
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 1  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно годишен отчет за изпълнението на Програмата за  

управление на община Ботевград за мандат 2007-2011 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”, 2 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема годишния отчет за изпълнението на Програмата за  

управление на община Ботевград за мандат 2007-2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 2  

Ботевград, 27.01.2011 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение и допълнение на  

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на  

община Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия  

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

ЗМСМА и чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси,§25 и §26 от  

Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ/Д.В.бр.98/2010 година/ 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 изменения и допълнения в Наредбата за определяне на  

местните данъци на територията на община Ботевград, както следва:  

  

І. В глава първа „Общи положения”  

  

1. В чл. 2 се прави следното допълнение :  

1.1 Създава се нова т.7:  

„7. туристически данък ;”.  

  

2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнение :  

  

2.1. Алинея 2 се изменя така:  

 „(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с  

лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни  

държавни вземания.Принудителното събиране се извършва от публични  

изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или  

от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.”  

  

 3. В чл. 7 ал. 4 се отменя.  

  

 4. В чл.8, ал.2 се прави следното допълнение: накрая се добавя „ или съответната  

част от него.”  

 5. В чл.8 се създава нова алинея 5:  

 „ (5) За имот, държавна или общинска собственост, данъчно задължено е  

лицето,на което имотът е предоставен за управление.” 2.  

 6. В чл.11 се правят следните изменения: 

 „(1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните  

срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.”  

 „(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5  

на сто.”  

 7. В чл.17 ал.2 се отменя .  

 Създава нова ал.3 със следното съдържание:  

 „(3) Предприятията за новопостроените или придобити по друг начин имоти, на  

които са собственици, съответно носители на ограничено вещно право, подават  

данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти , в  

която се посочва и отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за  

определянето на данъка.”  



Досегашните алинеи 3 и 4 стават съответно 4 и 5 .  

 8. Член 20 се изменя така:  

 „Чл.20. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена  

данъчна декларация по реда на чл.14 от Закона за местните данъци и такси .”  

 9. В чл.41, ал.12 думите „ моторни шейни „ се заменят с „ шейни и превозни  

средства от категория L7е по Закона за движение по пътищата”.  

 10.В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:  

 10.1. Алинея 1 се изменя така:  

 „(1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните  

срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На  

предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на  

сто .”  

10.2. Създава се нова алинея (3) със следното съдържание:  

 „(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически  

преглед на превозното средство.Заплащането на данъка се удостоверява с  

представяне на издаден или заверен от общината документ.”  

  

  

 11. В чл.52, ал.1, т.2 се изменя така:  

 „2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с  

личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от  

посочените в т.1- 36 от Приложение №4 към Глава втора, раздел V ат Закона за  

местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за  

която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три  

дейности облекчението не се прилага; „.  

  

12. В Приложение №2 към чл.56 на наредбата в т.21 след думата „ видеокасети „  

се добавя „ или записи на електронен носител „.  

  

  

 13. В глава втора се създава раздел VІ:  

 „ Раздел VІ  

 Туристически данък  

  

Чл. 57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.  

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.  

  3. 

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по  

местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по  

смисъла на Закона за туризма.  

 (4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от  

данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.  

 (5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка  

година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.  

 Чл. 58 (1) Размерът на данъка за всяка нощувка се определя съобразно  

населените места в общината и категорията на средствата за подслон и  

местата за настаняване в Приложение №3 на настоящата наредба.  

 (2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като  

броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка  

по ал. 1.  



 (3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15- 

о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.  

 (4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от  

30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон  

или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице  

в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за  

подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна  

година, независимо дали обектът се използва.  

 (5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:  

  

Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД,  

  

където:  

Р е разликата за внасяне;  

РД - размерът на данъка по ал. 1;  

ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или  

мястото за настаняване за календарната година;  

Д - брой дни в годината;  

ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.  

Чл. 59 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия  

по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма."  

  

ІІ.В преходните и заключителни разпоредби се правят следните изменения и  

допълнения:  

  

 14. В параграф 1 се създава нова ал. 5:  

  

 „(5 ) За 2011 се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти действащ  

към 31 декември 2010 година. „  

  

15. Създава се нов параграф 10 със следното съдържание:  

 „§ 10(1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за  

2011 г. до 31 януари 2011 г.  

 (2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за  

средствата за подслон и местата за настаняване се определя, както следва:  

1. категория 1 звезда - 0,60 лв. за нощувка;  4. 

  

2. категория 2 звезди - 0,80 лв. за нощувка;  

3. категория 3 звезди - 1,00 лв. за нощувка;  

4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;  

5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка.  

 (3) Декларацията по чл. 57, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки  

през 2010 г.”  

  

 16.Създава се нов параграф 13 със следното съдържание:  

  

„Измененията и допълненията в Наредбата приети във връзка със Закона за  

изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси обнародван в ДВ бр.  

98 от 14.12.2010г., влизат в сила от 01.01.2011г., с изключение на измененията в чл.17  

и чл.20, които влизат в сила от 01.07.2011г.”  



  

17 . Досегашните параграфи 10,11 и 12 стават съответно 11, 12, и 14.  

  

 18. В параграф 14 накрая се добавя „и Решение №2/27.01.2011 година”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 3  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение и допълнение на  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени  

на услуги на територията на община Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал.2, от ЗМСМА и чл.9 от Закона за местните данъци и  

такси/обн. ДВ,бр.117 от 1997 г.изм. и доп. 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. 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, както следва:  

  

1.1. В глава първа  

 Общи положения  

 Раздел І  

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги  

1.1.1. В чл.2, ал.1 т. 8 се отменя.  

1.1.2.В чл. 10 се създава нова ал.3 със следното съдържание:  

 „(3) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се  

извършва по реда на чл.4, ал.1- 5 от Закона за местните данъци и такси.”  

 1.1.3. Досегашната ал.3 става съответно ал.4 .  

 1.1.4. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание :  

 „(5) Неплащането на местни такси е основание за отказ от предоставяне на  

услуги.”  

  

1.2. В глава втора  

Местни такси  

Раздел І  

Такса за битови отпадъци  

  

   

1.2.1. В чл.16, ал.1, т.3 се изменя така:  

 „ т.3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,  

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации  

или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови  

отпадъци, включително отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за  

управление на отпадъците;”.  

  

1.2.2.В чл.17,ал.1 и ал.2 се изменят така:  

/1/ Таксата се заплаща на две равни вноски в законовите срокове  

регламентирани за заплащане на данъка върху недвижимите имоти  

/2/ На предплатилите за цялата година в срока от 01 март до 30 април се прави  

отстъпка от 5 на сто.  

  

1.3.В глава втора  

Местни такси  

  

1.3.1.Отменя се раздел IV.  

  

1.3.2.В Раздел VII.  

Tакси за административни услуги - член 43 и член 44 се отменят.  

  



1.4.В глава трета  

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината  

на физически или юридически лица  

  

1.4.1.Създава се нова т.32 към чл. 53 със следното съдържание:  

„т.32. Предоставяне на информация по искане на съдебен изпълнител –  

20,00лв.”  

  

1.5. Създава се нов параграф 9 към Преходни и заключителни разпоредби на  

Наредбата:  

„ § 9. Измененията и допълненията в Глава първа, раздел I, Глава втора,  

влизат в сила от 01.01.2011г. ”  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 4  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за вземане на решение за  

одобряване на годишен доклад за дейността на звеното за „Вътрешния  

одит” при Община Ботевград и становище на Постоянната комисия по  

бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.1 и чл.21,ал.1,т.6 от  

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

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

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

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  



  

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

одит” при Община Ботевград за 2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 5  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Годишен план за  

2011 г. и Стратегически план за периода 2011-2013 г. на звеното за  

„Вътрешния одит” при община Ботевград вземане на решение за  

одобряване на годишен доклад за дейността на звеното за „Вътрешния  

одит” при Община Ботевград и становище на Постоянната комисия по  

бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.1 и чл.21,ал.1,т.6 от  

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

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

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

  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Одобрява Годишен план за 2011 г. и Стратегически план за периода  

2011 г-2013 г. на звеното за „Вътрешен одит” при Община Ботевград.  



  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 6  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за откриване на специализирана  

институция Дом за стари хора Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл. 21ал.1,т.6 и 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. Дава съгласие за откриване на специализирана институция  

предоставяща комплекс от социални услуги Дом за стари хора в Община  

Ботевград с капацитет 60 лица,като изцяло финансирането да се извършва  

от собствени приходи на Община Ботевград.  

2. Дом за стари хора става второстепенен разпоредител с бюджетни  

средства към Община Ботевград.  

3. Приема статут за работа на специализираната институция Дом за стари  

хора /Приложение 1/  

4. Утвърждава броя на персонала и длъжностите в специализираната  

институция Дом за стари хора /Приложение2/.  

5. Дома за стари хора започва да функционира от датата на влизане в сила  

на решението на Общински съвет – Ботевград.  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 7  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на автомобил на  

Дом за стари хора” Д-Р АДРИЯН АТАНАСОВ”и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

на основание чл. 21ал.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. Прекратява предоставеното право на ползване с решение  

№182/29.07.2010 година на „Родина-75И”ЕООД, гр.Ботевград за  

автомобил ФОРД CONNEKT с рег.№ СО 66-17 ВВ .  

2. Предоставя на Дом за стари хора„ Д-Р АДРИЯН АТАНАСОВ” гр.  

Ботевград автомобил ФОРД CONNEKT с рег..№ СО 66-17 ВВ за  

временно безвъзмездно стопанисване и управление .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 8  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за закриване дейността на ОП”  

Домашен социален патронаж” Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл. 21ал.1,т.6 и 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.Закрива дейността на ОП”Домашен социален патронаж”- 

Ботевград,считано от 01.02.2011 година.  

2.Средствата необходими за изплащане на обезщетения на освободените  

служители са за сметка на собствени приходи на община Ботевград и  

следва да бъдат заложени като разход при изготвяне на бюджет 2011  

година на общината.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 9  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за промяна структурата и  

числеността на персонала на Общински учебен спортно-тренировъчен  

център „Васил Левски” Ботевград и становища на Постоянните комисии  

по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл.  

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

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

„против”, 1 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.. Считано от 01.02.2011 година увеличава числеността на персонала с  

една щатна бройка фелдшер в Общински спортно-тренировъчен  

център”В.Левски”-Ботевград.  

