ Микроязовир „Мали лаг” в  

землището на гр.Ботевград.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни  

произтичащите от т.1 на горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 198  

Ботевград, 27.09.2012 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 2012-2013  

година/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 29 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 2012-2013 година .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 199  

Ботевград, 27.09.2012 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. САШО ДЕНКИН-КМЕТ НА  

КМЕТСТВО с.Врачеш Информация за административното,  

териториално и социално-икономическо развитие на кметство с.  

Врачеш/вх.№266/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет –Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23т.6 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”, 6 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Приема Информация за административното,териториално  

 социално-икономическо развитие на кметство с. Врачеш и перспективи за  

развитие.  

2. При разработването на Програмата за строителство и ремонти дейности  

да бъдат включени следните обекти:  

2.1. Довършване канализационната мрежа.  

2.2.Асфалтиране на улиците по които е изградена канализацията.  

2.3.Довършване подмяната на водопроводната мрежа.  

2.4.Основен ремонт на сградата на кметството  

2.5.Асфалтиране пътя за манастира”Св.40-мъченици”  

2.6.Извършване ремонт на Артиката на църквата в селото.  

2.7.Ограждане на старата част на централния гробищен парк от южната  

страна.  

2.8.Довършване изграждането на пътя до разширението на централния  

гробищен парк.  

2.9. Изграждане на нова ограда на гробищен парк Чешковица.  

2.10.Изграждане и оформяне площадното пространство в центъра на селото.  

2.11. Възстановяване на тротоарната настилка на главната улица”Трети  

март” до центъра.  

2.12. Изграждане допълнителни спортни площадки.  

3. Изпълнението на т.2.10 и т.2.11 в срок до края на 2013 година, на  

останалите точки срок за изпълнение до 06.11.2019 година  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 200  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на  

Общински съвет – Ботевград на информация за организационното и  

финансово състояние на „В и К-Бебреш”ЕООД към 31.08.2012 изготвена от  

управителя на дружеството и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  



поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”, 4 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема информация за организационното и финансово състояние на  

„В и К-Бебреш”ЕООД към 31.08.2012 година.  

2. Възлага на управителя на „В и К-Бебреш” ЕООД в срок до  

31.12.2012 година да внесе дивидент-парични средства в размер на  

30 000 лева в бюджетната сметка на Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 201  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на  

Общински съвет – Ботевград на информация за организационното и  

финансово състояние на „Балкангаз 2000”АД към 31.08.2012 изготвена от  

изп.директор на дружеството и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос,Общинският съвет –Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 и  

т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

  



  

 Р Е Ш И :  

  

  

3. Приема информация за организационното и финансово състояние на  

„Балкангаз 2000”АД към 31.08.2012 година.  

4. Възлага на представителя на общината да инициира свикване на  

Общото събрание на „Балкангаз 2000”АД на което да предложи  

да се възложи на изп.директор на дружеството в срок до 31.12.2012  

година да внесе дивидент-парични средства в размер на 30 000 лева  

в бюджетната сметка на Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 202  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно изменение на чл.13 от  

Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения  

ред,общественото имущество и околната среда в Община Ботевград/  

вх.№269/ 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 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет – Ботевград дава съгласие да се измени и  



допълни чл.13 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения  

ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград,  

като същия придобие следния текст:  

1.1 Алинея 1 се изменя и придобива следното съдържание:  

Ал.1. „Работното време на заведенията за хранене и развлечение,  

находящи се на територията на общината е следното:  

- зимен сезон за периода от 01 октомври до 31 март - до 22.30 часа  

- летен сезон за периода от 01 април до 30 септември - до 23.30 часа  

„  

1.2.Отменя съществуващата ал.2 и създава нова такава със следния  

текст:  

Ал.2.„Заведенията за хранене и развлечение на територията на  

Община Ботевград разположени в жилищни сгради са длъжни да  

преустановят в 20.00 часа, свирене на оркестри и други музикални  

озвучителни уредби, пеене, високо говорене и създаване на шум”.  

1.3.Създават се нови ал.3 , ал.4 и ал.5 със следните текстове:  

Ал.3. „Заведенията за хранене и развлечение на територията на  

Община Ботевград разположени до 50 м. от жилищни сгради са длъжни  

да преустановят в 22.00 часа за зимния сезон и в 23.00 часа за летния  

сезон, свирене на оркестри и други музикални озвучителни уредби, пеене,  

високо говорене и създаване на шум.”  

 Ал.4. „Работното време на дискотеките, находящи се на територията  

на общината се определя със заповед на кмета, за всеки конкретен обект.”  Ал.5. „При 

провеждане на вечерни сватби и други тържества,  

управителят на заведението за хранене и развлечение подава писмена  

молба до кмета на община Ботевград с искане за удължено работно време  

за всеки конкретен случай.”  

  

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

от горното решение процедури .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 203  

Ботевград, 27.09.2012 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.№280/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 2 гласа „против”, 2  

гласа „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 01.10.2012 година до  

провеждане на процедура за избор на изпълнител на цитираните дейности.  

2. Процедурата за избор на изпълнител да бъде проведена в срок от една 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 БЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 204  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно застраховане на имоти-частна  

общинска собственост/вх.№272/ и становища на Постоянните комисии  

по:местно самоуправление и законност;бюджет и финанси и стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет –Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.8 и 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 Кмета на община Ботевград да застрахова  

следните имоти частна общинска собственост :  

 ИМОТИ 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  

Западна обособ.част от сграда Доболнична помощ в кв.202  

/болницата/ с РЗП-2151.45кв.м.-гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко  

Божилов,  

986/18.01.2008  

Парокотелно в кв.202/болницата/ със ЗП-  

351,17кв.м.,гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов,  

986/18.01.2008  

Об.част от двуетажна масивна сграда бивш Кафе-аперитив в  

кв.202/болницата/ ЗП-236.15кв.м.,гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко  

Божилов  

986/18.01.2008  

Об.част от двуетажна масивна сграда – бивша поща в  

кв.202/болницата/ със ЗП-147.70кв.м., гр.Ботевград  

,кв.202,ул.Божко Божилов,  

986/18.01.2008  

Седеметажна масивна сграда/Стационар/ с РЗП-6505.71кв.м.  

ул.”Божко Божилов „  

1121/14.11.2008 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.  

Едноетажна масивна сграда - Склад със ЗП- 448,35 кв.м. в УПИ  

ХV-3516 – за производствена, складова и обслужваща дейност в  

кв.236/ бивше редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград -  

788/2006г.  

 Четириетажна масивна сграда /бивш учебен център/със ЗП  

828кв.м ,със сутерен /котелно/със ЗП 274 кв.м в УПИ I-3516  

/бивше редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград  

795/2006  

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 с. Литаково  

ПСПВ Чеканица-гр.Ботевград  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№ 205  



Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за ползване на временен заем от  

бюджетната сметка на общината за проект”Насърчаване на  

трансграничното сътрудничество чрез модернизация на социалната  

спортна инфраструктура в областта на спорта в общините Ботевград и  

Палилула” /вх.№270/ 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 и от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер на  

6600,00лв. /Шест хиляди и шестстотин хиляди 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  

№ 206  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за ползване на временен заем от  

бюджетната сметка на общината за проект”Инвестираме в нашите  

деца”/вх.№271/ 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 и от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер на  

543 582,06лв. /Петстотин четиридесет и три хиляди петстотин осемдесет и  

два лева и 06ст./ от бюджетната сметка на община Ботевград под формата на  

временен заем за разплащане на окончателните разходи по  

проект«Инвестираме в нашите деца», съгласно договор за безвъзмездна  

финансова помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/072.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 207  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отмяна на Решение №140/12.06.2012  

г. на ОбС и даване съгласие за отчуждаване на имоти-общ.собственост  



попадащи в границите на Път І-1-Мездра-Ботевград” /вх.№275/ и  

становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и  

инвестиции И териториално развитие и екология по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр.  

чл.34,ал.1 и ал.5 от Закона за държавната собственост 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 №140 от 12.06.2012 година на Общински съвет-Ботевград.  

2. Дава съгласие за отчуждаване на имотите-частна общинска  

собственост,както и пасища и мери-публична общинска  

собственост,находящи се в землищата на  

гр.Ботевград,с.Скравена,с.Рашково и с.Новачене,които попадат в  

границите на проектирания Път-І-1 Мездра-Ботевград от км.161+367  

до 194+122 на землищата на гр.Ботевград,с.Скравена,с.Рашково и  

с.Новачене.  

3. Възлага на кмета да извърши произтичащите от т.1 процедури по  

реда на ЗОС,ЗОЗЗ,ЗСПЗЗ,ЗУТ  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 208  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за извършване на  

археологически проучвания на имоти-общинска собственост попадащи  

в границите на Път І-1/Е79/ Мездра Ботевград /вх.№276/и становища  

на Постоянните комисии по:местно самоуправление и законност и  

образование,наука,култура и духовни дейности и териториално  

развитие и екология по същия въпрос,Общинският съвет –Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 26  

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



общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се извършат археологически проучвания по реда на  

чл.161 от Закона за културното наследство на:  

- имот №105 061, находящ се в местността „Върбица, в землището на  

с.Скравена,общ.Ботевград, с площ от 0.987 дка,представляващ частна  

общинска собственост  

и  

- имот №020 073, находящ се в м.”Грамаде”,в землището на  

с.Скравена,общ.Ботевград, с площ от 100.807 дка,представляващ земя  

по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,като част от имотите попадащи в границите на  

археологически обект”Антично селище” в м.”Грамаде”,находящо се в  

землището на с.Скравена,общ.Ботевград.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 209  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно изменение на Решение  

№184/26.07.2012 година във връзка с промяна броя на учениците от VІ  

клас маломерна паралелка в ОУ”Л.Каравелов”-с.Трудовец/вх.№281/  

и становища на Постоянните комисии по:образование,наука ,култура и  

духовни дейности и бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският  

съвет –Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 и 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 т., и т.3 от Решение №184/26.07.2012 година,които  

придобиват следния вид:  

Т.1.:Разрешава функционирането на 31 паралелки с численост на  

учениците под норматива за минимален брой в общински училища,  



с общо 156 ученика разлика между норматива за минимален  

брой,съгласно приложения списък.  

Т.3.: Отпуска финансови средства от собствени приходи в размер  

на 199 992 лева за обезпечаване на учебния процес за разликата  

между норматива за минимален брой и действителния брой ученици  

в паралелките съгласно приложен списък-неразделна част от  

докладната записка  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 210  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за изработване на проект за изменение  

на ПУП-План за регулация и застрояване на УПИ І-жилищен комплекс  

в кв.3 по плана на с.Радотина /вх.№283/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 основание  

чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-План  

за регулация и застрояване на УПИ І-жил.комплекс в кв.3 по плана  

на с.Радотина,Община Ботевград,като същият се раздели на два  

самостоятелни урегулирани поземлени имоти: УПИ І с отреждане  

„За жилищно строителство” и УПИ ІІ с отреждане „За жилищно  

строителство”.За новообразуваните имоти да се предвиди жилищно  

ниско,разположено свободно застрояване.  

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  

№ 211  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на проект за ПУП- 

Парцеларен план и схема на напорен тръбопровод от р.Рударка до  

поземлен имот №038030 в местност”Йончова ливада”,землище на  

с.Краево, Община Ботевград./вх.№282/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 основание чл.129,ал.1  

от ЗУТ и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/-Парцеларен  

план и схема за напорен тръбопровод от р.Рударка до поземлен имот  

№038030 в местност „Йончова ливада”,землище с.Краево, Община  

Ботевград за захранване на МВЕЦ”Рударка”.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури съгласно  

разпоредбите на Закона за устройство на територията.  