2. Средствата за издръжка на разкритата в т.1 щатна бройка са за сметка  

на собствени приходи на Община Ботевград  

3. Считано от 01.01.2011 година трансформира длъжността”методист- 

спортна дейност” в длъжност”Инструктор плуване” в Общински спортно- 

тренировъчен център”В.Левски”-Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 10  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ЛИКВИДАТОР на  

„Медико-техническа лаботория І-Ботевград”ЕООД в ликвидация  

Община-Ботевград на докладна записка за извършена  

инвентаризация на активите и пасивите и изготвяне на „Начален  

ликвидационен баланс” на „Медико-техническа лаборатория-І-Ботевград”  

ЕООД, в ликвидация и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

;чл.270,ал.1 и ал.2 от ТЗ и във вр. с чл.22,ал.1 от Закона за счетоводството  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема пазарна оценка на активите – 27122.57 лева  

2. Приема протокола с предложението за брак на материалните активи.  

3. Приема годишния финансов отчет за 2010 година на „Медико- 

техническа лаборатория І-Ботевград „ЕООД-в ликвидация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 11  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ЛИКВИДАТОР на  

„Дентален център І-Ботевград”ЕООД в ликвидация Община- 

Ботевград на докладна записка за извършена инвентаризация на  

активите и пасивите и изготвяне на „Начален ликвидационен баланс” на  

„Дентален център І-Ботевград” ЕООД, в ликвидация и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  



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

местната администрация ;чл.270,ал.1 и ал.2 от ТЗ и във вр. с чл.22,ал.1 от  

Закона за счетоводството и проведено поименно гласуване с 25 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема пазарна оценка на активите – 24634.30 лева  

2. Приема протокола с предложението за брак на материалните активи.  

3. Приема годишния финансов отчет за 2010 година на „Дентален център-І- 

Ботевград „ЕООД-в ликвидация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 12  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за удължаване срока на Договора за  

възлагане на ликвидация на „Медико-техническа лаборатория-І-Ботевград”  

ЕООД, в ликвидация и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.266,  

ал.2 от ТЗ 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. Удължава срока на Договора за възлагане на ликвидация на „Медико- 

техническа лаборатория – І-Ботевград”ЕООД-в ликвидация с шест месеца  

считано от 01.01.2011 година.  

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

възлагане на ликвидация на „Медико-техническа лаборатория – І- 

Ботевград”ЕООД-в ликвидация.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 13  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за удължаване срока на Договора за  

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

ликвидация и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.266,  

ал.2 от ТЗ проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

1. Удължава срока на Договора за възлагане на ликвидация на „Дентален  

център – І-Ботевград”ЕООД-в ликвидация с шест месеца считано от  

01.01.2011 година.  

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

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



ликвидация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 14  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за удължаване срока на ликвидация  

на „Медицински център-І-Ботевград” ЕООД, в ликвидация и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и чл.266, ал.2 от ТЗ 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. Удължава срока на ликвидация на „Медицински център – І- 

Ботевград”ЕООД в ликвидация с шест месеца,считано от 01.02.2011  

година.  

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

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

ликвидация.  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 15  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за утвърждаване конкурсна  

документация за възлагане обществен превоз на пътници и становища  

на Постоянните комисии по:местно самоуправление и законност и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация ; чл.17 и чл.19 от Наредба №2  

от 15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни  

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

леки автомобили 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. Открива конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за следните  

автобусни линии от действащите републиканска, областна и общинска  

транспортни схеми както следва:  

Ботевград София : 6.00ч.6.40ч., 7.15ч., 7.40ч., 8.15ч., 8.40ч.,  

София- Ботевград:9.15ч., 9.40ч., 10.35ч., 11.00ч., 11.55ч., 13,30ч.  

Ботевград – с.Боженица и обратно: 17.30ч.  

Ботевград – с.Липница, Елов дол и обратно: 13.15ч., 18,30ч.  

Ботевград – Зелин и обратно: 7.30ч., 9.00ч., 12.30ч.17.30ч., 20.30ч.  

Ботевград – Правец:/делнично/6.40ч., 8.40ч.,9.20ч.,10.00ч.10.40ч., 12.00ч.,  

13.20ч.14.00ч., 14.40ч.,15.20ч.16.00ч., 17.20ч., 18.00ч., 19.20ч.,  

 Правец – Ботевград:/делнично/: 7.20ч., 9.20ч., 10.00ч., 10.40ч., 11.20ч.  

12.40ч., 14.00ч., 14.40ч., 15.20ч., 16.00ч., 16.40ч., 18.00ч., 18.40ч., 20.00ч.  

Ботевград – Правец: /празнично/7.00ч., 11.00ч., 15.00ч., 19.00ч.  

 Правец –Ботевград: 7.30ч., 11.30ч., 15.30ч.,19.30ч.  

  

   



 2. 

2.Утвърждава конкурсна документация съгласно /Приложение № 1/, която  

включва: предмет на конкурса, правно и фактическо състояние, вид на  

процедурата, срок и място за провеждане на конкурса, условия за участие в  

конкурса, технически условия за изпълнение на превозите, изисквания за  

качество, изисквания за подаване на документите, процедура по отваряне на  

офертите, критерии, показатели и начин за определяне на комплексната оценка  

на предложенията, начин за обявяване на резултатите от конкурса и сключване  

на договор  

3. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:  

- юрист  

- 3 ма представители на Общинската администрация  

- общински съветник  

- представител на РД “АА” София  

- представител на КАТ- Пътна полиция  

- представител на Териториална дирекция на НАП  

- представител на браншова организация в областта на автомобилния транспорт  

4. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира и проведе конкурса  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№ 16  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за отмяна на решение №263/30.09.2010  

г. и поставяне на преместваем обект, представляващ рекламно съоръжение  

тип „LED-ДИСПЛЕЙ” в УПИ ІІІ, кв. 49 по плана на Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет Ботевград на основание чл. 20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.1 и т.2;чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация във вр. с чл.56 от ЗУТ;чл.9,ал.3;чл.20,ал.1,т.1 от  

Наредбата за преместваемите обекти за рекламните,информационните и  

монументално-декоративни елементи на територията на Община Ботевград  

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 №263/30.09.2010 г. за преместваем обект в УПИ І,кв.49  

по плана на гр.Ботевград.  

2. Общински съвет-Ботевград дава съгласие „Ка Глобал Груп” ЕООД да  

постави преместваем обект,представляващ рекламно съоръжение тип  

„LED-ДИСПЛЕЙ” с размери 3.07/2.30м., за излъчване на видео материали  

в УПИ ІІІ-градина,подземен паркинг-гараж в кв.49 по плана на град  

Ботевград с общ размер на рекламно-информационния елемент  

5.20/3.37/0.80 м.,съгласно приложените скици-предложения при спазване  

нормативните разпореди по устройство на територията, в т.ч Наредба за  

преместваемите обекти за рекламните,информационните и монументално- 

декоративни елементи на територията на Община Ботевград при следните  

условия:  

-срок на ползване: 5 /пет/ години;  

-такса за ползване:съгласно определената такса в чл.53 от Наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  

територията на Община Ботевград;  2. 

  

  

  

- да се излъчва месечно до 3/три/броя безплатни реклами на Община  

Ботевград с общо времетраене до 90 минути.  

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

решението законови процедури.  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 17  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за отмяна на решение №363/16.12.2010  

г. на Общинския съвет Ботевград за изменение на ПУП на ПР на УПИ І- 

707, 708 , кв. 8 курорт „Зелин”, Ботевград. и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл. 20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2;чл.21,ал.1, т.11 от Закона за  



местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.15,ал.3  

от ЗУТ;чл.134,ал.1,т.1от ЗУТ ,чл.36,ал.1 от ЗОС и проведено гласуване  

с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Отменя Решение №363/16.12.2010 година на Общински съвет- 

Ботевград за изменение на ПУП-ПР на УПИ І-707,708,кв.8  

к.”Зелин”-Ботевград.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 18  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за удължаване срока на договори за  

наем на терени в кв. 62, кв. 63 и кв. 167а по плана на Ботевград, на  

основание §78, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация и §78,ал.2 от ПЗР на ЗИД 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 Община-Ботевград да удължи срока на Договори за наем  

с наемателите на общинска земя,върху която законно са разположени  

временни търговски обекти,находяща се на територията на гр.Ботевград,за  

срок от 5/пет/години,както следва:  

1.1. На терени с №1;№2;№3;№4 и №5 включително,всеки един с площ от  

14.44 кв.м. находящи се по ул.”Стара планина”прилежаща на кв.62 по  

плана на гр.Ботевград,върху които законно са разположени временни  



търговски обекти-павилиони за промишлени стоки;  

1.2. На терени с №8;№9;№10 и №11 включително,всеки един с площ от  

12.96 кв.м. находящи се в УПИ ІV-за административни,търговски нужди в  

кв.62 плана на гр.Ботевград,върху които законно са разположени временни  

търговски обекти-павилиони за промишлени стоки;  

1.3. На терени с №1 и №2 с обща площ от 25.92 кв.м. находящи се по  

ул.”Стара планина”,в източна посока до УПИ ІV-за училище в кв.63 по  

плана на гр.Ботевград върху които законно е разположен временен  

търговски обект-павилион за промишлени стоки;  

1.4. Терен с площ 30 кв.м.находящ се в УПИ І на кв.167а по плана на  

гр.Ботевград върху който законно е разположен временен търговски обект  

за търговия.  

Останалите клаузи по договорите остават без промяна.  

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

ЗОС,произтичащи от настоящото решение.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 19  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за учредяване право на строеж по чл.  

38, ал. 2 от ЗОС в УПИ І, находящ се в кв. 153 по плана на Ботевград , и  

становища на Постоянните комисии по: териториално  

развитие;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.38,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. Дава съгласие да се учреди на Петко Йотов Иванов,гр.Ботевград,област  

Софийска,като преобретател съгласно Нот.акт №81,том І,рег.№1325,  

д.75/2010 г. на право на строеж върху общинска земя с площ от 100 кв.м. и  

съгласно Нотариален акт №154,том І,рег.№4013,д.№311/2010 г. на право  

на строеж върху общинска земя с площ от 36 кв.м.,находящи се в УПИ І-за  

обществено жилищно строителство,учебен център,културен  

център,обществено хранене,ежедневно обслужване,паркинг,гаражи и  

градина в кв.153 по плана на гр.Ботевград,както следва:  

- Допълнително право на строеж с площ от 143.70 кв.м. на кота +3.35 м с  



цел усвояване на подпокривното пространство при изграждане на  

търговски обект със ЗП-136.00 кв.м. и РЗП-279.70 кв.м.,находящ се в УПИ  

І на кв.153 по плана на гр.Ботевград,съгласно приложения идеен проект,  

при спазване нормативните разпоредби по устройство на територията,за  

което Петко Йотов Нинов следва да заплати правото на строеж на Община- 

Ботевград - сумата в размер на 6500.00 лева.  

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

процедурите по реда на ЗОС  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 20  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за учредяване право на строеж върху  

имот-частна общинска собственост в кв. 139, Ботевград, по реда на чл. 37,  

ал. 1 от ЗОС и становища на Постоянните комисии по: териториално  

развитие;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.37,ал.1  

във вр. с чл.41,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 разполагане на едноетажна  

масивна сграда от допълващото застрояване със ЗП-100 кв.м. с постоянен  

устройствен статут находяща се в североизточната част на УПИ І-за  

обществено жилищно строителство,клуб и магазин в кв.139 по плана на  

град Ботевград.  

2. Общински съвет Ботевград 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,както следва:  

- Учредяване право на строеж върху терен с площ от 100.00 кв.м. съгласно  

приложената скица-проект в УПИ І-за обществено жилищно  

строителство,клуб и магазин в кв.139 по плана на град Ботевград, Община  

Ботевград,при начална тръжна цена 4500.00/Четири хиляди и петстотин/  

лева. Сделката е освободена от ДДС.  

3. Разпоредителната сделка,описана в т.2 от настоящото решение да бъде  

включена в Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска  

собственост в Община-Ботевград през 2011 година  

4. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите  

процедурите по реда на ЗОС  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 21  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за удължаване наемен договор на  

общински имот в УПИ ІІ, кв. 70а, Ботевград по реда на §78 от ПЗР на ЗОС  

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,§78 от ПЗР на ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да бъде подписан анекс към Договор за наем от  

25.02.2008 година и Анекс към него от 01.03.2010 година между  

ПМГ”Акад.проф.д-р Асен Златаров”гр.Ботевград и  

„МЕДИЧИ”ЕООД,гр.Ботевград,ЕИК 122002656,със седалище и адрес на  

управление гр.Ботевград,ул.”Стара планина”№55,ет. 1,представлявано от  

Валерия Тодорова Нинова относно удължаване със срок от 3/три/ години  

договора за наем на общински недвижим имот-публична общинска  

собственост,представляващ:  

Помещение с полезна площ от 45.00 кв.м. представляващо училищна кафе- 

сладкарница,находящо се на втори етаж от сграда-училище в УПИ ІІ на  

кв.70а по плана на гр.Ботевград,при следните условия:  

1.1. Удължава срока на Договора за наем от 25.02.2008 година за срок от  

3 /три/ години считано до 25.02. 2014 година при същата наемна цена.  

1.2. Останалите клаузи от договора остават без промяна  

2. Възлага на директора на ПМГ”Акад.проф.д-р Асен Златаров”  

гр.Ботевград да изпълни произтичащите от т.1 процедури по Закона за  

общинската собственост.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

ПРЕПИС!  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 22  

Ботевград, 27.01.2011 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 м. „Лаката”, землището на с. Радотина и  

становища на Постоянните комисии 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. §27,ал.2,т.1 от Преходните и заключителни  

разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 г. и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Предоставя на наследниците на Георги Петров Василев недвижим имот  

№027083, с начин на трайно ползване „Нива” с площ от 1.018 дка, пета  

категория,находящ се в местността „Лаката”землището на с.Радотина,  

общ.Ботевград,попадащ в имот 027073 –земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в  

землището на с.Радотина при граници и съседи съгласно Скица-проект  

№Ф00480/29.11.2010 г.  

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

на наследниците на Георги Петров Василев и на Общинска служба по  

земеделие-гр.Ботевград,по реда на АПК  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 23  

Ботевград, 27.01.2011 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 м. „Дралин дол””, землището на с. Литаково 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, във вр.  

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

ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 г. и проведено поименно гласуване с 23  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Предоставя на наследниците на Коцо Петров Недински недвижим имот  

№003401, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти” с площ от4.910  

дка, пета категория,находящ се в местността „Дралин дол”землището на  

с.Литаково, общ.Ботевград,попадащ в имот №003391 –земя по чл.19,ал.1  

от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при граници и съседи съгласно  

Скица-проект №Ф01502/02.12.2010 г.  

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

на наследниците на Коцо Петров Недински и на Общинска служба по  

земеделие-гр.Ботевград,по реда на АПК  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 24  

Ботевград, 27.01.2011 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 м. „Селището””, землището на с. Новачене 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, във вр.  

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

ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 г. и проведено поименно гласуване с 23  



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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Предоставя на наследниците на Марин Петков Стоев недвижим имот  

№033049, с начин на трайно ползване „Нива” с площ от 0.650 дка, шеста  

категория,находящ се в местността „Селището”землището на с.Новачене,  

общ.Ботевград,попадащ в имот №033018 –земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в  

землището на с.Новачене при граници и съседи съгласно Скица-проект  

№Ф01145/25.03.2010 г.  

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

на наследниците на Марин Петков Стоев и на Общинска служба по  

земеделие-гр.Ботевград,по реда на АПК.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 25  

Ботевград, 27.01.2011 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 м. „Турски къщи””, землището на с. Гурково 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, във вр.  

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

ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 г. и проведено поименно гласуване с 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 Петър Младенов Петров следните  

недвижими имоти:  



1.1.Имот №040019, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти” с площ  

от 2.688 дка,четвърта категория,находящ се в местността „Турски  

къщи”землището на с.Гурково, общ.Ботевград,попадащ в имот №040001 – 

земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Гурково при граници и  

съседи съгласно Скица-проект №Ф00428/21.12.2010 г.  

1.2. Имот №040020, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти” с  

площ от 0.576 дка,четвърта категория,находящ се в местността „Турски  

къщи”землището на с.Гурково, общ.Ботевград,попадащ в имот №040001 – 

земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Гурково при граници и  

съседи съгласно Скица-проект №Ф00429/21.12.2010 г.  

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

на наследниците на Петър Младенов Петров и на Общинска служба по  

земеделие-гр.Ботевград,по реда на АПК.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 26  

Ботевград, 27.01.2011 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 м. „Тинова могила””, землището на с. Литаково  

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, във вр.  

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

ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 г. и проведено поименно гласуване с 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 Цветко Дилов Първински недвижим  

имот №003399, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти” с площ от  

5.630 дка, пета категория,находящ се в местността „Тинова могила” в  

землището на с.Литаково, общ.Ботевград,попадащ в имот №003391 –земя  

по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при граници и съседи  

съгласно Скица-проект №Ф01503/02.12.2010 г.  

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

на наследниците на Цветко Дилов Първински и на Общинска служба по  

земеделие-гр.Ботевград,по реда на АПК.  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 27  

Ботевград, 27.01.2011 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 м. „ХАРТА””, землището на с. Краево 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, във вр.  

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

ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 г. и проведено поименно гласуване с 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 Мария Младенова Пейкова недвижим  

имот №043114, с начин на трайно ползване „Ливада ” с площ от 2.303 дка,  

седма категория,находящ се в местността „Харта” в землището на  

с.Краево, общ.Ботевград,попадащ в имот №043054 –земя по чл.19,ал.1 от  

ЗСПЗЗ в землището на с.Краево при граници и съседи съгласно Скица- 

проект №Ф00530/16.11.2010 г.  

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

на наследниците на Цветко Дилов Първински и на Общинска служба по  

земеделие-гр.Ботевград,по реда на АПК.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 28  

Ботевград, 27.01.2011 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 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, във вр.  

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

ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 г. и проведено поименно гласуване с 23  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Предоставя на наследниците на Младен Антонов Стоянов следните  

недвижими имоти:  

1.1. Имот №001413, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти ” с  

площ от 5.222 дка, шеста категория,находящ се в местността „Жидовник” в  

землището на с.Литаково, общ.Ботевград,попадащ в имот №001332 –земя  

по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при граници и съседи  

съгласно Скица-проект №ФО1505/02.12.2010 г.  

1.2. Имот №001375, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти ” с  

площ от 4.097 дка, осма категория,находящ се в местността „Жидовник” в  

землището на с.Литаково, общ.Ботевград,попадащ в имот №001338 –земя  

по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при граници и съседи  

съгласно Скица-проект №ФО1504/02.12.2010 г.  

1.3. Имот №003403, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти ” с  

площ от 3.610 дка, пета категория,находящ се в местността „Върбов дол” в  

землището на с.Литаково, общ.Ботевград,попадащ в имот №003391 –земя  

по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при граници и съседи  

съгласно Скица-проект №ФО1501/02.12.2010 г.  

1.4. Имот №000291, с начин на трайно ползване „Пасище ,мера ” с площ  

от 3.949 дка, пета категория,находящ се в местността „Гръбцово” в  

землището на с.Литаково, общ.Ботевград,попадащ в имот №000141 –земя  

по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при граници и съседи  

съгласно Скица-проект №Ф01494/02.12.2010 г. 1.5. Имот №003398, с начин на трайно 

ползване „Пасище с храсти ” с  

площ от 5.844 дка, пета категория,находящ се в местността „Върбов дол” в  

землището на с.Литаково, общ.Ботевград,попадащ в имот №003391 –земя  



по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при граници и съседи  

съгласно Скица-проект №Ф01498/02.12.2010 г.  

1.6. Имот №003402, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти ” с  

площ от 5.914 дка, пета категория,находящ се в местността „Бабалин  

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

№003391 –земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при  

граници и съседи съгласно Скица-проект №Ф01499/02.12.2010 г.  

1.7. Имот №003400, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти ” с  

площ от 3.512 дка, пета категория,находящ се в местността „Върбов дол” в  

землището на с.Литаково, общ.Ботевград,попадащ в имот №003391 –земя  

по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при граници и съседи  

съгласно Скица-проект №Ф01500/02.12.2010 г.  

  

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

на наследниците на Младен Антонов Стоянов и на Общинска служба по  

земеделие-гр.Ботевград,по реда на АПК.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 29  

Ботевград, 27.01.2011 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 за ползване два месеца и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”, 1 глас „против”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Упълномощава кмета на Община-Ботевград да сключи договор за  

кредит овърдрафт в размер на 1 000 000 /Един милион/лева със срок на  

ползване два месеца с банка „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА  

БАНКА”АД,клон Враца,офис Ботевград, чрез учредяване на ипотека върху  

недвижими имоти-частна общинска собственост,представляващи:  

1.1.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.  