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

Държавен вестник,решението подлежи на обжалване чрез Община  

Ботевград пред Административен съд-Софийска област.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 212  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на годишен план за  

дейността на звеното за „Вътрешен одит”при Община Ботевград за 2012  

година/вх.№284/и становище 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.1,т.1 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация във вр. с чл.27,ал.2 от Закона за вътрешния  

одит в публичния сектор и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

  

  

 1. Одобрява план за 2012 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  

№ 213  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за сключване на  

договор за банков кредит-овърдрафт със срок на ползване 3  

години/вх.№286/ и становище на Постоянната комисия по:бюджет и  

финанси по същия въпрос,Общинският съвет –Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за ползване на банков кредит в размер на 3 000 000 /три  

милиона/ лева от ”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА„ АД клон  

Враца, офис Ботевград – определена за изпълнител след проведена  

открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП за  

срок на ползване 3 /три/ години при условията на овърдрафт по  

разплащателна сметка.  

2. За обезпечаване вземанията на банката се предоставят следните  

обезпечения:  

 2.1.Договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на община  

Ботевград, а именно:  

 Поземлен имот с идентификатор 05815.305.582/нула, пет, осем,  

едно, пет, точка, триста и пет, точка, петстотин, осемдесет и две  

/ с площ от 4120/четири хиляди, сто и двадесет/ кв.м.,  

урбанизирана територия; начин на трайно ползване: за друг  

вид производствен складов обект, заедно с попадащата в него  

сграда с идентификатор 05815.305.582.1/нула, пет, осем, едно,  

пет, точка, триста и пет, точка, петстотин осемдесет и две, точка  

едно / със ЗП-1060/хиляда и шестдесет/кв.м. , брой етажи 2/два/,  

предназначение: промишлена сграда, област Софийска, община Ботевград, 

гр.Ботевград, по кадастралната карта и  

кадастралните регистри на гр.Ботевград, одобрени със заповед  

№ РД-18-49/14.10.2011г. на АГКК, а по действащия  

регулационен план на гр.Ботевград представляващ УПИ ІІ- 

3516 в кв.238, с административен адрес: гр.Ботевград, п.к.2140,  

Промишлена зона –юг, на пазарна стойност в размер на 374  

087/триста седемдесет и четири хиляди осемдесет и седем/  

лева,без ДДС.  

  

 Поземлен имот с идентификатор 05815.303.121/нула, пет, осем,  

едно, пет, точка, триста и три, точка, сто, двадесет и едно/ с  

площ от 4395 кв.м., начин на ползване: за комплекс за  



здравеопазване, заедно със застроената в него през 1973г.  

седеметажна масивна сграда 05815.303.121.1 със ЗП-878кв.м. и  

РЗП -6505.71 кв.м., сутерен с площ от 707кв.м. по кадастралната  

карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, одобрени със  

заповед № РД-18-49/14.10.2011г. на АГКК, а по действащия  

регулационен план на гр.Ботевград представляващ УПИ ХLІ в  

кв.202, заедно със застроената в него седеметажна сграда, с  

административен адрес: гр.Ботевград, п.к.2140, ул."Божко  

Божилов" №1, на пазарна стойност в размер на 5 040 600.00 /пет  

милиона четиридесет хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС.  

  

3.Особен залог върху настоящи и бъдещи вземания от трети лица,  

представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на община  

Ботевград по чл. 6 от Закона за общинския дълг, постъпващи по банкова  

сметка с IBAN BG67FINV91503104318341, BIC FINVBGSF в ”ПЪРВА  

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА„ АД клон Враца, офис Ботевград.  

  

4.Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва всички  

необходими документи-договори за банков кредит, в това число за  

овърдрафт по разплащателна сметка, нотариален акт за учредяване на  

договорна ипотека, договор за особен залог и всички други документи  

свързани с ползването на банковия кредит и учредяване на  

обезпеченията.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 214  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за предварително съгласие за промяна  

предназначението на част от имот №05815.36.202 в  

м.Калница,землището на гр.Ботевград/вх.№285/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.8 и т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.25,ал.1 и ал.3,т.1 и т.4  

от ЗСПЗЗ и чл.25,ал.5 от ЗСПЗЗ 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 предварително съгласие за промяна предназначението на част  

от имот № 05815.36.202 в землището на гр.Ботевград с начин на  

трайно ползване-пасище, за изграждане на обект на техническата  

инфраструктура –път обслужващ обект ГПСОВ-Ботевград. Имота да  

се актува като частна общинска собственост по реда на ЗОС,след  

промяна предназначението на същия. Срока на валидност на  

предварителното съгласие е една година.  

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  

№ 215  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за трасе на  

газопровод за „Връзка газопровод Скравена”-ГРП Ботевград”/вх.№ 290  

/и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и  

екология по същия въпрос Общинският съвет –Ботевград на основание  

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

ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.30, ал.3 от Правилник за  

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и проведено  

поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

Р Е Ш Е Н И Е :  

  



1. Общински съвет- Ботевград дава съгласие за преминаване на трасе  

на газопровод за „Връзка газопровод „Скравена” - ГРП „Ботевград”” през  

имоти, представляващи общинска собственост: имот № 000168 (ПИ с  

идентификатор 05815.27.605 по одобрени кадастрална карта (КК) и  

кадастрални регистри (КР) на гр.Ботевград), находящ се в м.”Бялата кал”,  

землище на гр.Ботевград и урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ- 

Резервен терен в кв. 197 по действащия регулационен план на  

гр.Ботевград (ПИ с идентификатор 05815.301.1 по одобрените КК и КР на  

гр.Ботевград).  

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  

№ 216  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване проект за ПУП-ПЗР на  

имот№229012 находящ се в м.Иловското,землище на с. Врачеш”/вх.№  

289/и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и  

екология по същия въпрос Общинският съвет –Ботевград на основание  

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

ал.1, т.11 от ЗМСМА и на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ и проведено  

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

при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш Е Н И Е :  

  

1. Общински съвет- Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план-План за застрояване на имот №229012,находящ се в  

м.»Иловското»,землище на с.Врачеш, Община Ботевград,като в  

същия се застрои «Малка ВЕЦ».  

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

решението законови процедури.  

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

Държавен вестник,решението подлежи на обжалване чрез Община  



Ботевград пред Административен съд-Софийска област.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 217  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината/вх.№ 291 / Общинският съвет – 

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш Е Н И Е :  

  

  

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

отпуснати финансови средства в размер до 3 500 /три хиляди и  

петстотин/лева за командироване на журналист и оператор в град  

Саранск,Република Мордовия за изработване на филм отразяващ  

дългогодишните дружески взаимоотношения между община Ботевград и  

град Саранск.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  



  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 218  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на  

Общински съвет-Ботевград на Докладна записка за участие на  

председателя на ОбС-Ботевград в семинар „Работни срещи в европейски  

институции и срещи с местни власти в Европейския съюз”/вх.№288/  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

Р Е Ш Е Н И Е :  

  

  

1. Дава съгласие ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – председател на Общински  

съвет-Ботевград да бъде командирована за времето от 02.10.2012 г.  

до 12.10.2012 година за участие в семинар „ Работни срещи в  

Европейски институции и срещи с местни власти от Европейския  

съюз”, който период да се счита за служебен отпуск.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 219  

Ботевград, 27.09.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на  

Общински съвет-Ботевград на проект на план за работа на  

Общинския съвет-Ботевград през четвъртото тримесечие на 2012  

година/вх.№278/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 гласа  

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

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е :  

  

  

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

четвъртото тримесечие на 2012 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 220  

Ботевград, 28.09.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на  



Общински съвет – Ботевград на информация за организационното и  

финансово състояние на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД към 31.08.2012  

изготвена от управителя на дружеството и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет –Ботевград на основание  

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

администрация и проведено гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”,  

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

  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Приема информация за организационното и финансово състояние на  

„Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград”ЕООД към  

31.08.2012 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 221  

 Ботевград, 19.10.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за учредяване на Общинско  

предприятие”Регионално депо за неопасни отпадъци”/вх.№310/,  

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

местното самоуправление и местната администрация,чл.52, 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. Създава Общинско предприятие:  

  

1.1 С наименование Общинско предприятие „Регионално депо за  

неопасни отпадъци”-гр. Ботевград  

  

1.2 Със седалище и адрес на управление гр. Ботевград,  

пл.”Освобождение” 13  

  

1.3. Предмет на дейност - експлоатация на обект Регионално депо за  

неопасни отпадъци-гр. Ботевград.  

  

2. Приема Правилник за дейността на Общинско предприятие  

„Регионално депо за неопасни отпадъци”-гр. Ботевград  

3. Приема структура на общинското предприятие съгласно  

Приложение №1 и числен състав от 9 човека съгласно  

Приложение №2.  

  

4. Предоставя за управление на Общинско предприятие  

„Регионално депо за неопасни отпадъци”-гр. Ботевград  

следното общинско имущество:обект Депо за неопасни отпадъци,  

заедно със необходимото оборудване за експлоатацията му по  

опис, съгласно Приложение №3.   

2.  

  

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

общинското предприятие съгласно чл. 55 от ЗОС.  

  

6. Възлага на кмета да осигури охрана на обект Регионално депо за  

неопасни отпадъци-гр. Ботевград.  

  



7. Създава нов второстепенен разпоредител с бюджетни средства -  

Общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци”- 

гр. Ботевград.  

  

8. Приема общ размер на бюджета на новосъздаденото предприятие  

за 2012 година в размер на 76 647 лв.  

  

9. Създава нова партида на Общинско предприятие „Регионално  

депо за неопасни отпадъци”-гр. Ботевград.  

  

10. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши  

произтичащите от горното действия съгласно действащото  

законодателство.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 222  

 Ботевград, 19.10.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за участие на община Ботевград с  

проект за изграждане на „Довеждащ колектор от с.Трудовец до Градска  

пречиствателна станция за отпадъчни води – Ботевград” пред  

Министерство на опазване на околната среда и водите чрез  

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната  



среда /ПУДООС/вх.№312/ ,Общинският съвет -Ботевград на основание  

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

администрация и проведено гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа  

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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Одобрява и подкрепя инвестиционното намерение на общинската  

администрация за осъществяване на приоритетен за общината обект:  

„Довеждащ колектор от с.Трудовец до Градска пречиствателна станция за  

отпадъчни води - Ботевград”, с който да кандидатства за безвъзмездна  

помощ от ПУДООС при МОСВ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 223  

 Ботевград, 19.10.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за участие на община Ботевград с проект  

за частично изграждане на битова канализация в с.Врачеш, община  

Ботевград пред Министерство на опазване на околната среда и водите чрез  

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда  

/ПУДООС/вх.№313/ ,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.  

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

администрация и проведено гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

 1. Одобрява и подкрепя инвестиционното намерение на общинската  

администрация за осъществяване на приоритетен за общината обект:  

 «Частично изграждане на битова канализация на улици: „р.  