1.2.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. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва всички  

необходими документи,свързани със сключване на договора.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 30  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община - 

Ботевград на докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№074027 в м. „Бошовското” в землището на с. Врачеш с цел промяна  

предназначението за „Вилно строителство” и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация, на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общинският съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/ на имот №074027 в м”Бошовското” в землището на  

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

„Вилно строителство”,съгласно приложения проект с корекция по червен  

цвят.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

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

обнародването,решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград  

пред Административен съд-София област .  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 31  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ЛИКВИДАТОР на  

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

записка за предоставяне на „Дентален център-І-Ботевград” ЕООД, в  

ликвидация финансови средства за обслужване процеса на ликвидация и  

становище на Постоянните комисии по бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се предоставят на „Дентален център І- 

Ботевград”ЕООД-в ликвидация финансови средства в размер на 2 724.00  

лв. за обслужване процеса на ликвидация.  



Средствата да се предоставят от собствени приходи на Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 32  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ЛИКВИДАТОР на  

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

на докладна записка за предоставяне на „МТЛ-І-Ботевград” ЕООД, в  

ликвидация финансови средства за обслужване процеса на ликвидация и  

становище на Постоянните комисии по бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да се предоставят на „Медико-техническа лаборатория- І- 

Ботевград”ЕООД-в ликвидация финансови средства в размер на 3 280.00  

лв. за обслужване процеса на ликвидация.  

  

Средствата да се предоставят от собствени приходи на Община Ботевград.  

  

  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 33  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община  

Ботевград на докладна записка за кандидатстване за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ по Схема по ОП „Регионално развитие”,  

Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция  

1.1: „Социална инфраструктура” 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,т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  

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

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема BG16PO001/1.1- 

10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни  

събития” по Оперативна програма Регионално развитие,Приоритетна ос  

1:”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1:”Социална  

инфраструктура”  

3. Дава съгласието си за съфинансиране с 5 % от собствени средства на  

Община Ботевград за изпълнение на проекта.  

4. Общински съвет Ботевград декларира,че съответното събитие ще  

бъде провеждано в период до 1 година след приключване на проекта  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 34  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община  

Ботевград на докладна записка относно поземлен имот №000400,  

находящ се в землището на Ботевград 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 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 общински недвижим имот- 

частна общинска собственост,актуван с АОС-частна №1237/28.06.2010 г. и  

представляващ Поземлен имот /ПИ/№000400 с площ от 31.069  

дка,находящ се в землището на гр.Ботевград да бъде определен за”Терен  

за предварително третиране и обработка на отпадъци.  

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

т.1 процедури по Закона за общинската собственост и Закона за  

устройство на територията.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№ 35  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на проект за ПУП на  

имоти №№000154 и 000156, м. „Ръждавец”, землище с. Липница за  

„Трошачно сортировъчна инсталация” и становища на Постоянната  

комисия по: териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет  

Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА във вр. с Решение №14 от  

Протокол №1/06.01.2011 г на ОЕСУТ и чл.129,ал.1 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 ПУП на имоти  

№№000154 и 000156,местност”Ръждавец”,землище на с.Липница,Община  

Ботевград за „Трошачно сортировъчна инсталация” предвид  

инвестиционни намерения за монтиране на асфалтосмесително  

съоръжение от „Пътстрой-92”АД.  

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

решението законови процедури.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 36  

Ботевград, 27.01.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината,Общинският съвет Ботевград на  

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



местната администрация и проведено поименно гласуване с 27 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на Мая  

Йотова Георгиева от с. Врачеш в размер до 1 000 /хиляда/ лева от  

собствени приходи на община Ботевград за закупуване на родопски  

костюм и аксесоарите към него за дъщеря и Надежда Маринова Георгиева.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 37  

Ботевград, 03.02.2011 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 2010 година и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Утвърждава окончателния годишен план за финансиране на капиталови  

разходи през 2010 година на Община Ботевград,съгласно Приложение  

1.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 38  

Ботевград, 03.02.2011 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за приемане формула за  

разпределение на средствата получени по единен разходен стандарт за  

финансиране на делегираните от държавата дейности между училищата в  

община Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

,чл.28,ал.1от Закона за общинските бюджети и решение №334/01.10. на  

МС 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 формула за разпределение на средствата получени по единен  

разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности,  

чрез общинските бюджети в дейност ,,Общообразователни училища”, между  

училищата в община Ботевград за 2011 г., както следва:  

  

СФ = / 81% х ЕРС х БУ / + 6% МУ + 9% УИОЦ + 4% Р  

СФ – Средства по формулата  

ЕРС – Единен разходен стандарт  

БУ – Брой ученици  

МУ - Училище с малък брой ученици – до 500 ученици  

УИОЦ - Училище извън общинския център и кв.училище  

Р - Резерв за нерегулярни разходи  

 Утвърждава справка за разпределението на делегираните бюджети на  

общинските училища в Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 39  

Ботевград, 03.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изпълнение на бюджета за  

2010 година и проект за бюджет на Община Ботевград за 2011 година 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; Закона за общинските  

бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г., ПМС  

334/29.12.2010, Решение 715/01.10.2010г 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 2011 г  

 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 отчета за изпълнение на бюджета за 2010 г. и отчета за  

 извънбюджетните сметки на община Ботевград.  

  

2. Приема бюджета на община Ботевград за 2011 г. по приходната част в размер на  

 19 547 983 лева, съгласно приложение № 1 в т.ч.:  

  

 2.1.Приходи от централния бюджет 9572372  

 в.т.ч.  

 -Обща субсидия за делегирани .от държавата дейности 7673772  

 -Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности 1227700  

 - Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 670900  

 в т. ч зимно поддържане 115100  

  

 2.2.Приходи с местен характер в размер на 9975611  

 в.т.ч.  

 - имуществени данъци 1161000  

 - приходи и доходи от собственост 432000  

 - общински такси 3063700  

 - глоби и административни наказания 6000  

 - приходи от концесии 50000  

 - приходи от продажба на имущество 5262911  2. 

  

 3. Приема бюджета на община Ботевград за 2011 г. по разходната част в размер на  

 19 547 983 лева ,съгласно Приложение № 2, в т.ч.  

  

 3.1.Държавни дейности 7673772  

 3.2. Местни дейности 11096675  

 3.3. До финансиране 777536  

  

 4. Приема инвестиционна програма на Община Ботевград за 2011г., съгласно  

 Приложение 3  

  

 5. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг , съгл.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 2011 г., съгласно  



 Приложение № 6  

  

 8.Утвърждава размер на помощи до 60 лева 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 1,40 лева  

 9.3. Размер на един храноден в детските градини до 1,50 лева  

  

 10. Утвърждава преходен остатък за 2010 година от делегираните бюджети на  

 училищата в размер на 52536,13лева разпределен ,както следва:  

  

 -ОУ”Н.Й.Вапцаров” гр.Ботевград - 22580,34 лева  

 -ОУ” В.Левски” гр. Ботевград - 6131,09 лева  

 - ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий” гр.Ботевград - 3746,41 лева  

 -ПМГ”Акад.Проф.Д-р Асен Златаров” гр.Ботевград - 5085,08 лева  

 -ОУ”Любен Каравелов” с.Трудовец - 4824,18 лева  

 -ОУ”Отец Паисий” с.Врачеш - 5784,36 лева  

 -НУ”В.Левски” с.Литаково - 864,86 лева  

 -Прогимназия „Хр.Ботев” с.Литаково - 25,52 лева  

 -ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Скравена - 1953,29 лева  

 - ОУ” Св.Св.Кирил и Методий” с.Липница - 1541,00 лева  

  

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

 20 500 лева в , съгласно Приложение 7  

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

 съгласно Приложение 8  

13. Утвърждава 85% на заплащаните средства за транспортни разходи на 92 пътуващи  

 педагогически персонал в делегираните от държавата дейности.  3. 

  

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

 365 000 лева ,съгласно Приложение 9  

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

 268 592 лева /читалище/.  

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

 в размер на 370 000 лева / в т. ч . за спорт 200 000лева и оркестър 170 000 лева/.  

 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.  

 19. Упълномощава кмета да се разпорежда с утвърдения резерв за 2011година във  

функция „ Образование „ в размер на 4% ,възлизащ на 197162 лева от средствата за  

финансиране на делегираните от държавата дейности по образование /в т.ч. 130791 лева  

от делегираните бюджети на училищата и 66371лева 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 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.  

 21.3Да 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:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 40  

Ботевград, 03.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за промяна структурата и  

числеността на персонала на Дом за стари хора-гр.Ботевград и становища  

на Постоянните комисии по бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Считано от 01.02.2011 година увеличава числеността на  

персонала в Дом за стари хора-Ботевград,както следва:  



- 1 щатна бройка медицинска сестра;  

- 1 щатна бройка социален работник;  

- 1 щатна бройка консултант,здравословно хранене  

2. Средствата за издръжка на разкритите в т.1 щатни бройки са за  

сметка на собствени приходи на Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 41  

Ботевград, 03.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за участие на общината с проект  

за изграждане на детски площадки в гр.Ботевград,с.Врачеш и  

с.Новачене,общ.Ботевград пред Министерството за опазване на околната  

среда и водите чрез ПУДООС и становища на Постоянните комисии по  

стопанска политика и инвестиции и работа с децата младежта 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 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 и подкрепя инвестиционните намерения на Община  

Ботевград за осъществяване на проект за изграждане на детски  

площадки в гр.Ботевград,с.Врачеш и с.Новачене,общ.Ботевград с  

който да кандидатства за безвъзмездна помощ от ПУДООС при  

МОСВ  

  

  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 42  

Ботевград, 03.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на еднократна  

финансова помощ от собствени приходи на общината и становища на  

Постоянните комисии по : бюджет и финанси и здравеопазване,социална  

политика и екология по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

Борислав Василев Вълчев и Нина Георгиева Василева от  

гр.Ботевград в размер до 10 000 лева от собствени приходи на  

общината за подпомагане провеждането на неотложно лечение в  

Израел на дъщеря им Виктория Бориславова Вълчева.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  



  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 43  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно информация за състоянието и управлението на  

общинската собственост в Община Ботевград 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 поименно гласуване с 22 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема информацията относно състоянието на общинската  

собственост в община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 44  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно приемане Програма за управление и разпореждане с  

имотите общинска собственост в Община Ботевград през 2011 година и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и чл.8,ал.9 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”, 4 гласа „против”, 0 гласа  

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

  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска  

собственост в Община Ботевград през 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 45  



Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГАЧО ГАЧЕВ –УПРАВИТЕЛ НА „ В и К-  

Бебреш”ЕООД на годишен финансов отчет за 2010 година и бизнес  

план за 2011 година ,становище от Георги Георгиев-кмет на Община  

Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия  

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

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

чл.41 от Наредбата за упражняване правото на собственост на  

общината върху общинската част от капитала на ТД и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Приема годишния финансов отчет на “В и К Бебреш” – ЕООД,  

гр.Ботевград за 2010 година с препоръка, ръководството да обърне  

сеирозно внимание на констатациите в точка 4 от становището на кмета на  

общината.  

2.Печалбата от текущата финансова година в размер на 11 х.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  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 46  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦАНКО ЦАНОВ –УПРАВИТЕЛ ,становище  

от Георги Георгиев-кмет на Община Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21 ал.1. т.9 от ЗМСМА, чл.137 ал.1. т.3., чл.154 ал.1.т.2.,  

чл.156 и чл.266 ал.2. и ал.5.т.1 от Търговския закон и чл.12 т.2,т.3,т.5и 16  



от Наредбата за упражняване правото на собственост на общината  

върху общинската част от капитала 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 годишния финансов отчет на “Благоустройство и комунално  

стопанство” ЕООД гр.Ботевград за 2010 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “Благоустройство и  

комунално стопанство” ЕООД - Цанко Димов Цанов.  

3.Прекратява дейността на “Благоустройство и комунално стопанство”  

ЕООД, гр.Ботевград, ул.”Свобода № 13,рег.по ф.д.84/по описа за 1990г на  

СОС считано от 01.03.2011 година.  

4. Освобождава от длъжността “Управител” на “Благоустройство и  

комунално стопанство” ЕООД, гр.Ботевград: Цанко Димов Цанов, ЕГН:  

4904017280, считано от 01.03.2011 година.  

5.На основание чл.156 от Търговския закон открива производство по  

ликвидация на “Благоустройство и комунално стопанство” ЕООД,  

гр.Ботевград. 6.Определя срок за извършване на ликвидацията - 6 месеца.  

7.Назначава за ликвидатор на “Благоустройство и комунално стопанство”  

ЕООД,гр.Ботевград: Венетка Николова Цолова с ЕГН:5106287251.  

8.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 330 лева месечно,  

плюс задължителните осигурителни вноски, съгласно действащото  

законодателство.  

 9.Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за възлагане  

ликвидацията на “Благоустройство и комунално стопанство” ЕООД.  

 10.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови действия,  

относно процедурата по ликвидация на „Благоустройство и комунално  

стопанство” ЕООД с оглед заличаване на дружеството.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 47  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ТИХОМИР НИКОЛОВ –ИЗП. ДИРЕКТОР  

НА „БАЛКАНГАЗ 2000” АД на годишен финансов отчет на  

БАЛКАНГАЗ 2000” АД за 2010 година ,становище от Георги Георгиев- 

кмет на Община Ботевград 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 25 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 2010 година и дава много добра оценка за работата на  

дружеството.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 48  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно участие в Общото събрание на „БАЛКАНГАЗ  

2000”АД-Ботевград с ЕИК 1302032289 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 24 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 06.04.2011  

година от 11.00 часа в офиса на дружеството на ул.”Акад.Стоян  

Романски”№2 в град Ботевград при дневен ред:  

1. Приема отчета на изпълнителния директор за 2010 година;2. Приема  

отчета за 2010 година на експерт-счетоводителя;3. Разпределяне на  

печалбата за 2010 година;  

4. Избор на експерт-счетоводител за 2011 година;5.Избор на съвет на  

директорите на БАЛКАНГАЗ 2000 АД и освобождаване от отговорност,  

като гласува в защита на интересите на общината.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 49  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение и допълнение на  

Решение №309/25.11.2010 година на Общински съвет – Ботевград 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.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”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. В решение №309/25.11.2010 година на Общински съвет – Ботевград се  

прави следното допълнение:  

1.1. В т.2.2.2 след израза”от Закона за местните данъци и такси” да се  

добави израза „за предприятията, а за физическите лица върху данъчната  

оценка”.  

2. Промените по т.1 влизат в сила от 1 януари 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 50  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за изграждане на първи пречиствателен модул на  



пречиствателна станция за питейни води”Чеканица”гр.Ботевград  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие разплащанията с изпълнителите по договор за изграждане  

на първи пречиствателен модул на пречиствателна станция за питейни  

води”Чеканица”гр.Ботевград да се извършват със средства от собствени  

приходи на община Ботевград в размер до 900 000 /деветстотин хиляди/  

лева.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 51  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства доставка и монтиране на парапет за вътрешни пространства- 

стълбища и междинни нива/емпоре8на обект „Преустройство на съдебна  

палат в информационен център в УПИ V,кв.62 гр.Ботевград  

 и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”, 1 глас „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 на 29 600.00  

лева които да бъдат осигурени от собствени приходи на Община Ботевград  

за доставка и монтаж на парапет за вътрешни пространства-стълбища и  

междинни нива/емпоре/ за обект”Преустройство на съдебна палата в  

информационен център в УПИ V,кв.62,гр.Ботевград”.  

2. Средствата по т.1 да се изплатят на фирмата-изпълнител на СМР на  

обекта по направеното предписание от възложителя в заповедната книга.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 52  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор на  

„Медицински център І-Ботевград”ЕООД-в ликвидация  

 относно докладна записка за извършена инвентаризация на активите и  

пасивите и изготвяне на Начален ликвидационен баланс на „Медицински  

център І-Ботевград” ЕООД-в ликвидация и становища на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции и здравеопазване социална  

политика и екология по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и чл.270,ал.1 и ал.2 от Търговския закон и  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема пазарната оценка на активите – 11698.00 лева.  

2. Приема протокола с предложението за брак на материални активи.  

3. Приема годишния финансов отчет на „”МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І-  



Ботевград”ЕООД – в ликвидация.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 53  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор на  

„Медицински център І-Ботевград”ЕООД-в ликвидация  

 относно докладна записка за предоставяне на финансови средства за  

обслужване процеса на ликвидация и становища на Постоянните комисии  

по: стопанска политика и инвестиции и здравеопазване социална  

политика и екология по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се предоставят на „Медицински център І- 

Ботевград”ЕООД-в ликвидация финансови средства в размер до 1 744.00  

лева за обслужване процеса на ликвидация.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 54  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижими  

имоти 3 /три/броя апартаменти-частна общинска собственост 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.35,ал.1 от ЗОС и  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява пазарните цени и дава съгласие да  

се извършат разпоредителни сделки-продажби по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС,чрез 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  

2011 година,както следва:  

1.1.Апартамент №17 със ЗП-43.97 кв.м. етаж  

6,вх.Г,ул.”Преслав”№48,гр.Ботевград,заедно с прилежащо мазе №17 с  

площ от 2.54 кв.м. заедно със съответните 2.53 ид.части от об.части и  

толкова от правото на строеж УПИ І на кв.10 по плана на град Ботевград  

при начална тръжна цена в размер на 14 400.00/Четиринадесет хиляди и  

четиристотин//лева без ДДС  

1.2.Апартамент №19 със ЗП-76.60 кв.м. етаж 7,вх.А,ул.”Васил  

Левски””№39,гр.Ботевград,заедно с прилежащо мазе №19  

с площ от 2.30 кв.м. заедно със съответните 6.32 ид.части от об.части и  

толкова от правото на строеж УПИ І на кв.139 по плана на град Ботевград  

при начална тръжна цена в размер на 39 900.00/Тридесет и девет хиляди и  

деветстотин/лева без ДДС.  

  

  



  2.  

  

1.3.Апартамент №14 със ЗП-62.16 кв.м. етаж 5,вх.А,ул.”Дондуков”№6/стар  

№4/,блок №1 гр.Ботевград,заедно с прилежащо мазе №14  

с площ от 4.00 кв.м. заедно със съответните 6.32 ид.части от об.части и  

толкова от правото на строеж УПИ І на кв.26 по плана на град Ботевград  

при начална тръжна цена в размер на 34 800.00/Тридесет и четири хиляди  

и осемстотин/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:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 55  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за удължаване наемен договор  

на общински имоти по реда на §78 от ПЗР на ЗОС 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 §78 от  

ПЗР на ЗОС и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъде анексиран Договор за наем от 31.03.2008  

година с БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР, РАЙОННА  

ДИРЕКЦИЯ ГР.СОФИЯ за срок от 3 /три/ години считано до  

31.03.2014 година на ТЕРЕН №1/общинска земя/ с площ от 15  

кв.м. находящ се в кв.1 по плана на с.Врачеш,община Ботевград  

за разполагане на преместваем обект и съоръжение за  

търговия,при същата наемна месечна цена.  

2. Останалите клаузи от договора за наем остават без промяна.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни процедурите  

по ЗОС,произтичащи от настоящото решение  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 56  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отдаване под наем на  

обособени части от публична общинска собственост  

и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и здравеопазване социална политика и екология по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация ,  

чл.14,ал.7 от ЗОС и чл.13,ал.1 от НРПУРОИ и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се отдаде под наем,чрез публичен търг с тайно  

наддаване за срок от 3 /три/години следната част от имот публична  

общинска собственост,актуван с АОС-публична №1045/2008 г.  

Кафе сладкарница със светла площ от 48.00 кв.м. заедно със склад към нея  

със светла площ от 8.00 кв.м. находящ се на кота 0.00 в сграда-Дом за  

стари хора изградена в УПИ VІІ в кв.167 по плана на гр.Ботевград.  

1. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от т.1 на горното решение процедури по ЗОС,като в  

договора за наем се запише условието:да не пречи на дейността на  

останалата част от сградата”Дом за стари хора”  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 57  



Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за РАЗПОРЕДИТЕЛНА  

СДЕЛКА-продажба с недвижими имоти частна общинска  

собственост по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС 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.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

се извърши разпоредителна сделка-продажба по реда на чл.36 ,ал.1,т.2 от  

ЗОС с имот-частна общинска собственост включен в Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, в Община  

Ботевград през 2011 г. с цел прекратяване на съсобственост между  

Община Ботевград и Малин Петров Бельов,както следва:  

- Малин Петров Бельов от гр.София,ж.к.Свобода,бл.23,ап.35,ет.6 да  

придобие от Община-Ботевград чрез разпоредителна сделка-продажба  

правото на собственост върху ½ /една втора/ ид. част от общинската част в  

УПИ ХVІІ-72,79 в кв.47 по плана на с.Литаково,представляваща терен с  

площ от 100 /сто/кв.м. на пазарна цена в размер на 300/триста/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:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 58  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за преструктуриране и  

преобразуване на НУ”Васил Левски”-с.Литаково и Прогимназия  

„Христо Ботев”-с.Литаково и становища на Постоянната комисия по:  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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



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

администрация , вр. чл.10,ал.6 от ЗНП 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. 1. Дава съгласие да бъде направено преструктуриране и  

преобразуване на НУ”Васил Левски” и Прогимназия”Христо Ботев”- 

с.Литаково чрез сливане със седалище и адрес: ОУ”Васил Левски”- 

с.Литаково, ул.”Велчова завера”№1, община Ботевград с директор  

Тодорка Цветкова Петрова.  

2. Съхранението на задължителната документация да бъде в  

приемащото ОУ”Васил Левски”, като общообразователно училище, в  

дневна форма на обучение и възпитание,със степен на образование І-VІІІ  

клас с общ брой ученици от начален и прогимназиален етап - 152. Същото  

ще ползва двете сгради на начален и прогимназиален етап.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 59  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  



средства на ЦДГ „Слънце”-Ботевград за организиране честването на  

25-годишен юбилей 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.6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер  

на 2224 лева/Две хиляди двеста двадесет и четири / лева от  

собствени приходи на община Ботевград на Целодневна детска  

градина „Слънце”–гр.Ботевград за организиране честването на 25- 

годишен юбилей през м. юни 2011 година..  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

   

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 60  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за участие на Община Ботевград в  

Програма «Бъди шампион» -2011 г за изграждане на модул «Мини игрище  

за футбол» на територията на гр. Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по : бюджет и финанси;стопанска политика и инвестиции и  

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



съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.6,т.8 и т.23 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Одобрява решението на община Ботевград за участие и изпълнение  

на Програма «Бъди шампион» -2011 г., за изграждане на «Мини игрище  

за футбол» на територията на гр. Ботевград.  

  

 2. Приема начина на разплащане и откриване на отделна бюджетна  

сметка в полза на изпълнението на Програма «Бъди шампион» както  

следва:  

 - Субсидията осигурена от Българския Футболен Съюз в размер на  

30 000,00/тридесет хиляди/ лева без ДДС, ще се преведе в отделна  

бюджетна сметка на общината, преди началото на изпълнение на  

програмата;  

- Средствата, осигурявани от бенефициента по програмата –община  

Ботевград в размер на 25 500,00/двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС, се превеждат по 

отделна бюджетна сметка в лева на общината, открита в  

полза на изпълнението на Програма «Бъди шампион» и ще бъдат  

разплащани с Изпълнителя, както следва:  

-70%-авансово, при подписване на договор за изпълнение;  

  

-30% - доплащане до седем календарни дни от подписване на приемо –  

предавателен протокол между Общината и Изпълнителя;  

 -Общината осигурява със собствени средства сумите за ДДС в размер на  

11 100 лв., включващ ДДС върху финансовата субсидия на БФС-UEFA, и  

собственото финансиране на общината;  

3.Дава съгласие да се осигури собствено финансиране в размер на 36  

600.00 лв. от собствени приходи на община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 61  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за разпределение на общински  

жилища по видове и становища 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 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 195 /сто деветдесет и пет/ и  

разпределението им,както следва:  

 1.1. Жилища за отдаване под наем-40 /четиредесет/бр.  

 1.2. Жилища за продажба – 152 /сто петдесет и два /р.  

 1.3. Резервни жилища – 2 /две/ стаи.  

 1.4. Ведомствени жилища 1/един/бр.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 62  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за извършване на допълнителни СМР към  

обект”Извършване на довършителни СМР дейности и обзавеждане на  

обект Дом за възрастни хора в УПИ ІІ,кв.176 по плана на гр.Ботевград  

и становищe на Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие разплащането с изпълнителя по договора за  

извършване на допълнителни СМР към обект „Извършване на  

довършителни СМР дейности и обзавеждане на обект Дом за  

възрастни хора в УПИ ІІ,кв.176 по плана на гр.Ботевград” да се  

извършват със средства от собствени приходи на община Ботевград в  

размер на 208823.60/Двеста и осем хиляди осемстотин двадесет и три  

лева 0.60 ст/ до осигуряване на външно финансиране.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 63  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за закупуване на озвучителна уредба на общинската  

пенсионерска организация гр.Ботевград и становище на Постоянната  

комисия по бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 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  

1500 /хиляда и петстотин/лева от собствени приходи на община Ботевград  

за закупуване на озвучителна уредба на общинската пенсионерска  

организация град Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 64  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за откриване и приемане на  

структура на Общински учебен спортно тренировъчен  

комплекс”Балкан”гр. Ботевград 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.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. Считано от 01.03.2011 година открива Общински учебен спортно  

Тренировъчен комплекс „Балкан” гр.Ботевград.  

2. Считано от 01.03.2011 година приема структура и численост на  

персонала на ОУСТК”Балкан”-гр.Ботевград както следва:  

- управител – 1 щатна бройка  

- техник,електро и хладилни съоръжения – 1 щатна бройка  

- организатор обучение-2 щатни бройки  

- работник,поддържане на спортни съоръжения – 1 щатна бройка  

- хигиенист – 1 щатна бройка  

3. Средствата необходими за издръжка на  

ОУСТК”Балкан”гр.Ботевград са от резерва за функция  

„Образование”  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 65  

Ботевград, 24.02.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за промяна на структурата и  

числеността на персонала на Исторически музей-Ботевград  

 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.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. Считано от 01.03.2011 година приема структура и численост на  

персонала в Исторически музей гр.Ботевград,както следва  

- Директор- 1 щатна бройка;  

- Главен уредник музей- 1 щатна бройка;  

- Уредник музей – 1 щатна бройка  

- Екскурзовод музей – 1 щатна бройка  

- Хигиенист – 1 щатна бройка.  

2. Средствата необходими за издръжка на Исторически музей са от  

собствени приходи на Община Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 66  

Ботевград, 22.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за промяна на Наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  

територията на община Ботевград,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 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането  

на местните такси и цени на услуги на територията на Община  

Ботевград приета с решение №23/27.02.2003 година на Общински  

съвет Ботевград ,както следва:  

1.1.В чл.17 ал./2/ се изменя и добива следното съдържание:  

/2/На предплатилите физически лица или предприятия-собственици или  

ползватели/концесионери на имоти с жилищно предназначение в срока  

от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.  

1.2.В чл.17 се създават нови алинеи /3/ и /4/ със следното съдържание:  

  

/3/На предплатилите физически лица-собственици или  

ползватели/концесионери на имоти с нежилищно предназначение в  

срока от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 5 на сто.  

  

/4/На предплатилите предприятия-собственици или  

ползватели/концесионери на имоти с нежилищно предназначение в  

срока от 1 март до 30 април се прави отстъпка от 20 на сто.  

  

1.3.В чл.17 алинеи 3,4,5,6 и 7 стават съответно 5,6,7,8 и 9.  

2. Промените по т.1 влизат в сила от 1 януари 2011 година.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 67  

Ботевград, 22.03.2011 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изграждане на пречиствателна  

станция за питейни води в землище на с.Трудовец,,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 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 Пречиствателна станция за  

питейни води-с.Трудовец, Община Ботевград да се изгради в  

местността”Пейовица” в землището на с.Трудовец в следните имоти:  

- имот №550126 с площ от 1.242 дка.;  

- имот №550127 с площ от 1.555 дка;  

- имот №550128 с площ от 1.091 дка;  

- имот №550129 с площ от 0.970 дка, с обща площ от около 4858 кв.м.  

представляващи частна собственост на физически лица.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира необходимите  

действия в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската  

собственост и Закона за устройство на територията и др. като определя  

максимална пазарна цена при преговорите за придобиване на  

недвижимите имоти в размер на 1000/хиляда/ лева за един декар.  

3. Дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер до  

360 000 /Триста и шестдесет хиляди/ лева от собствени приходи на  

Община Ботевград за изграждане на Пречиствателна станция за  

питейни води в м.”Пейовица”-с.Трудовец.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 68  

Ботевград, 22.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за обявяване на недвижим имот- 

публична общинска собственост,находящ се в гр.Ботевград за частна  

общинска собственост,Общинският съвет Ботевград на основание чл.  

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

администрация и чл.6,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, обявява за ЧАСТНА общинска  

собственост следния общински недвижим имот- публична общинска  

собственост:  

 1.1.Поземлен имот /ПИ/ №000401/нула,нула,нула, четири,нула,едно/ с  

площ от 10.000 /десет/дка находящ се в землището на  

гр.Ботевград,актуван с акт за публична общинска собственост  

№1238/28.06.2010 година на община Ботевград , при следните мотиви:  

Поради отпаднала необходимост този терен да е предназначен за трайно  

задоволяване на обществени потребности от местно значение..  

  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите процедури от т.1 на горното решение в съответствие  

с разпоредбите на ЗОС и ЗУТ  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 69  

Ботевград, 22.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за промени в структурата на  

Общински учебен спортно-тренировъчен комплекс „Балкан”- 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

1. Считано от 01.04.2011 година увеличава числеността на персонала на  

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

- Организатор обучение - 1 щатна бройка  



- Медицинска сестра - 2 щатни бройки  

- Касиер - 1 щатна бройка  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 70  

Ботевград, 22.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на договора  

за управление на д-р Филип Филев-управител на „МБАЛ-Ботевград  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Удължава срока на договора за управление на д-р Филип Петров  

Филев- управител на „Многопрофилна болница за активно лечение- 

Ботевград”ЕООД с три години считано от 01.04.2011 година.  