Чешковица” от о.т. 327 до о.т.70; „Витиня” от о.т.45 до о.т.324, от о.т.83  

до РШ8, от РШ8 до о.т.90; „Ал. Стамболийски” от о.т.80 до о.т.85; „Отец  



Паисий” от о.т.17 до о.т.19; „В. Левски” от о.т.15 до о.т.300а, от о.т.8 до  

о.т.301; „Будиоград” от о.т.188 до о.т.301; „Ст. Планина” от о.т.104 до  

о.т.109; „Странишки рът” от о.т.99 до о.т.101; „Бузлуджа” от о.т.315 до  

о.т.318; „Горски пътник” от о.т.244 до о.т.225, от о.т.244 до о.т.223;  

„Мургаш” от о.т.227 до о.т.225, от о.т.274 до о.т.227; „Кирил и Методий”  

от о.т.209 до о.т.212, от о.т.237 до о.т.232; „3-ти март” от о.т.271 до о.т.278,  

„Чешковград” от о.т.285 до о.т.289; „Шипка” от о.т.220 до о.т.181; „Витиня  

от о.н.46 до о.т.54 по плана на с.Врачеш”  

и  

 «Частично изграждане на битова канализация на улици:  

„Съединение” от о.т.247 до о.т.248; „Горски пътник” от о.т.245 до о.т.246;  

„Мургаш” от о.т.277 до о.т.272; „Ален мак” от о.т.272- о.т.271 към проекта  

за канализация на с.Врачеш, община Ботевград”,  

с който да кандидатства за безвъзмездна помощ от ПУДООС при МОСВ.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 224  

 Ботевград, 25.10.2012 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 28 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 Община Ботевград за  

работа при зимни условия.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 225  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ – Кмет на  

с.Трудовец,Община Ботевград на Информация за  

административното,териториално и социално-икономическо развитие  

на кметство с. Трудовец/вх.№295/ 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 административното,териториално и  

социално-икономическо развитие на кметство с. Трудовец и  

перспективите за развитие.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 226  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на . Докладна записка относно информации за изпълнение на  

бюджета към 30.06.2012 година на Община Ботевград/вх.№300/ 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.Приема информация за изпълнение на бюджета към 30.06.2012 година на  

Община Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 227  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за ползване на временен заем от  

извънбюджетната /набирателна/сметка на община Ботевград/ вх.№299/  

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.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  

270 000,00лв. /Двеста и седемдесет хиляди лева/ от извънбюджетната  

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

временен заем за разплащане на неотложни разходи.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 228  



 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на .Докладна записка относно обявяване на недвижим имот  

Информационен център в гр.Ботевград за имот публична общинска  

собственост /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.3,ал.2,чл.6,ал.2 и ал.3 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. Обявява за ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ следният  

общински недвижим имот,актуван като частна общинска собственост:  

Поземлен имот идентификатор 05815.304.877,целият с площ от 993.00  

кв.м. по кадастралната карта и4 кадастралните регистри на  

гр.Ботевград,заедно с построената в него сграда с идентификатор  

05815.304.877.1 представляваща Информационен център със ЗП 450.44  

кв.м. и РЗП-862.90 кв.м. с полуподземен етаж с площ от 450.54 кв.м. с  

административен адрес гр.Ботевград,площад „Саранск”№1.  

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  

№ 229  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка за допълване и актуализиране  

на т.ІІІ Б от Програмата за управление и разпореждане с общинска  

собственост през 2012 год. с недвижим имот,находящ се в  

гр.Ботевград/вх.№309/ и становища на Постоянните комисии по  

стопанска политика и инвестиции и местно самоуправление и  

законност по същия въпрос ,Общинският съвет -Ботевград на основание  

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

администрация и на осн. 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. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- 

общинска собственост в Община Ботевград през 2012 година,както следва:  

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

следния общински недвижим имот:  

Самостоятелен обект с идентификатор 05815.301.113.24/стар  

идентификатор 05815.301.113.11/по кадастралната карта и кадастралните  

регистри,представляващ ПОДЛЕЗ с два броя складове с обща застроена  

площ от 466.00 кв.м. със съответното право на строеж в поземлен имот с  

идентификатор 05815.301.113.с начин на трайно ползване: за друг  

обществен обект  

 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  

№ 230  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка за допълване и актуализиране  

на т.ІІІ Б от Програмата за управление и разпореждане с общинска  

собственост през 2012 год. с поземлени имоти по чл.19 от  

ЗСПЗЗ/вх.№298/ и становища на Постоянните комисии по стопанска  

политика и инвестиции и местно самоуправление и законност по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на осн.  

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. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- 

общинска собственост в Община Ботевград през 2012 година,както следва:  

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

следните недвижими имоти:  

1.1. Поземлен имот/ПИ/ №036001 с площ от 79.236 дка в  



местността”Боговина”,с трайно предназначение нива,ІV-та категория на  

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

с.Литаково,община Ботевград,Софийска област,актуван с АОС-частна  

№1375/2012 г.  

1.2. Поземлен имот/ПИ/ №036002 с площ от 33.040 дка в  

местността”Боговина”,с трайно предназначение нива,ІV-та категория на  

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

с.Литаково,община Ботевград,Софийска област,актуван с АОС-частна  

№1376/2012 г.  

1.3. Поземлен имот с идентификатор05815..131 с площ от 200 кв.м.  

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград,находяш  

се в местността”Мухалница”,землището на гр.Ботевград с трайно  

предназначение на територията :земеделска земя по чл.19 от  

ЗСПЗЗ,актуван с АОС-частна №1364/2012 г.  

 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  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 231  

 Ботевград, 25.10.2012 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 /вх.№ 304/ 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.8 от Закона за местното  

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

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 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 Програмата за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през  

2012 година,както следва:  

1.1. Поземлен имот/ПИ/ №036001 с площ от 79.236 дка в  

местността”Боговина”,с трайно предназначение нива,ІV-та категория на  

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

с.Литаково,община Ботевград,Софийска област,актуван с АОС-частна  

№1375/2012 г. при начална тръжна пазарна цена в размер на 35624.00  



/тридесет и пет хиляди,шестстотин,двадесет и четири/лева. Сделката е  

освободена от ДДС.  

1.2. Поземлен имот/ПИ/ №036002 с площ от 33.040 дка в  

местността”Боговина”,с трайно предназначение нива,ІV-та категория на  

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

с.Литаково,община Ботевград,Софийска област,актуван с АОС-частна  

№1376/2012 г, при начална тръжна пазарна цена в размер на 14870.00  

/четиринадесет хиляди осемстотин и седемдесет/лева. Сделката е  

освободена от ДДС.  

  

  2. 

1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.2.131 с площ от 200 кв.м.  

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград,находяш  

се в местността”Мухалница”,землището на гр.Ботевград с трайно  

предназначение на територията :земеделска земя по чл.19 от  

ЗСПЗЗ,актуван с АОС-частна №1364/2012 г. при начална тръжна пазарна  

цена в размер на 1200.00 /хиляда и двеста/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  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 232  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за определяне на актуални пазарни  

цени за продажба на недвижими имоти-частна общинска собственост  

/вх.№302/ 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.8 от Закона за местното  

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

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

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет Ботевград одобрява актуални пазарни цени за  

извършване на разпоредителни сделки-продажби,чрез публични търгове с  

тайно наддаване на следните общински недвижими имоти,включени в  

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  

в Община Ботевград през 2012 година:  

1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.558 с площ от 2298 кв.м. по  

кадастралната карта и кадастралните регистри на  

гр.Ботевград,представляващ УПИ ХV-3516 – за производствена,складова и  

обслужваща дейност в кв.236/бивше редовно поделение/ по РП на  

гр.Ботевград,заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда  

Склад със ЗП-444.00 кв.м. с идентификатор 05815.305.558.1 при начална  

пазарна цена 85 020.00 лева/осемдесет и пет хиляди и двадесет/лева, без  

ДДС,актуван с АОС-частна 1342/20.03.2012г.  

1.2. УПИ ХХІІІ-985 в кв.1 с ур.площ от 220 кв.м. по плана на  

с.Врачеш,Община Ботевград,заедно със застроената в него едноетажна  

сграда със ЗП-112 кв.м. построена 1934 година при начална тръжна цена  

23 000.00/двадесет и три хиляди/ лв. без ДДС актуван с АОС-частна  

№1371/24.09.2012 година  

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  

№ 233  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на Докладна записка за отдаване под наем на  

общински имот на Сдружение с нестопанска цел”Онкоболни и  

приятели в Ботевград и региона”/вх.№293/ и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции и социална политика и здравеопазване по същия въпрос  

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

за местното самоуправление и местната администрация ,чл.14,ал.6 от  

Закона за общинската собственост,чл.18,ал.1 и чл.21 от Наредбата за  

реда за придобиване,управление и разпореждане с общинска  

собственост,І.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 ЕИК175460729,регистрирано с Решение №2 от  

21.05.2012година по ф.д. №1527/2007 г. 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 1 /една/ година следния общински недвижим имот-частна общинска  

собственост,актуван с АОС-частна №986/2009 година:  

- Кабинет №116/сто и шестнадесет/ с площ от 15.00/петнадесет/квм. Заедно  

с идеални части4 от сградата в размер на 9.19 кв.м. находящ се на І-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 І-за болница, в кв.202 по РП на  

гр.Ботевград,при месечна наемна цена в размер на 48.38 лева без ДДС.  

   

 2. 

  

- Кабинет №117/сто и седемнадесет/ с площ от 15.00/петнадесет/квм.  

заедно с идеални части от сградата в размер на 9.19 кв.м. находящ се на І- 

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 І-за болница, в  

кв.202 по РП на гр.Ботевград,при месечна наемна цена в размер на 48.38  

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  

№ 234  

 Ботевград, 25.10.2012 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.№308/ и  

становища на Постоянните комисии по: териториално развитие и  

екология и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос  

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

за местното самоуправление и местната администрация във вр. с §4к,  



ал.8,т.5 от ПЗР на ЗСПЗЗ и чл.28,ал.5 от ППЗСПЗЗ и проведено  

поименно гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет Ботевград дава съгласие за 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 №258.04 и ПИ 258.07. и се образуват нови имоти съгласно  

приложена 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  

№ 235  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за удостояване с почетна грамота на  

Община Ботевград на учители-пенсионери от ПМГ”Акад.проф.д-р Асен  

Златаров”гр.Ботевград /вх.№307/ и становища на Постоянните комисии  

по: местно самоуправление и законност и образование,наука,култура и  

духовни дейности 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.За дългогодишна педагогическа дейност и висок професионален опит и по  

повод 100 години гимназиално образование в Ботевград да бъдат удостоени  

с почетна грамота на Община Ботевград следните учители:  

1.1. Пешо Балев Моновски  

1.2. Павлина Василева Филипова  

1.3. Йонка Петкова Тодорова  

1.4. Цеца Христова Боцова  

1.5. Павлина Димитрова Агова  

1.6. Христо Стефанов Чолаков  

1.7. Веска Ангелова Цветкова.  

1.8. Пенка Стоянова Марчовска  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 236  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на .Докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината /вх.№296/  

 и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос  

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

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 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 2 400 /две хиляди и  

четиристотин/лева за финансово подпомагане дейността на  

НЧ”Събуждане-1895”с.Врачеш, общ.Ботевград.  

  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 237  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи за еднократна помощ”/вх.№303/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 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 финансова помощ в размер на 600.00  

/шестстотин/лева на Георги Миков Пеев от гр. Ботевград за  

животоподдържащо лечение.  

  

  

  

  

  

  

  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 238  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – Ликвидатор на „Родина  

75 И – в ликвидация” на Докладна записка за даване съгласие за  

бракуване на материали или и негодни за употреба /вх.№311/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,т8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и във вр. с чл.268,ал.1 от ТЗ и проведено  

поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да се бракуват и продадат като отпадъци изброените  

материали в приложен списък №1.  

2. Дава съгласие да се оценят от лицензиран оценител изброените  

материали в приложен списък №2 и се организира продажбата им.  

3. Дава съгласие с набраните средства да се погасяват задълженията  

на „Родина 75 И в ликвидация”.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  



Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 239  

 Ботевград, 25.10.2012 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 недвижим имот-самостоятелен обект в  

сграда/вх.№314/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.8 от Закона за  

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

и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 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 2012 година,както следва:  

-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 изграден през 1988  

година,актуван с АОС-частна№1377/19.10.2012 година с  

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

заедно със съответното право на строеж в поземлен имот  

идентификатор 05815.301.113,актуван с АОС-частна  

№1374/04.10.2012 година на община Ботевград при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 120 000 /сто и двадесет хиляди/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  

№ 240  



 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

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

Община Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за право на  

преминаване и прокарване на захранващ водопровод за питейни нужди  

на имот №280.062,находящ се в м.”Камен дол”,землище на  

с.Новачене./вх.№316/ и становища на Постоянните комисии по:  

териториално развитие и екология и стопанска политика и инвестиции  

по същия въпрос ,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.20 от  

ЗМСМА, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т. 2, чл.21, ал.1, т.8 от  

ЗМСМА и във връзка с чл.30, ал.3 от Правилник за прилагане на Закона  

за опазване на земеделските земи 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 определяне на трасе и  

съгласие за учредяване право на преминаване и право на прокарване по  

реда на чл.192 и чл.193 от ЗУТ за захранващ водопровод за питейни нужди  

на имот № 280.062, находящ се в м. „Камен дол", землище на с.Новачене,  

Община Ботевград, преминаващ през имот № 641008, находящ се в  

м. „Еловец”, землище на с.Новачене, Община Ботевград, представляващ  

общинска собственост.  