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

за управление на”Многопрофилна болница за активно лечение- 

Ботевград”ЕООД с д-р Филип Петров Филев.  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 71  

Ботевград, 22.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно постъпила докладна записка от д-р Филип Филев- 

управител на „МБАЛ-Ботевград ЕООД вх.№08-03-91/07.03.2011  

година,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 да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

20 000 /Двадесет хиляди/ лева от собствени приходи на общината на  

„МБАЛ-Ботевград”ЕООД за закупуване на микробус-втора употреба за  

осигуряване транспортно обслужване на болните на хемодиализа от  

Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 72  

Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА-Председател на  

Общински съвет-Ботевград на отчет за работата на Районно  

управление на полицията-Ботевград през 2010 година и предложение  

на ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

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

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема отчета и дава много добра оценка за работата на РПУ- 

Ботевград през 2010 година със следните препоръки:  

 - засилване работата по предотвратяване на престъпленията от битов  

характер касаещи разбивания и кражби на имущество;  

 - засилване контрола за спазване на Закона за движение по пътищата;  

 - предприемане действия за подобряване ефективността от работата  

на Полицейски участък – с Новачене.  

2. Общински съвет-Ботевград се обръща с предложение и молба към  

министъра на МВР и директора на Областна дирекция на МВР- 

София област за доокомплектоване щата на Районно управление на  

полицията Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 73  

Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

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

Ботевград”ЕООД на годишен финансов отчет за 2010 година и  

приемане на бизнес план за 2011 на „МБАЛ-Ботевград ЕООД ; ГЕОРГИ  

ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на становище на ОбА и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация;чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от ТЗ и  

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

общината върху общинската част от капитала на ТД и проведено  

поименно гласуване с 27 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 “Многопрофилна болница за  

активно лечение- Ботевград” ЕООД, гр.Ботевград за 2010 година и дава  

много добра оценка за работата на ръководството на дружеството.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “Многопрофилна болница  

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

3.Избира експерт-счетоводител на дружеството за 2011 година Трифонка  

Йонкова Велева , притежаваща Диплом 0097/1992 година.  

4.Приема Бизнес – план за 2011 година на “Многопрофилна болница за  

активно лечение- Ботевград” ЕООД.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№ 74  

Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА НИКОЛЕТА ИВАНОВА- Управител на  

„Ботевградски вести”ЕООД на годишен финансов отчет за 2010  

година и приемане на бизнес план за 2011 на дружеството; ГЕОРГИ  

ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Ботевград на становище на ОбА и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация;чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от ТЗ и  

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

общината върху общинската част от капитала на ТД и проведено  

поименно гласуване с 27 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 “Ботевградски вести” ЕООД за  

2010 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “Ботевградски вести”  

ЕООД – Николета Йотова Иванова.  

3.Приема бизнес – задача за 2011 година:  

приходи 43х.лева ;  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 75  

Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

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

Бебреш”ЕООД на бизнес план за 2011 на дружеството и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград  

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



местната администрация и чл.12, т.18 от Наредбата за упражняване  

правото на собственост на общината върху общинската част от капитала  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Приема бизнес плана на „В и К-Бебреш”ЕООД за 2011 година и  

възлага на ръководството на дружеството да предприеме всички  

необходими действия за овладяване на загубите на вода по  

водопреносната мрежа.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 76  

Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за актуализация на приетите лимити за  

разходи за един храноден в детски градини и детски ясли в община  

Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  



  

1. Дава съгласие да се променят лимитите за разход в стойността на  

един храноден,както следва:  

- размер на един храноден в детска ясла - 1.60 /един лев и шестдесет ст/  

- размер на един храноден в детска градина – 1.80 /един лев и  

осемдесет ст/  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 77  

Ботевград, 31.03.2011 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 и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.7 и ал.2 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация 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.Прави промяна в Раздел ІІІ „Такси за детски ясли ,детски  

градини,специализирани институции за предоставяне на социални  

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  

на територията на община Ботевград,както следва:  

1.1.В чл.22,ал.1т.1 числото”40.00” се заменя с числото „46.00”  

1.2..В чл.22,ал.1т.2 числото”47.00” се заменя с числото „56.00”  



1.3. В чл.22,ал.1т.3 се отменя.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 78  

Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълнение в наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  

територията на община Ботевград и становища на Постоянните комисии  

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

ал.1,т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация 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.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. се създава нов член 55”а”  

със следния текст:  

Чл.55 „а”.Такси за общински учебен спортно- тренировъчен комплекс „  

Балкан”- Ботевград  

1. Входна такса :  

1.1.за ползване на ледената пързалка от ученици – 1 лев на час.  

1.2.за ползване на ледената пързалка от възрастни -3 лева на час.  

2. Такса за наем на кънки:  

1.1.за ученици - 1 лев на час.  

1.2.за възрастни - 3 лева на час.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 79  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отмяна на решение №15/27.01.2011  

година на ОбС-Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Отменя Решение № 15/27.01.2011 година на Общински съвет Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 80  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълване р-л „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 2011 година и становища на Постоянните комисии по  

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

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

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

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

„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” със следните имоти:  

1.1.Терен с площ 250 кв.м. находящ се в кв.53 по плана на с.Боженица в  

м.”Скока” до каменния мост на р.Бебреш; 1.2.Обособени части от  

сграда в УПИ ХІІ,кв.29,с.Литаково;1.3.Клуб в махала  

„Паланката”,с.Скравена;1.4. Терени в имот №000225 в землището на  

с.Новачене, на главен път Е 79.  

2. Възлага на кмета на община ботевград да организира необходимите  

действия с имотите описани в т.1 от горното решение,в съответствие с  

разпоредбите на чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 81  

 Ботевград, 31.03.2011 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 и становища на Постоянните комисии по същия  



въпрос ,Общинският съвет Ботевград на основание на осн. 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 глас „против”,0 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Александър Иванов Митровски следният  

недвижим имот:  

- имот № 005205, с начин на трайно ползване „Нива”, целият с площ от 0,015  

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

гр.Ботевград, попадащ в имот №005094, земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, при граници и съседи  

съгласно Скица – проект № Ф03310/01.03.2011г.;  

  

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

наследниците на Александър Иванов Митровски и на Общинска служба по земеделие -  

гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 82  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за даване съгласие за бракуване на  

материални активи,находящи се на площадката на  

ПСПВ”Чеканица”гр.Ботевград,собственост на „В и К-Бебреш”ЕООД  

 и становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

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

местно самоуправление и местна администрация, и проведено поименно  

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

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  



  

1. Дава съгласие за бракуване и ликвидиране на съоръжения /дълготрайни  

активи/, собственост на „Ви К Бебреш” ЕООД, както следва:  

- флокулатори 4 броя  

- ламелни утаители 4 броя  

2. Възлага на управителя на „В и К Бебреш” ЕООД да организира  

извършването на описаната в т.1 процедура по бракуването.  

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да проведе процедура за избор  

на фирма, която да извърши демонтирането и предаването на полезните  

метални отпадъци на вторични суровини.  

4. Приходите, реализирани от продажбата на металните отпадъци да бъдат  

преведени на Община Ботевград.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 83  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за даване съгласие за отпускане на  

финансови средства на Фолклорен ансамбъл”Ботевград при НЧ”Христо  

Ботев 1884”Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия  

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

6 и т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

9 000/девет хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград, на  

Фолклорен ансамбъл”Ботевград” при НЧ”Христо Ботев 1884”,Ботевград  

за участие в Източен интернационален фолклорен танцов и музикален  

фестивал в гр.Льовен,Белгия в периода от 21.04.2011 г. до 26.04.2011  

година.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  



  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 84  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  

изграждане и обзавеждане на но пенсионерски клуб в село Рашково и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

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

местно самоуправление и местна администрация, и проведено поименно  

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

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за изграждане и  

обзавеждане на нов пенсионерски клуб в село Рашково в размер до 46 000  

/Четиридесет и шест хиляди/ лева от собствени приходи на община  

Ботевград.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 85  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  

изработване на сценични костюми за концертна дейност на самодейците  

от женска вокална група за руски песни и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград на основание  

на осн. чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от Закона за местно самоуправление и местна  

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

„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  

4000/четири хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград за  

читалище „Христо Ботев-1884” гр.Ботевград за изработване на два  

комплекта сценични костюми за концертна дейност на самодейците от  

женска вокална група за руски песни  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 86  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  



участие на детски танцов състав”Ботевград при Читалище „Христо  

Ботев1884”-Ботевград в Четвърти детски фестивал на изкуствата „Лазурни  

вълни” в РГърция и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

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

Закона за местно самоуправление и местна администрация, и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас „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  

7 000/седем хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград за  

участие на детски танцов състав”Ботевград” при читалище „Христо Ботев- 

1884” гр.Ботевград в Четвърти детски фестивал на изкуствата”Лазурни  

вълни” в РГърция в периода от 20.05.2011 година до 23.05.2011 година.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 87  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината и становища на Постоянните комисии по  

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

ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас „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 1000  

(Хиляда / лева от собствени приходи на община Ботевград на  

„САМОДЕЛЕН ТЕАТЪР 11” към НЧ”Христо Ботев-1884” гр.Ботевград за  

участие в Младежки театрален фестивал”Океан от любов” в гр.Пазарджик  

от 6 до 9 април 2011 година  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 88  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРИЯ ПЕЕВА – Председател на  

Постоянната комисия по образование,наука,култура и духовни  

дейности на докладна записка за утвърждаване на студенти в МВБУ- 

Ботевград за плащане на намалена годишна такса ,Общинският съвет  

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

самоуправление и местна администрация във вр. с решение №337/30.11.2006 г.  

на ОбС-Ботевград и проведено гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Утвърждава следните студенти от Международното висше бизнес  

училище Ботевград-редовно обучение,които да плащат с 50% намаление на  

годишната такса за обучение:  

1.1.Радослав Василев Пенков – ІІІ-ти курс,специалност  

„Бизнесадминистрация”фак.№11023.  

1.2.Станислав Василев Петков – ІІІ-ти курс  

специалност”Бизцнесадминистрация”фак№11024.  