2. Цената на правото на преминаване и правото на прокарване следва  

да бъде определена от комисията по реда на чл.210, във връзка с чл.192,  

ал.6 и чл.193, ал.8 от ЗУТ за сметка на възложителя.  

3. 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  

№ 241  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за съгласие за право на преминаване и  

прокарване на „Въздушнолектрозахранване чрез ел.провод 20 кV за  

захранване на „МВЕЦ-Бебреш” в имот №229012 находящ се в  

м.”Иловското”землище на с.Врачеш /вх.№317/ и становище на  



Постоянната комисия по териториално развитие и екология по същия  

въпрос ,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.20 от ЗМСМА,  

във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т. 2, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и  

във връзка с чл.30, ал.3 от Правилник за прилагане на Закона за опазване  

на земеделските земи и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

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

съветници 29,  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет- Ботевград дава съгласие за определяне на трасе и  

съгласие за учредяване право на преминаване и право на прокарване по  

реда на чл.192 и чл.193 от ЗУТ на трасе за „Въздушно електрозахранване  

чрез електропровод 20 кV” за захранване на „МВЕЦ-Бебреш” в поземлен  

имот № 229012, находящ се в м. „Иловското”, землище на с.Врачеш,  

Община Ботевград през имот с № 229099 - полски път, представляващ  

общинска собственост.  

2. Цената на правото на преминаване и правото на прокарване следва  

да бъде определена от комисията по реда на чл.210 във връзка с чл.192,  

ал.6 и чл.193, ал.8 от ЗУТ за сметка на възложителя.  

3. 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  

№ 242  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№05815.16 в м „Червена киселица” землището на гр.Ботевград с цел  

промяна предназначението /вх.№322/и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие и екология по същия въпрос  

,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.20 от ЗМСМА, във  

връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т. 2, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , на  

осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.124,ал.3 от  

ЗУТ,чл.8,т.1,чл.12,ал.2,чл.59,ал.1 и чл.109,ал.2 от ЗУТ и проведено  

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

общ брой общински съветници 29,  

  



Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет- Ботевград одобрява проект за подробен  

устройствен план/ПУП/ на имот №05815.13.16 в м.»Червена  

киселица» в землището на гр.Ботевград, с цел промяна  

предназначението на същия за «Вилно строителство»разположено  

свободно,съгласно приложен проект.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши 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  

№ 243  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на ПУП-ПЗ на имот  

№007021,м.Трудовец в землището на с.Трудовец с цел промяна  

предназначението/вх.№323/и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие и екология по същия въпрос ,Общинският съвет  

-Ботевград на основание чл.20 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по  

чл.17, ал.1, т. 2, чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА , на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ  

във връзка с чл.124,ал.3 от ЗУТ,чл.8,т.1,чл.12,ал.2,чл.59,ал.1 и  

чл.109,ал.2 от ЗУТ и проведено гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет- Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план/ПУП/-План за застрояване/ПЗ/ на имот №007021 в  

м.»Трудовец» в землището на с.Трудовец,община Ботевград, с цел  

промяна предназначението на земеделската земя «За жилищно  

строителство»,съгласно приложен проект.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши 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  

№ 244  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за учредяване право на  

преминаване и прокарване върху общински имоти /вх.№331/ и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие и екология  

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

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

администрация 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 бъде учредено право на преминаване и  

прокарване на елементи на техническата инфраструктура - довеждащ  

колектор от с.Трудовец до „Градска пречиствателна станция за отпадни  

води – Ботевград” върху следните имоти :  

- имоти с идентификатори №№ 251, 201, 162, 94 и 82 в землището на  

с.Трудовец, Община Ботевград, представляващи общински пътища;  

- имоти с идентификатори №№ 95, 91 и 90 в м.”Саманлия”,  

землището на с.Трудовец, Община Ботевград, представляващи земи по  

чл.19 от ЗСПЗЗ, пасища, мери;  

- имоти с идентификатори №№622 и 586 в м.”Чифлика”, землището  

на с.Трудовец, Община Ботевград, представляващи земи по чл.19 от  

ЗСПЗЗ, пасища с храсти.  

  

  

  



  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 245  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за удължаване срока на договора по  

проект BG161РО001/1.4-06/2010/012 “Изграждане, реконструкция и  

ремонт на брегоукрепващи съоръжения на река Рударка и река  

Новаченка за предотвратяване на наводненията в село Новачене, общ.  

Ботевград”/вх.№330/ и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие и екология по същия въпрос ,Общинският съвет  

-Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 и т.8 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 и подкрепя община Ботевград да удължи срока на  

договора по проект BG161РО001/1.4-06/2010/012 “Изграждане,  

реконструкция и ремонт на брегоукрепващи съоръжения на река  

Рударка и река Новаченка за предотвратяване на наводненията в село  

Новачене, общ. Ботевград” с 3 месеца, т.е до 03.03.2013 г.  

  

2. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да удължи срока на Записа  

на заповед с 5 месеца, т.е до 03.05.2013 г.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 246  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет-Ботевград на Докладна записка относно  

спонсориране на спортните клубове към СД”Балкан” /вх.№315/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 и т.8 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

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

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Дава съгласие спонсорите на СД”Балкан”Ботевград и спортните  

клубове към него,предоставили финансови средства в размер над 50 000  

/Петдесет хиляди/ лева, да бъдат освободени от всякакъв вид такси за  

ползването на изградените общински спортни обекти и съоръжения на  

територията на община Ботевград.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

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

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 247  



 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства за  

закупуване на сценични костюми за танцов ансамбъл”Луди млади” при  

НЧ”Правда-1905”с. Новачене/вх.№318/ 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 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 от собствени приходи финансови  

средства в размер до 10 000 /Десет хиляди/лева за закупуване на сценични  

костюми и цървули за танцов състав”Луди млади” при НЧ”Правда-1905”- 

с.Новачене.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 248  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград на Докладна записка за удостояване с почетна грамота на  

Община Ботевград на бивши учители от ПГТМ”ХРИСТО  



БОТЕВ”гр.Ботевград/вх.№319/ и становище на Постоянната комисия по  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос  

,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.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.За дългогодишен педагогически стаж, постижения и разработки в областта  

на образованието и науката и по повод 50 годишния юбилей на  

ПГТМ”ХРИСТО БОТЕВ”, гр.Ботевград да бъдат удостоени с почетна  

грамота на Община Ботевград следните учители:  

1.1. Величка Николова Пацова  

1.2.Мата Кирева Георгиева  

1.3.Ваня Младенова Петкова  

1.4.Огняна Илиева Цветкова  

1.5.Симеон Димитров Цветков  

1.6.Мария Савова Каменова  

1.7.Пешо Илиев Мавров  

1.8.Веселин Димитров Насев  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 249  

 Ботевград, 25.10.2012 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет-Ботевград на Докладна записка за Попълване състава  

на ПК по социална политика и здравеопазване /вх.№318/,  

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

местното самоуправление и местната администрация чл.6,ал.1,т.1 от  

Правилника за организацията и дейност на ОбС,неговите комисии и  

взаимодействието му с общинската администрация и проведено  

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

общ брой общински съветници 29,  



  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Освобождава Яница Георгиева Иванова като член на ПК по социална  

политика и здравеопазване.  

2. Избира за член на ПК по социална политика и здравеопазване Петя  

Константинова Кочкова  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 250  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за определяне официален празник на град  

Ботевград/вх.№337/ 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” гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Определя Деня 29 ноември за официален празник на град  

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 251  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за удостояване с почетни звания  

/вх.№348 /и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 21, ал.1 ,т.22 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с  

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

на Ботевград и проведено гласуване с 27 гласа „за”,0 гласа”против”,  

0 гласа „въздържал се” гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Удостоява със званието”Заслужил гражданин на Ботевград”-  

НОНА КАРАДЖОВА – Министър на Министерството на околната  

среда и водите - за значим принос за изграждането на модерна  

инфраструктура за опазване на околната среда в община Ботевград.  

2. Удостоява със званието „Заслужил гражданин на Ботевград”  

ЯНЧО ПЕТРОВ АГОВ – за дългогодишната му работа и проявен  

професионализъм в изграждане съвременната инфраструктура на  

община Ботевград.  

3. Удостоява със званието „Заслужил гражданин на Ботевград”  

ИВАНКА ПЕТКОВА СТАМЕНОВА – за особени заслуги за развитието  

на Ботевград и дългогодишна обществено-полезна дейност.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 252  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДАНИЕЛ ДИЛОВ – Кмет на  

с.ЛИТАКОВО,Община Ботевград на Информация за  

административното,териториално и социално-икономическо развитие  

на кметство с. Литаково/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 28 гласа „за”,0  

гласа”против”, 0 гласа „въздържал се” гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  



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

  

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Приема Информация за административното,териториално и социално- 

икономическо развитие на кметство с. Литаково.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 253  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАНКА ЦЕНЕВА-кметски наместник  

с.Гурково; ЦВЕТОСЛАВ БОРИСОВ-кметски наместник на  

с.Радотина и КИРИЛ ПАВЛОВ-кметски наместник на с.-Рашково  

на Информации за административното,териториално и социално- 

икономическо развитие на кметските наместничества 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” гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

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

  

  

  

Р Е Ш И :  

  



  

1. Приема Информация за административното,териториално и социално- 

икономическо развитие на кметско наместничество с.Гурково.  

2. Приема Информация за административното,териториално и социално- 

икономическо развитие на кметско наместничество с.Радотина.  

3. Приема Информация за административното,териториално и социално- 

икономическо развитие на кметско наместничество с.Рашково  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 254  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за определяне размера на местните  

данъци за 2013 година/вх.№334/и становища на Постоянните комисии  

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

ал.1 ,т.7 и чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната  

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

гласа”против”, 0 гласа „въздържал се” гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

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

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Запазва размерите на определените местни данъци с Наредбата  

за определяне на местните данъци на територията на община  

Ботевград приета с Решение № 6/31.01.2008г. на Общински съвет –  

Ботевград, изм. и доп.  

  

2. Отменя ал.4 и ал. 5 на чл.58 от Наредбата за определяне на  

местните данъци на територията на община Ботевград поради  

обявяването им за противоконституционни съгласно Решение №  

5/05.04.2012г. на Конституционния съд.  

  



3. Промените по т.1 влизат в сила от 01 януари 2013 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 255  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за изменение на Наредбата за  

определяне и администриране на местните такси и цени на територията  

на община Ботевград,както и определяне размера на таксата за битови  

отпадъци за 2013 година/вх.№333/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание  

чл. 21, ал.1 ,т.7 и чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 27  

гласа „за”,0 гласа”против”, 0 гласа „въздържал се” 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 първа  

 Общи положения  

  

 Раздел І  

 Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги  

  

В чл.7 след текста” Лицата, неползващи услугата през съответната година или  

определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата” се  

добавя израза : „ по ред определен с тази наредба .”  

  

1.1. В глава втора  

 Местни такси  



 Раздел І  

Такса за битови отпадъци  

  

В чл.16, ал.2, второ тире последното изречение се изменя и добива следното  

съдържание:  

„. На неподалите такава декларация в определения срок, размерът на таксата за  

битови отпадъци е 8.5 на хиляда в т.ч.:  

 за сметосъбиране и извозване - 4,0 на хиляда,  за поддържане и експлоатация на депо 

за отпадъци – 1.7 на хиляда, 

 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2,8 на  

хиляда.  

  

2.Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране на трите вида  

услуги за всички населени места в общината за 2013 година: сметосъбиране и  

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо 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 2013 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 - 1.3 на хиляда,  

 за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 0,3 на хиляда,  

 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,4 на  

хиляда.  

 З.2. за недвижимите имоти с нежилищно предназначение – 6.00/ шест/ на  

хиляда в т.ч.:  

 за сметосъбиране и извозване - 3,0 на хиляда,  

 за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 1.2 на хиляда,  

за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,8 на хиляда.  

  

 З.3. за недвижимите имоти с нежилищно 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 – 1.2 на хиляда,  

 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 1,8 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 – 1.5 на хиляда,  

  

  

 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2,5 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 – 1.7 на хиляда,  

 за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 2,8 на  

хиляда.  

  

3.3.4 за училищата – държавна и/или общинска собственост размерът на таксата  

е 12,24 лева на един ползвател-ученик. Броят на учениците за съответната  

календарна година се определя по данни от Сведение за организиране на  

дейността на училището списък-образец №1 утвърден от МОМН , а  

информацията се предоставя на отдел „ 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. Промените по т.1 влизат в сила от 01 януари 2013 година.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 256  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за Извършване на вътрешни компенсирани  

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

Република България в рамките на определените капиталови разходи,  

финансирани със средства от целевата субсидия, предвидени в чл. 10, ал. 1  

от ЗИД на Закона за държавния бюджет и във връзка с приетата  

инвестиционна програма на Община Ботевград за 2012г./вх.№342/  

 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 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 25 гласа „за”,2 гласа”против”, 1 гласа „въздържал се”  

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 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. „Боженишки Урвич”- изграждане на спортен комплекс - 72 293лв.  

 Става:  

1. „Боженишки Урвич”- изграждане на спортен комплекс – 0,00лв.  

  

2.„Изграждане на ротонда и околно пространство в ЦГЧ-Форум в  

гр.Ботевград”- 72 293лв.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 257  



Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за Отчитане на трансфер между бюджетни  

и извънбюджетни фондове и сметки на община Ботевград по Оперативни  

програми/вх.№343/ 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 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 28 гласа „за”,0 гласа”против”, 0 гласа  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отчетени разходите на община Ботевград  

като трансфер между бюджетни и извънбюджетни сметки и  

фондове по §62-00 от Единната бюджетна класификация по  

следните Оперативни програми /ОП/за периода 2007-2013г., както  

следва:  

 ОП „Регионално развитие”-19 012,09лв.;  

 ОП „Околна среда”-29 673,34лв.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 258  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на проект за ПУП-ПП за  

изграждане на линеен обект на техническата инфраструктура”Външен  



колектор за отвеждане на повърхностни води от обект „Депо за твърди  

битови отпадъци на Ботевград”,намиращо се в землището на  

с.Скравена,общ.Ботевград /вх.№336/ и становище на Постоянната комисия  

по териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет -Ботевград  

на основание чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и проведено гласуване с 28  

гласа „за”,0 гласа”против”, 0 гласа „въздържал се” 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/ Парцеларен план/ПП/ за изграждане на линеен обект на  

техническата инфраструктура”Външен колектор за отвеждане на  

повърхностни води от обект „Депо за твърди битови отпадъци”ТБО на  

Ботевград”,землището на с.Скравена,община Ботевград.  

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.  

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

произтичащите от горното решение процедура.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 259  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на . Докладна записка за одобряване проект за ПУП-Парцеларен  

план и План-схема за линеен обект на техническата инфраструктура за  

изграждане на водопроводно отклонение за напояване до УПИ І-9,кв.2 по  

действащия регулационен план на в.з.Чеканица,гр.Ботевград/вх.№346/ и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие по същия  

въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 20 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация във вр. с дейностите  

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

проведено гласуване с 28 гласа „за”,0 гласа”против”, 0 гласа „въздържал  

се” 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 ПУП- Парцеларен  

план и План-схема за линеен обект на техническата инфраструктура за  

изграждане на водопроводно отклонение за напояване, с дължина L=  

547.55м до урегулиран поземлен имот (УПИ) І-9, кв.2 по действащия  

регулационен план на в.з. „Чеканица”, гр.Ботевград (Поземлен имот с  

идентификатор 05815.306.7 по одобрените кадастрална карта и  

кадастрални регистри на гр.Ботевград). Трасето преминава през имоти:  

05815.2.203, 05815.2.113 – полски пътища в земеделска територия,  

землище на гр.Ботевград и 05815.306.1010, 05815.306.1000 – улици в  

урбанизирана територия в.з. „Чеканица”, гр.Ботевград, представляващи  

общинска собственост.  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши  

произтичащите от решението законови процедури  

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

обнародването в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване  

чрез Община Ботевград до Административен съд- София област.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 260  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на ПУП-ПП за довеждащ  

колектор,ел.провод,питеен и непитеен водопровод и обслужващ път  

към ГПСОВ-Ботевград./вх.№340/ и становище на Постоянната комисия  

по териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет - 

Ботевград на основание чл. 20 във връзка с дейностите по чл.17, ал.1,  

т.2, чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация , във връзка с Решение №10 от Протокол  

№15/07.11.2012 год. на ОЕСУТ и на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ 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.Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/ –  

парцеларен план за довеждащи комуникации към площадката на ГПСОВ -  

Ботевград, както следва: Ел.трасе с дължина 1 270м., водопровод за  

битово-питейни нужди с дължина 1 220 м., водопровод за противопожарни  

нужди с дължина 1 760м. и колектор с дължина 920 м. в участък  

преминаващ през земеделска територия в землището на гр. Ботевград,  

съгласно приложения проект.  



2. Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/ –  

парцеларен план за пътен достъп до ГПСОВ – Ботевград, с което се засяга  

земеделска земя, в землището на гр.Ботевград съгласно приложения  

проект.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедура.  

 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  

№ 261  

Ботевград, 15.11.2012 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. по Мярка 322 „Обновяване  

и развитие на населените места” и по Мярка 431-2 "Придобиване на  

умения и постигане на обществена активност на съответните територии  

за потенциални МИГ в селските райони" за създаване на Сдружение  

„МИГ - община Ботевград“/вх.№344/и становище на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет - 

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6,т.12 от ЗМСМА и във вр. с  

Общински план за развитие 2007-2013 г. на Община Ботевград 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. Община Ботевград, в съответствие с приоритетите на „Общинския  

план за развитие”, да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна  

финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените  

места” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за  

обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари от  

уличната мрежа в населените места в Община Ботевград”, както  

следва:  

І. Село Скравена:  

1. Улица „Муканска” от ОТ 168 до ОТ 162;  

2. Улица „Осми март” от ОТ 164 до ОТ 165;  

3. Улица „Цено Кьонтов” (покрай реката) от ОТ 164 до ОТ 158;  

4. Улица „Мико Комитски” от ОТ 139 до ОТ 158;  

5. Улица „Стара планина” от ОТ 132 до ОТ 150;  

ІІ. Село Новачене:  



1. Улица „Васил Друмев” от ОТ 103 до ОТ 104;  

2. Улица „Левски” от ОТ 38 до ОТ 87;  

3. Улица „Христо Смирненски” от ОТ 42 до ОТ 84;  

4. Улица „Аспарух” от ОТ 109 до ОТ 120; 2.  

5. Улица „Опълченска” от ОТ 119 до ОТ 120; 

6. Улица „Иван Вазов” от ОТ 60 до ОТ 52;  

7. Улица „Филип Тотю” от ОТ 82 до ОТ 88;  

8. Улица „Елин Пелин” от ОТ 86 до ОТ 84;  

9. Улица „Дунав” от ОТ 116 до ОТ 110;  

ІІІ. Село Трудовец:  

1. Улица „Шишман” от ОТ 48 до ОТ 47;  

2. Улица „Славянска” от ОТ 93 до ОТ 19;  

3. Улица „Васил Цоцов” от ОТ 24 през ОТ 15 до ОТ 14;  

4. Улица „Христо Ботев” от ОТ 136 до ОТ 353; и от ОТ 135 до ОТ 369;  

ІV. Село Литаково:  

1. Улица „Брезовица” от ОТ 1 до ОТ 2;  

2. Улица „Писана” от ОТ 237 до ОТ 189;  

3. Улица „Възход” от ОТ 226 до ОТ 228;  

V. Град Ботевград:  

1. Улица „З-ти март” и прилежащи тротоари;  

2. Улица „Гурко” и прилежащи тротоари;  

3. Ремонт уличен паркинг на ул. „Акад. Стоян Романски”  

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 №24 от 29.07.2008 г.  

на МЗХ за проект: „Реконструкция и рехабилитация на улици и  

тротоари от уличната мрежа в населените места в Община  

Ботевград”.  

3. 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: „Частична реконструкция и  

рехабилитация на водопроводните мрежи и съоръжения в село  

Скравена, село Гурково, село Радотина и село Новачене, изграждане  

захранващ водопровод за селата Боженица и Липница, и изграждане  

на ПСПВ в селата Скравена, Гурково, Радотина и Боженица, община  

Ботевград”.  

4. 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: 3.  

„Частична реконструкция и рехабилитация на водопроводните мрежи  

и съоръжения в село Скравена, село Гурково, село Радотина и село  

Новачене, изграждане захранващ водопровод за селата Боженица и  

Липница, и изграждане на ПСПВ в селата Скравена, Гурково,  

Радотина и Боженица, община Ботевград”.  

5. 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“.  

6. 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  

№ 262  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за удължаване срока на договора по  

проект BG161РО001/1.4-06/2010/012 “Изграждане, реконструкция и  

ремонт на брегоукрепващи съоръжения на река Рударка и река  

Новаченка за предотвратяване на наводненията в село Новачене, общ.  

Ботевград” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4- 

06/2010 “/вх.№345/ и становище на Постоянната комисия по стопанска  



политика и инвестиции и териториално развитие по същия  

въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 21, ал.1 ,т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да удължи срока на  

договора по проект BG161РО001/1.4-06/2010/012 “Изграждане,  

реконструкция и ремонт на брегоукрепващи съоръжения на река  

Рударка и река Новаченка за предотвратяване на наводненията в село  

Новачене, общ. Ботевград” с 6 месеца, т.е до 03.06.2013 г.  

  

2. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да удължи срока на Записа  

на заповед по проект BG161РО001/1.4-06/2010/012 “Изграждане,  

реконструкция и ремонт на брегоукрепващи съоръжения на река  

Рударка и река Новаченка за предотвратяване на наводненията в село  

Новачене, общ. Ботевград” с 8 месеца, т.е до 03.08.2013 г.  

  

3. Отменя решение No 245/25.10.2012 г. на Общински съвет – Ботевград  

поради промяна в сроковете за удължаване.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 263  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за Удостояване с почетна грамота на  

Община Ботевград на учители - пенсионери от ОУ”Васил Левски”,  

гр.Ботевград/вх.№341/ 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.За дългогодишна педагогическа дейност и висок професионален опит  

и по повод 100 годишнината на ОУ”Васил Левски”, гр.Ботевград да  

бъдат удостоени с почетна грамота на Община Ботевград следните  

учители:  



  

1.1. Мария Димова Цонкова  

1.2. Николай Цаков Вълов  

1.3. Мария Жечева Петрова  

1.4. Виолета Андреева Коцева-посмъртно  

1.5. Победа Атанасова Пресолска  

1.6. Надка Пеева Каменова-посмъртно  

1.7. Кръстина Нинова Накова-посмъртно  

1.8. Марин Николов Стоянов-посмъртно  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 264  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно отпускане финансови средства  

от собствени приходи на общината /вх.№347/ и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 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 от  

собствени приходи на община Ботевград в размер до 3 000 /три  

хиляди/ лева за посрещане на официална делегация от  

гр.Саранск , Република Мордовия .  

  

  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 265  

Ботевград, 15.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно сигнална подписка от жителите  

на с.Рашково/вх.№349/ и становище на Постоянната комисия по местно  

самоуправление и законност 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.Ръководството на Районно полицейско управление – Ботевград да  

предприеме незабавни действия за разкриване на престъпленията и  

предотвратяване на следващи такива в с.Рашково ,както и в  

останалите население места на територията на община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 266  

Ботевград, 23.11.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за закупуване на имоти  

необходими за извършване рекултивация на съществуващо  

сметище/вх.№352/ Общинският съвет -Ботевград на основание  

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

администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0  

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

29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да проведе преговори със  

собствениците на имотите находящи се в района на съществуващото  

сметище в м.Темуша,землище на с.Скравена с цел закупуване на същите  

при цена до 1000 лева/дка .  

2. След финализиране на преговорите отдел „Общинска собственост,ТиТ”  

в общината да изпълни необходимите законови процедури за придобиване  

на имотите  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 267  

Ботевград, 23.11.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане финансови средства за  

закупуване на водопроводни тръби за допълнително захранване на  

/вх.№354/ Общинският съвет -Ботевград на основание чл.21,ал.1, т.6 и т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер до 20  

000,00 лева с ДДС,които да бъдат осигурени от собствени приходи на  

Община Ботевград за закупуване на 1000 м. водопроводни тръби и помпа  

за допълнително захранване на ПСПВ с.Трудовец.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 268  

Ботевград, 23.11.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване проект за ПУП-ПП за  

въздушен електропровод,заустващ тръбопровод и захранващ водопровод  

за МВЕЦ-„Бебреш” в имот №229012,м.Иловското”,землище на  

с.Врачеш”.,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 20 във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация , на основание чл.129,ал.1 от  

ЗУТ и проведено гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград одобрява проект за ПУП-Парцеларен план  

за „Въздушен електропровод 20 кV с дължина 88.60м. заустваш  

тръбопровод и захранващ водопровод” за МВЕЦ „Бебреш” в имот  

№229012, местност „Иловското” землище на с.Врачеш,Община  

Ботевград.  

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

решението законови процедури.  

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

„Държавен вестник”решението подлежи на обжалване чрез Община  

Ботевград до Административен съд-София област.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 269  

Ботевград, 23.11.2012 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно изплащане на адвокатско  

възнаграждение /вх.№355/, Общинският съвет -Ботевград на основание  

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

администрация и чл.7,ал.2,т.4 от Наредба №1/09.07.2004 г. за минималните  

размери на адвокатските възнаграждения/Обн.ДВ,бр.64 от 23.07.2004  

г.;изм.ДВ,бр.2 от .09.01.2009, изм.ДВ,бр.43 от 08.06.2010г / 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. Дава съгласие да бъде изплатено адвокатско възнаграждение в  

размер на 4000.00/четири хиляди/лева на адв.Виктор Велчев 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  

№ 270  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за Участие на Община Ботевград в  

сформиране на неправителствена организация”Зелен биоорганичен  

Ботевград” /вх.№381/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.15 и т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа”против”, 0 гласа  

„въздържал се” при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

1Общински съвет Ботевград дава съгласие, Община Ботевград да участва в  

учредяването на неправителствена организация”Зелен биоорганичен  

Ботевград” във връзка с разработването на проект за регионално  

благоустройство и развитие на Община Ботевград и финансирането му от  

Европейската комисия.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 271  

Ботевград, 06.12.2012 г.  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ИВАНОВ – Кмет на кметство  

с.Скравена,Община Ботевград на Информация за административното,  

териториално и социално-икономическо развитие на кметство с.Скравена  

/вх.№379/ 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” г, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Информация за административното,  

териториално и социално-икономическо развитие на кметство с.Скравена  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 272  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КМЕТСКИТЕ НАМЕСТИНЦИ НА  

С.КРАЕВО;С.ЛИПНИЦА;С.ЕЛОВ ДОЛ на Информации за  

административното,териториално и социално-икономическо развитие на  

кметските наместничества 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” г, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Информация за административното,  

териториално и социално-икономическо развитие на кметско  

наместничество с.Краево.  

2. Приема Информация за административното,  

териториално и социално-икономическо развитие на кметско  

наместничество с.Липница.  

3. Приема Информация за административното,  

териториално и социално-икономическо развитие на кметско  

наместничество с Елов дол.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 273  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно приемане план за действие на  

Община Ботевград за подкрепа на интеграционните политики 2012- 

2014 /вх.№365/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.12 и  

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 действие на Община Ботевград за  



подкрепа на интеграционните политики /2012-2014/.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 274  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за допълване и актуализиране на  

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2012 /вх.№366/ и становище на Постоянната комисия по териториално  

развитие и екология и стопанска политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на осн.  

чл.8,ал.10 и чл.34,ал.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.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2012 г. както  

следва:  

 В „Раздел „VІ.2.Имоти които община Ботевград има намерение  

да придобие и способите на придобиване” включва следните  

недвижими имоти:  

 Поземлени имоти с № 180.6, №180.7, №180.8, №180.9., №180.10,  

№ 180.11, №180.20, №180.21, №180.22, №180.23, с обща площ от  

23.698дка, представляващи частна собственост на физически лица,  

находящи се в района на съществуващото сметище в м.Темуша,  

землището на с.Скравена, община Ботевград.  

Метод на придобиване : възмездно чрез разпоредителна сделка  

покупко-продажба.  



 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  

№ 275  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно разпоредителни сделки за  

придобиване право на собственост върху недвижими имоти в  

м.Темуша,землище на с.Скравена/вх.№367/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.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.34,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 дава съгласие Община Ботевград да  

придобие правото на собственост върху следните недвижими имоти:  

  

 Поземлени имоти с №180.6, №180.7, №180.8, №180.9., №180.10,  

№180.11, №180.20, №180.21, №180.22, №180.23, с обща площ от  

23.698дка, находящи се в района на съществуващото сметище в  

м.Темуша, землището на с.Скравена, община Ботевград,  

представляващи частна собственост на физически лица.  

Метод на придобиване : възмездно чрез разпоредителни сделки  

покупко-продажби, на пазарна цена в размер на 1000.00/хиляда/лв. на  

декар.  

  

 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  

№ 276  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за допълване и актуализиране на  

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2012 /вх.№366/ и становище на Постоянните комисии по местно  

самоуправление и законност и стопанска политика и инвестиции по  

същия въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.  

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

администрация и на осн. чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 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.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2012г. както  

следва:  

 В „ Раздел V. Имоти, в които общината има намерение да  

прекрати съсобственост …” включва следният общински общински  

недвижим имот:  

 УПИ/урегулиран поземлен имот/ ІІІ - 48 / трети- четиридесет и  

осем/ целият с площ от 894.00/осемстотин, деветдесет и  

четири/ кв.м., в кв.2/две/ по плана на с.Боженица, община  

Ботевград, с неуредени рег.сметки от улица с площ от 104кв.м.  

с Малина Петрова Петрова.  

 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  

№ 277  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за прекратяване на съсобственост в  

УПИ ІІІ-48 в кв.2,с.Боженица./вх.№369/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.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.36,ал.1 и ал.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.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:  

 Малина Петрова Петрова, като собственик по н.а.№11, том ІІІ,  

рег.№3982, д.344 от 2011г. и н.а. за дарение №168, том І, рег.№1220,  

д.№168 от 1998г. на УПИ ІІІ-48 в кв.2 по плана на с.Боженица с  

неуредени регулационни сметки , да придобие от Община Ботевград  

правото на собственост върху общинки имот-частна общинска  

собственост, представляващ:  

 Терен с площ от 104/сто и четири/кв.м., влизащ по регулация в  

УПИ/урегулиран поземлен имот/ ІІІ - 48/трети- четиридесет и  

осем/ целият с площ от 894.00/осемстотин, деветдесет и четири/  

кв.м., в кв.2/две/ по плана на с.Боженица, община Ботевград,  

актуван с №1380/24.10.2012г. за частна общинска собственост  

на община Ботевград, при пазарна цена в размер на  

416.00/четиристотин и шестнадесет/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  

№ 278  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на . Докладна записка относно определяне на годишни  

пазарни наемни цени за 2013 година при отдаване под наем на 1 дка  

общинска земеделска земя,находяща се в землище на Община  

Ботевград/вх.№370//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.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19  

от ЗСПЗЗ във вр. с чл.46 от Наредбата за реда за  

придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост и  

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

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



  

  

Р Е Ш И :  

  

 1.Определя годишни наемни цени при отдаване под наем през  

2013г. на земеделски земи, собственост на Община-Ботевград и такива по  

чл.19 от ЗСПЗЗ, в зависимост от категорията на земята при неполивни  

условия ,както следва:  

  

 №по  

ред  

КАТЕГОРИЯ  

на земята  

Годишна наемна  

цена на 1дка в лева  

1 Трета 15.00  

2 Четвърта 14.00  

3 Пета 13.00  

4 Шеста 12.00  

5 Седма 11.00  

6 Осма 10.00  

7 Девета 9.00  

8 Десета и пътища 8.00  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 279  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за удължаване наемни договори върху  

общински имоти по реда на §78 от ПЗР на ЗОС /вх.№371/  

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.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и §78 от ПЗР на 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.Дава съгласие да бъде удължен срока на договорите за наем на  

общинска земя за разполагане на гаражи на територията на  

гр.Ботевград, за срок от 3/три/ години, считано от 01.01.2013 г.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да анексира посочените  

по т.1 договори за наем, при същата наемна цена.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 280  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за допълване и актуализиране на  

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2012 /вх.№372/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.1,т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на  

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

19 гласа „за”, 0 гласа”против”, 2 гласа „въздържал се” при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

 1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2012г. както  

следва:  

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

включва следният общински общински недвижим имот:  

 1.1. Поземлен имот №047026/ нула, четири, седем, нула, две, шест/  

целият с площ от 1.359/ един дка триста петдесет и девет хилядни/ начин  

на трайно ползване-ливада; категория при неполивни условия: седма, в  

местността "Падината", землището на с.Краево, община Ботевград, актуван  

с АОС-частна №1386/2012г.  

1.2.Поземлен имот /ПИ/ №258.4/двеста петдесет и осем точка четири/,  

представляващ празен, незастроен терен с площ от 695.00 кв.м. в  

кадастрален район 258 по плана на местността „Конопище” в землището  

на с.Новачене, община –Ботевград, актуван с АОС-частна № 1388 /2012г.  



 1.3.Поземлен имот /ПИ/ №835.013 /осемстотин тридесет и пет точка  

нула тринадесет/ с площ от 674.539 кв.м. по плана на новообразуваните  

имоти в местността „Бела”, землището на с.Врачеш, община – Ботевград,  

актуван с АОС-частна №1389/2012г.  

 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  

№ 281  

Гр.Ботевград, 06.12.2012 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 поземлени имоти/вх.№373/ 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.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация чл.35 ал.1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа”против”, 2 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 2012г., както следва:  

 1.1. Поземлен имот №047026/ нула, четири, седем, нула, две, шест/ целият  

с площ от 1.359/ един дка триста петдесет и девет хилядни/ начин на  

трайно ползване-ливада; категория при неполивни условия: седма, в  

местността "Падината", землището на с.Краево, община Ботевград, актуван  

с АОС-частна №1386/30.10.2012г. при начална тръжна пазарна цена в  

размер на 2 718.00/две хиляди седемстотин и осемнадесет/лева.Сделката е  

освободена от ДДС.  

1.2 Поземлен имот /ПИ/ №258.4, представляващ празен, незастроен терен с  

площ от 695.00 кв.м. в кадастрален район 258 по плана на местността  

„Конопище” в землището на с.Новачене, община –Ботевград, актуван с  

АОС-частна №1388/09.11.2012г.,при начална тръжна пазарна цена в размер  

на 1390.00/хиляда триста и деветдесет/лева.Сделката е освободена от ДДС.  

  2. 



1.3. Поземлен имот /ПИ/ №835.013 с площ от 674.539 кв.м. по плана на  

новообразуваните имоти в местността „Бела”, землището на с.Врачеш,  

община –Ботевград, актуван с АОС-частна № 1389/09.11.2012г., при  

начална тръжна пазарна цена в размер на 1349.00/ хиляда триста  

четиридесет и девет/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  

№ 282  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  



Ботевград на Докладна записка за допълване и актуализиране на  

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2012 /вх.№374/ и становище на Постоянната комисия по местно  

самоуправление и законност и стопанска политика и инвестиции по  

същия въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.  

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

администрация и на осн. 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.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2012г. както  

следва:  

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

включва следните общински недвижими имоти:  

1.1.УПИ І –за жилищно строителство с урегулирана площ от 725  

кв.м. в кв.3 по плана на с.Радотина, община –Ботевград, актуван  

с АОС-частна №1391/27.11.2012г.  

1.2. УПИ ІІ –за жилищно строителство с урегулирана площ от  

725 кв.м. в кв.3 по плана на с.Радотина, община –Ботевград,  

актуван с АОС-частна №1392/27.11.2012г.  

 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  

№ 283  

Ботевград, 06.12.2012 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 поземлени имоти/вх.№375/ 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.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация 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.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 2012г., както следва:  

1.1. УПИ І –за жилищно строителство с урегулирана площ от 725  

кв.м. в кв.3 по плана на с.Радотина, община –Ботевград, актуван с  

АОС-частна №1391/27.11.2012г., при начална тръжна пазарна цена в  

размер на 2175.00/две хиляди, сто и седемдесет и пет/лв., без ДДС.  

1.2. УПИ ІІ –за жилищно строителство с урегулирана площ от 725  

кв.м. в кв.3 по плана на с.Радотина, община –Ботевград, актуван с  

АОС-частна №1392/27.11.2012г., при начална тръжна пазарна цена в  

размер на 2175.00/две хиляди, сто и седемдесет и пет/лв., 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  

№ 284  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за допълване и актуализиране на  

Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2012 /вх.№376/ и становище на Постоянната комисия по местно  

самоуправление и законност и стопанска политика и инвестиции по  

същия въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.  

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

администрация и на осн. чл.8,ал.10 и чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа”против”, 1  

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

  

Р Е Ш И :  

  

 1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на раздел V. на Програма за управление и разпореждане с  

имотите - общинска собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2012г.  

със следния общински недвижим имот:  



 Двуетажна масивна сграда със ЗП- 98.32 кв.м., с РЗП - 

215.00кв.м., построена през 1965г. находяща се в имот пл.№743 в  

кв.30 по плана на в.з.”Лозята”, с.Трудовец, община-Ботевград .  

 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  

№ 285  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за продажба на двуетажна масивна  

сграда находяща се във в.з.Лозята,с.Трудовец по реда на чл.36,ал.1,т.2  

от ЗОС/вх.№377/ 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.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23 гласа  

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

съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

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

да се извърши разпоредителна сделка-доброволна делба по реда на чл.36,  

ал.1, т.2 от ЗОС, чрез покупко-продажба на общинската собственост между  

община Ботевград и Станислав Митков Димитров живущ в гр.Правец,  

ж.к.”Север”, бл.306, вх.В, ап.36, притежаващ поземлен имот с пл.№743 в  

кв.30 по плана на в.з.”Лозята”, с.Трудовец, съгласно нотариален акт №82,  

том ІІІв, д.№452 от 2003г., включен в терен отреден „За ресторант и  

магазини”, като същия придобие правото на собственост върху следния  

общински недвижим имот-частна общинска собственост:  

 Двуетажна масивна сграда със ЗП- 98.32 кв.м., с РЗП -215.00кв.м.,  

построена през 1965г. находяща се в имот пл.№743 в кв.30 по плана на  

в.з.”Лозята”, с.Трудовец, община-Ботевград, при пазарна цена в размер на  

7900.00/седем хиляди и деветстотин/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  

№ 286  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на . Докладна записка за учредяване право на строеж върху  

терен с площ от 611 кв.м. в поземлен имот с индентификатор  

05815.301.113 по кадастралната карта и кадастралните регистри на  

гр.Ботевград /вх.№378/ 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.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.37,ал.1, от ЗОС и проведено поименно гласуване с 16 гласа  

„за”,0 гласа”против”, 3 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-учредяване право на  

строеж по реда на чл.37, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно  

наддаване, върху недвижим имот-частна общинска собственост,  

включен в т.108 от раздел ІІІ.Б. Програма за управление и  

разпореждане с имотите - общинска собственост в ОБЩИНА-  

БОТЕВГРАД през 2012г., както следва:  

 1.1. Право на строеж върху терен с площ от 611.00 кв.м., за  

изграждане на свободно ниско застрояване на обществен обект - кафе-  

сладкарница,ресторант,търговски обект,боулинг зала в поземлен имот  

с идентификатор 05815.301.113 по кадастралната карта и кадастралните  

регистри на гр.Ботевград, община–Ботевград, Софийска област,  

представляващ УПИ І в кв.65 по РП на гр.Ботевград, при начална  

тръжна пазарна цена в размер на 49000.00 /четиридесет и девет хиляди  

/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  

№ 287  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за извършване на  

рекултивация на нарушени терени/вх.№382/и становища на  

Постоянните комисии по: териториално развитие и екология и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет - 

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

самоуправление и местната администрация и 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. Да бъде извършена рекултивация на нарушените терени от имоти в  

землище на с.Скравена, както следва:  

- ПИ №077069 – сметище, общинска публична собственост  

- ПИ №0.26 - път – ІV клас, общинска публична собственост  

- ПИ №77.50 - пасище с храсти и ПИ№77.63 - пасище, мера,  

общинска частна собственост  

- ПИ№,№180:6; 180:7; 180:8; 180:9; 180:20;180:10; 180:21; 180:11;  

180:22; 180:23-ниви,собственост частна,след придобиване на  

общинска собственост върху същите.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 288  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за участие на общината с проект  

за”Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр.Ботевград”  

пред МОСВ/вх.№389/ и становища на Постоянните комисии по:  

териториално развитие и екология и стопанска политика и инвестиции  

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

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

администрация и 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. Одобрява и подкрепя инвестиционното намерение на общинската  

администрация за осъществяване на приоритетен за общината проект:  

„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на гр. Ботевград”, с  

който да кандидатства за безвъзмездна помощ от МОСВ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 289  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за одобряване на ПУП-Парцеларен план за  

довеждащ колектор от с.Трудовец до площадката на ГПСОВ-Ботевград и  

отвеждащ колектор от ГПСОВ-Ботевград/вх.№359/ и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие и екология по същия  

въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 20 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация във вр. с дейностите  

по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА, във вр. с решение №20 от  

Протокол №15/17.11.2012 год на ОЕСУТ и на осн. чл.129,ал.1 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/ - парцеларен план за довеждащ колектор от  

с.Трудовец до площадката на ГПСОВ-Ботевград с обща дължина около  

2500 м.,преминаващ през земеделска територия в землището на с.Трудовец  

и гр.Ботевград,съгласно приложения проект.  

2. Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/-парцеларен  

план за отвеждащ колектор от ГПСОВ-Ботевград до р.Калница с дължина  

270 м.към обект”Градска пречиствателна станция за отпадни води- 

Ботевград,съгласно приложения проект.  

 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 в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване  

чрез Община Ботевград до Административен съд- София област.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 290  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за създаване на  

доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на  

бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на  

последиците от тях/вх.№364/и становище на Постоянната комисия по  

местно самоуправление и законност 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 чл.4 от  

Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на  

доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на  

бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняване на  

последиците от тях и във вр. с чл.1,ал.2 от н.Наредбата за  

условията,реда за получаване и размерите на възнагражденията на  

доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при  

бедствия и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”,0  

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

съветници 29,  



 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие за създаване на доброволно формирование за  

предотвратяване или овладяване на бедствия,пожари и извънредни  

ситуации и отстраняване на последиците от тях.  

2. Дава съгласие необходимите финансови средства за възнаграждения  

и осигурителни вноски на доброволците за държавното обществено  

осигуряване,за допълнителното задължително пенсионно  

осигуряване при старост и смърт и за задължителното здравно  

осигуряване да се изплащат от община Ботевград по реда и  

условията на Наредба за условията,реда за получаване и размерите  

на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение  

на задачи за защита при бедствия .  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши необходимите  

законови действия,произтичащи от т.1 и т.2 .  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 291  

Ботевград, 06.12.2012 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.№387/ 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 във връзка с чл.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 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 Цветан Доков Доцов следния  

недвижим имот:  

Имот с № 504067, с начин на трайно ползване „Нива”, с площ от 2.138  

дка., пета категория, находящ се в местността „Герена”, в землището на с.  

Новачене, общ.Ботевград, попадащ в следните имоти: № 504025, № 504026,  

№ 504027, № 504028 - земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящи се в  

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

скица – проект №Ф01249/04.10.2012г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Цветелин Славчев Митаров, като наследник на Цветан Доков  

Доцов 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  

№ 292  

Ботевград, 06.12.2012 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.№386/ 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 във връзка с чл.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 23 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на Стоян Иванов Вутов следния недвижим имот:  

Имот с № 239056, с начин на трайно ползване „Пасище мера”, с  

площ от 2.041 дка., девета категория, находящ се в местността  

„Могилата”, в землището на с. Трудовец, общ.Ботевград, попадащ в  

имот № 239043 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в землището  

на с. Трудовец, общ.Ботевград, при граници и съседи съгласно скица –  

проект №Ф01331/27.09.2012г.  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Стоян Иванов Вутов 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  

№ 293  

Ботевград, 06.12.2012 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.№385/ 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 във връзка с чл.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 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 Петко Стоев Мончев следния  

недвижим имот:  

Имот с № 508027, с начин на трайно ползване „Използв. ливада”, с  

площ от 2.208 дка., осма категория, находящ се в местността „Голина”, в  

землището на с. Новачене, общ.Ботевград, попадащ в имот № 508027 - земи  

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

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

№Ф01248/27.09.2012г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Димитър Георгиев Петков , като наследник на Петко Стоев  

Мончев 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  

№ 294  

Ботевград, 06.12.2012 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.№384/ 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 във връзка с чл.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 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 Петър Илиев Митров следния  

недвижим имот:  

Имот с № 000220, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ  

от 5.966 дка., шеста категория, находящ се в местността „Чифлика”, в  

землището на с. Трудовец, общ.Ботевград, попадащ в имот № 000110 - земи  

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

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

№Ф01330/27.09.2012г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Георги Петров Илиев, като наследник на Петър Илиев Митров  

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  

№ 295  

Ботевград, 06.12.2012 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.№383/ 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 във връзка с чл.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 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 Петър Николов Коловски  

следните недвижими имоти:  

  

-Имот с № 301002, с начин на трайно ползване „Ливада”, с  

площ от 1.080 дка., шеста категория, находящ се в местността  

„Чеканица”, в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в  

имот № 301002 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в  

землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, при граници и съседи  

съгласно скица – проект №Ф00788/11.10.2012г.  

  

-Имот с № 234003, с начин на трайно ползване „Ливада”, с  

площ от 1.343 дка., шеста категория, находящ се в местността  

„Орловец”, в землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, попадащ в  

имот № 234003 - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, находящ се в  

землището на с. Врачеш, общ.Ботевград, при граници и съседи  

съгласно скица – проект №Ф00789/11.10.2012г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи  

настоящето решение на Йона Николова Коловска като наследник на  

Петър Николов Коловски 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  

№ 296  

Ботевград, 06.12.2012 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.№388/ 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 във връзка с чл.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 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 Павел Стоев Гаджев следния  

недвижим имот:  

Имот с №066032, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, с площ  



от 0.500 дка., осма категория, находящ се в местността „Козарника”, в  

землището на с. Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот № 066025 - земи  

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

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

№Ф02703/16.10.2012г.  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на Иван Павлов Стоев, като наследник на Павел Стоев Гаджев 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  

№ 297  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДАНИЕЛА ДОЙЧЕВА – Председател на  

ПК по образование,наука,култура и духовни дейности на. Докладна  

записка за актуализиране критериите по които МВБУ-Ботевград да  

осигурява обучение с 50% намаление на годишната такса на пет  

студенти-редовно обучение /вх.№360/ и становища на Постоянните  

комисии по: местно самоуправление и законност;социална политика и  

здравеопазване;за работа с децата и младежта, за спорта и туризма по  

същия въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.  

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

администрация проведено гласуване с 22 гласа „за”,0  

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

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

1.Отменя Решение №337/30.11.2006 година на Общинския съвет  

Ботевград.  

2.Приема критерии по които Международното висше бизнес  

училище –Ботевград да осигурява обучение с 50 % намаление на  

годишната такса на петима студенти-редовно обучение с постоянен адрес в  

Община-Ботевград,както следва:  

2.1.Минимален успех от последната учебна сесия – Добър 3.50  

2.2.Възраст на студентите до 28 години.  

2.2.Социално слаби студенти,студенти сираци с един или двама  



починали родители и студенти в неравностойно положение с намалена  

работоспособност над 71 %.  

3. Критериите влизат в сила след януарската изпитна сесия на 2013  

година.  

4. Възлага на Постоянната комисия по образование,наука,култура и  

духовни дейности да предлага за утвърждаване от Общинския съвет- 

Ботевград студентите,отговарящи на критериите по т.2.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 298  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства на  

общината за награждаване ОУ”Васил Левски”,гр.Ботевград /вх.№363/  

 и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

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.Отпуска финансови средства от собствени приходи на общината в размер  

на 2000 лева за награждаване колектива на Основно училище „Васил  

Левски”,гр.Ботевград по повод 100 годишния юбилей .  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 299  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства на  

общината за награждаване ПГТМ”Христо Ботев”,гр.Ботевград  

/вх.№361/ и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси  

и образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

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.Отпуска финансови средства от собствени приходи на общината в размер  

на 2000 лева за награждаване колектива на ПГТМ”Христо  

Ботев”,гр.Ботевград по повод 50 годишния юбилей .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 300  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства на  

общината за награждаване Смесен хор”Стамен Панчев” /вх.№362/  

 и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

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.Отпуска финансови средства от собствени приходи на  

общината в размер на 1 500 лева за награждаване на Смесен  

хор „Стамен Панчев” при НЧ”Христо Ботев”,гр.Ботевград по  

повод 100 годишния юбилей .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 301  

Ботевград, 06.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА- Председател на  



Общински съвет - Ботевград на проект за план за работа на ОбС през  

първото тримесечие на 2013 година , становища на Постоянните  

комисии и предложение на д-р Веселка Златева- общински съветник по  

същия въпрос,Общинският съвет -Ботевград на основание чл.  

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

администрация 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 План за работа на Общински съвет-Ботевград през първото  

тримесечие на 2013 година, съгласно Приложение.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 302  

Ботевград, 19.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за предложение за бракуване на  

дълготрайни активи /ДМА/ и материални запаси заведени в активите на  

община Ботевград,съгласно приключилата годишна инвентаризация  

/вх.№397/,Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа”против”, 4  

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-314/15.11.2012г., № ОА-313/15.11.2012г., № ОА- 

312/15.11.2012г., № ОА-311/15.11.2012г., № ОА-310/15.11.2012г., № ОА- 

309/15.11.2012г., № ОА-308/15.11.2012г., № ОА-307/15.11.2012г., № ОА- 

306/15.11.2012г., № ОА-305/15.11.2012г., № ОА-304/15.11.2012г., № ОА- 

303/15.11.2012г. и № ОА-302/15.11.2012г./.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 303  

Ботевград, 19.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за изменение и допълнение на  

Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на  

услуги на територията на Община Ботевград /вх.№394/ и становище на  

ПК по местно самоуправление и законност по същия въпрос,  

Общинският съвет -Ботевград на основание чл. 21,ал.2 във връзка с  

чл.21,ал.1т.7 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация , чл.9 от ЗМДТ и на основание чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ 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 определяне и  

администрирането на местни такси и цени на услуги, както следва:  

 1.1.В Глава ІІ”Местни такси” създава нов Раздел Х:Такси, които  

се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи  

от общински поземлен фонд на община Ботевград за неземеделски  

нужди.  

1.1.1. В Раздел Х. се създава нов чл.46а. със следния текст:  

 „Чл.46а. /1/ При промяна на предназначението на земеделска земя от  

общинския поземлен фонд, включително в случаите по чл.29, ал.3 и ал.4 от  

Закона за опазване на земеделските земи, за земите от общинския поземлен  

фонд се заплаща местна такса.  

 /2/ Размерът на таксата по ал.1 се определя от:  



 1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за  

категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на  

земеделските земи при промяна на тяхното предназначение ;  

 2. размера на земята, включена в границите на определената  

площадка или трасе на обекта;  

  

  2.  

 3. местонахождението на земята съобразно функционалния тип на  

населеното място, определено по реда на чл.36, ал.2 от Закона за  

административно-териториалното устройство на Република България.  

 4. вида на обекта;  

 5. възможността за напояване.  

 /3/ Размерът на таксата се определя по формулата:  

Т = СББ x Кплощ x Кфт x Кпол,  

където:  

Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);  

СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя  

при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;  

Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;  

Кфт - коефициентът за функционалния тип на населеното място;  

Кпол - коефициентът за поливност.  

 /4/ Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от  

размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:  

1. за обектите по чл.46б, ал.1:  

а) при площ до 1 дка включително - 2,00;  

б) при площ от 1дка до 5 дка включително - 3,00;  

в) при площ от 5дка до 10 дка включително - 4,00;  

г) при площ над 10 дка – 5.00;  

2. за обектите по чл. 46б, ал.2 независимо от размера на площта, която се  

засяга - 2,00.  

3.за имоти , които са разположени в едно и също землище и за които  

предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ  

собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът  

за площ по т.1 се определя въз основа на сумата от площите на всички  

имоти независимо от броя на изработените от тях подробни устройствени  

планове.  

 /5/ Коефициентът за функционалния тип на населеното място се  

определя в зависимост от групата по функционален тип на населеното  

място и от вида на обекта, както следва:  

Групи по категория Вид на обекта  

 по чл. 46б, ал.1 по  

чл.46б, ал.2  

1 2 3  

За земи в землищата на населени  

места от ІІІ категория  

 13,00 1,20  

За земи в землищата на населени  

места от ІV и V категория  

 9,00 0,80  

За земи в землищата на населени  



места от VІ, VІІ и VІІІ категория  

 6,00 0,50  3. 

 /6/ За линейни обекти коефициентът по ал.5 е 1,00. 

 /7/Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при  

неполивни - 1,00.”  

1.1.2. В Раздел Х. се създава нов чл.46б. със следният текст:  

„Чл.46б. /1/ Размерът на таксата се определя се определя по реда на  

чл.46а, ал.1 се определя по реда на чл.46а,ал.3 и следващите, като се ползва  

съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл.46а, ал.5, при  

промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:  

1. търговски обекти;  

2. производствени обекти;  

3. складови обекти;  

4. административни обекти;  

5. курортни обекти;  

6. туристически и спортни обекти;  

7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.  

 /2/. Размерът на таксата се определя по реда на чл.46а, ал.3 и следващите,  

като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към  

чл.46а, ал.5, при промяна на предназначението на земеделската земя за  

изграждане на:  

1. здравни обекти;  

2. обекти на науката, образованието и културата;  

3. обекти на енергетиката и транспорта;  

4. обекти със социално предназначение;  

5. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;  

6. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;  

7. обекти на отбраната и националната сигурност;  

8. хидромелиоративна инфраструктура;  

9. игрални полета на игрища за голф;  

10. обекти, свързани с производството, съхраняването и преработката на  

селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата  

промишленост; тържища за непреработена селскостопанска продукция;  

обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;”  

1.1.3. В Раздел Х. се създава нов чл.46в. със следния текст:  

„Чл.46.в/1/При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за  

производство на земеделска продукция таксата по чл.46а, ал.1 се заплаща  

само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради,  

съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска  

продукция.  

  

  

  

  4.  

 /2/ Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за  

инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън  

границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в  

зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на  

предназначението на земеделските земи.  

  



 2.Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури от т.1 на настоящето решение .  

  

 3.Настоящото решение да се изпрати за сведение на Областна  

дирекция”Земеделие”-Софийска област и на Министерството на  

земеделието и храните, ведно с информация за банковата сметка , по която  

ще се превежда таксата по чл.30, ал.2 от ЗОЗЗ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 304  

Ботевград, 19.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка относно изменение и допълнение на  

Решение №286/06.12.2012 г. на ОбС-Ботевград /вх.№395/  

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



местното самоуправление и местната администрация , чл.37,ал.1 от ЗОС  

и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,1 гласа”против”, 2  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Общински съвет-Ботевград изменя и допълва Решение  

№286/06.12.2012г. общински съвет-Ботевград като в т.1 създава нова  

т.1.2. със следния текст:  

 „1.2. В договора за учредяване правото на строеж между община  

Ботевград и бъдещия преобретател да се впише следната клауза:  

 Преобретателят на правото на строеж е длъжен да извърши  

застрояване на терена и въведе в експлоатация бъдещите обществени  

обекти за срок от 1/една/ година от датата на подписване на настоящия  

договор.”  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 305  

Ботевград, 19.12.2012 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за учредяване право за пристрояване  

по реда на чл.38,ал.2 от ЗОС /вх.№396/,Общинският съвет -Ботевград  

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

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

гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа”против”, 2 гласа „въздържал се” ,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

 1.Дава съгласие да се УЧРЕДИ на ЕТ”РЕДИ-Виолета Редовска”  

с ЕИК 202345774, със седалище и адрес на управление гр.Ботевград,  

ул.Дондуков №6, управлявано и представлявано от Виолета Илиева  

Редовска, като собственик на сграда „Кафе-аперитив Бърза закуска”, с  

идентификатор 05815.301.54.1 по кадастралната карта и  

кадастралните регистри на гр.Ботевград одобрени със заповед №РД- 

18-49/14.10.2011г. от АГКК, находяща се в поземлен имот с  

идентификатор 05815.301.54, изградена въз основа на Договор за право  

на строеж от 06.06.2002г. и Договор за право на строеж от 27.01.2006г. и  



въведена в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация на  

строеж №8/21.03.2007г. от община Ботевград, както следва:  

  

 Право на строеж за пристрояване върху терен с площ от 60.00кв.м.  

от имот с идентификатор 05815.301.54 по кадастралната карта и  

кадастралните регистри на гр.Ботевград, с цел разширяване на  

собствената сграда с идентификатор 05815.301.54.1, при спазване  

нормативните разпоредби по устройство на територията, без да се  

обособява самостоятелен обект, за което следва да заплати на Община- 

Ботевград сумата в размер на 2400.00 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  

№ 306  

Ботевград, 19.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи/вх.№398/ ,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 от собствени приходи на община Ботевград да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/  

лева за финансово подпомагане дейността на НЧ ” 19-ти февруари1906”-с.  

Скравена, общ.Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  



  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 307  

Ботевград, 19.12.2012 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи/вх.№399/ ,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 от собствени приходи на община Ботевград да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер на 2 500 /две хиляди и петстотин/  

лева за финансово подпомагане дейността на НЧ ” Никола Ракитин 1890”- 

с.Трудовец, общ.Ботевград  

2. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер на 1 000 /хиляда/ лева за  

финансово подпомагане на Групата за стари градски песни при  

Пенсионерски клуб „Весел живот” – с.Трудовец, общ. Ботевград.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 308  

Ботевград, 19.12.2012 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на община Ботевград за  

възнаграждение на членовете на комисия, назначена със Заповед №ОА- 

318/19.11.2012 година на Кмета на община Ботевград с оглед избор на  

изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на  

инженеринг, на ГПСОВ-Ботевград и частично изграждане на битова  

канализация в квартал „Зелин”/мх.№401/,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”, 4 гласа „въздържал се” , при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер на 3925 /три  

хиляди деветстотин двадесет и пет/лева от собствени приходи на община  

Ботевград за възнаграждение на членове на комисия, назначена със  

Заповед №ОА-318/19.11.2012 година на Кмета на община Ботевград с  

оглед избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:  

“Изпълнение на инженеринг, на ГПСОВ-Ботевград и частично  

изграждане на битова канализация в квартал „Зелин”.  

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

горното действия за изплащане на възнагражденията на членовете на  

комисията.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 309  

Ботевград, 19.12.2012 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на Докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи/вх.№400/ ,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 да бъдат отпуснати финансови средства в размер на  

700 /седемстотин/ лева от собствени приходи за участие на Община  

Ботевград в томболата на Коледния концерт на 19.12.2012г. Същите да се  

предложат във вид на ваучер-5дневна почивка за двама човека.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 