1.3.Петя Анкова Георгиева – ІІ-ри курс,спец”Счетоводство и  

контрол”фак№12506  

1.4.Маринела Гаврилова Каменова – ІІІ-ти курс спец”Счетоводство и  

контрол,фак.№11221  

1.5.София Емилова Влахова-ІІІ-ти курс,специалност”Счетоводство и  



контрол”фак.№11245  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 89  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за отмяна на решение  

№56/24.02.2011 година и становища на Постоянните комисии по същия  

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

8,чл.45,ал.9 от Закона за местно самоуправление и местна администрация във  

вр. с чл.14,ал.7,ал.8 от ЗОС, и проведено поименно гласуване с 22 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград отменя свое Решение №56/24.02.2011  

година от Протокол №3/24.02.2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 



  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 90  

 Ботевград, 31.03.2011 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 през  

2011 година и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

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

Закона за местно самоуправление и местна администрация,чл.14,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 проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас „против”,0 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се проведат търгове с тайно  

наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на недвижими  

имоти-публична общинска собственост,допълнително включени в раздел  

ІІІ.А. от Програмата за управление и разпореждане с имоти-обищнска  

собственост в Община Ботевград през 2011 година,както следва:  

1.1. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от  

5/пет/ години на Терен с площ 250 кв.м. находящ се в кв.53 по плана на  

с.Боженица в м. Скока” до каменния мост на р.Бебреш,при начална  

тръжна месечна наемна цена в размер на 250.00 лева;  2. 

  

1.2. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от  

5/пет/ години на Обособена част с площ от 60.00 кв.м. от двуетажна  

масивна сграда,находяща се в УПИ ХІІ,кв.29,с.Литаково, при начална  

тръжна наемна цена в размер на 120 лв.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 ЗОС  

и по реда на Наредбата за реда за придобиване,разпореждане и управление  

с общинско имущество в община Ботевград.  

  

  

  

  

  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 91  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград на основание  

на осн. чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна  

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

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

  

  

  

  



 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на  

1000 (Хиляда / лева от собствени приходи на община Ботевград за  

участие на Детския мажоретен състав и Младежки духов оркестър при  

НЧ”Христо Ботев 1884”-Ботевград в празници посветени на Седмицата на  

детето в гр. Чурулу-Турция от 20 до 25 април 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 92  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за предоставяне на самоходно  

шаси на кметството с.Новачене и становища на Постоянните комисии по  

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

ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Прекратява предоставените права за стопанисване и управление на  

„Родина 75 И” ЕООД , приети с т.2 на Решение № 182/29.07.2010 година  

върху следния материален актив: САМОХОДНО ШАСИ 02 87,инв.№3519.  

 2. Дава съгласие описаният в т.1 материален актив от настоящото решение  

да бъде предоставен безвъзмездно за стопанисване и управление на  

кметство с.Новачене.  

 3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури от горното и се изготви приемателно-предавателен протокол  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 93  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за учредяване право на строеж  

по чл.38,ал.2 от ЗОС в УПИХІІ,кв.10 по плана на гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

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

самоуправление и местна администрация и чл.38,ал.2 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за”, 1 глас „против”,1 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се учреди на Радка Николова Цветанова от  

гр.Ботевград,обл.Софийска,ул.”Преслав”бл.30,вх.А,ет.3,ап.9 като  

преобретател,съгласно Договор от 10.12.2008 година за право на строеж  

върху общинска земя-Терен №3 с площ от 30 кв.м.,находящ се в УПИХІІ- 

за културен дом,обществено обслужване и търговска дейност в кв.10 по  

плана на гр.Ботевград,както следва:  

Допълнително право на строеж върху терен с площ от 18.00 кв.м. с цел  

осъществяване на инвестиционни намерения за изграждане на  

„Фризьорски салон и магазин за промишлени стоки” със ЗП-48.00  

кв.м.,находящ се в УПИ ХІІ-за културен дом обществено обслужване и  

търговска дейност в кв.10 по плана на гр.Ботевград,при спазване  

нормативните разпоредби по устройство на територията за което Радка  

Николова Цветанова следва да заплати правото на строеж на Община- 

Ботевград – сумата в размер на 540.00 лева, без ДДС.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира произтичащите  

процедури по реда на ЗОС.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  



Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 94  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ликвидатор на  

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

на докладна записка за продажба на активи собственост на „Медико- 

техническа лаборатория-І-Ботевград”ЕООД в ликвидация , предложение  

на адв.Виктор Велчев и становища на Постоянните комисии по същия  

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

8 и т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и  

чл.268,ал.1 от ТЗ 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. Одобрява предложението и действията на ликвидатора на „Медико- 

техническа лаборатория-І-Ботевград”ЕООД –в ликвидация да бъде  

извършена продажба на движими вещи собственост на „МТЛ-1- 

Ботвеград”ЕООД-в ликвидация с описаните минимални цени в  

Приложение 1.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 95  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ликвидатор на  

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

записка за продажба на активи собственост на „Дентален център-І- 

Ботевград”ЕООД - в ликвидация , предложение на адв.Виктор Велчев  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

съвет Ботевград на основание на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за  

местно самоуправление и местна администрация и чл.268,ал.1 от ТЗ 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. Одобрява предложението и действията на ликвидатора на „Дентален  

център-І-Ботевград”ЕООД –в ликвидация да бъде извършена  

продажба на движими вещи собственост на„Дентален център-І- 

Ботевград”ЕООД –в ликвидация с описаните минимални цени в  

Приложение 1.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 96  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ликвидатор на  

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

записка за продажба на активи собственост на „Медицински център -І- 



Ботевград”ЕООД - в ликвидация , предложение на адв.Виктор Велчев и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

съвет Ботевград на основание на осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за  

местно самоуправление и местна администрация и чл.268,ал.1 от ТЗ 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 :  

  

2. Одобрява предложението и действията на ликвидатора на  

„Медицински център-І-Ботевград”ЕООД –в ликвидация да бъде  

извършена продажба на движими вещи собственост  

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

описаните минимални цени в Приложение 1.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 97  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови  

средства за заплащане на обезщетение по гр.дело№269/2007 година на  

ботевградски районен съд и становища на Постоянните комисии по  

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

ал. 1, т. 6 от Закона за местно самоуправление и местна 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 бъдат отпуснати финансови средства в размер  

на 8826.25/Осем хиляди осемстотин двадесет и шест лв.25 ст/ от  

собствени приходи на Община Ботевград за изплащане на обезщетение  

по гражданско дело №269/2007 г. на Ботевградски районен съд.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 98  

 Ботевград, 31.03.2011 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 за ползване два  

месеца и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

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

от Закона за местно самоуправление и местна 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 за ползване на банков кредит-  

овърдрафт в размер на 1 000 000 (един милион ) лева за срок  

на ползване два месеца с банка ”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА  

БАНКА „ АД клон Враца,офис Ботевград , чрез учредяване на  

ипотека върху недвижими имоти – частна общинска  

собственост, представляващи:  

 1.1.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.  

 1.2.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. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва  

всички необходими документи свързани със сключване на  

договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 99  

 Ботевград, 31.03.2011 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 и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос ,Общинският съвет Ботевград на основание на осн. 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 25 гласа „за”, 0 глас „против”,0 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Дила/Диша/Василева Уручанска следният  

недвижим имот:  

- имот № 066080, с начин на трайно ползване „Изоставена Нива”, целият с  

площ от 2,610 дка., осма категория, находящ се в местността „Греджовица”, в  

землището на с.Скравена, попадащ в имот №066070, земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, при  

граници и съседи съгласно Скица – проект № Ф02579/01.03.2011г.;  

  

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

наследниците на Дила/Диша/Василева Уручанска и на Общинска служба по  

земеделие - гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  



  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 100  

 Ботевград, 31.03.2011 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  

2011 година и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

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

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

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите- 

общинска собственост в Община Ботевград през 2011 година,както  

следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова  

следваща точка със следния текст:  

Продажба на поземлен имот /ПИ/№000401 с площ от 10.000 дка  

находящ се в землището на гр.Ботевград.  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 101  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за продажба на Поземлен имот  

№000401 – частна общинска собственост находящ се в гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският  

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

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

2. 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 2011 година,както следва:  

Поземлен имот /ПИ/№000401 с площ от 10.000/десет/ дка находящ се в  

землището на гр.Ботевград при начална тръжна пазарна цена в размер  

на 80 000 /Осемдесет хиляди/лева. Сделката е освободена от ДДС  

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

т.1 на горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 102  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  

награждаване на Управителния съвет на дружество „Орханиец” по случай  

20 годишнина от неговото учредяване и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград на основание  

на осн. чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 23  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на  

2000/две хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград за  

награждаване на Управителния съвет на дружество „Орханиец” във връзка  

с 20 годишнината от неговото учредяване  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 103  



 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на проект за ПУП-ПЗ на  

имот №220091,находящ се в Стопански двор землище с.Новачене,Община  

Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

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

дейностите по чл.17,ал.1т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,на осн. чл.129,ал.1 от  

ЗУТ във вр. с Решение №14 от протокол №5/24.03.2011 г. на ОЕСУТ и  

проведено гласуване с 23 гласа „за”, 0 глас „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 №220091,находящ се в  

Стопанско двор,землището на с.Новачене,община Ботевград,като за него  

се установи ниско разположено свободно застрояване за осъществяване на  

безвредна производствена и складова дейност.  

Проектът се намира в сградата на общината-стая №23  

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 извърши  

произтичащите от решението законови процедури.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 104  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на проект за ПУП на  

имот №054041 в м.Широко ливаде”в землището на гр.Ботевград с цел  

промяна на предназначението за „Жилищно строителство”и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград  



на основание на осн. чл. 20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 23 гласа „за”, 0 глас „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/ПУП/на имот №054041 в м.Широко ливаде”в землището  

на гр.Ботевград с цел промяна на предназначението на същия за  

„Жилищно строителство”съгласно приложения проект.  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от решението процедури.  

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

решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград до  

Административен съд София област.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 105  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  

извършване на ремонтни дейности по преустройство западна част на  

сграда”Ритуален дом” в пенсионерски клуб и обзавеждането му за нуждите  

на пенсионерската организация на гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград  

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

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

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  



 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства до 50 000  

/Петдесет хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград за  

извършване на ремонтни дейности по преустройство на част от западната  

част на сграда”Ритуален дом” в пенсионерски клуб и обзавеждането му за  

нуждите на пенсионерската организация на град Ботевград.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 106  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за uандидатстване за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ по Схема: BG161PO001/1.1-12/2011  

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции предлагащи  

услуги за деца в риск” от Оперативна програма „Регионално  

развитие”2007-2013 г. и становища на Постоянните комисии по същия  

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

и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласието община Ботевград да кандидатства за финансиране  

пред Оперативна програма “Регионално развитие” ; Приоритетна ос 1  

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.1: „ Социална  

инфраструктура» по Схема за безвъзмездна финансова помощ:  

BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на  

социални институции предлагащи услуги за деца в риск”  

2. Община Ботевград поема ангажимент да създададе съответната  

социална услуга.  

3. До приключване на строителните работи по изпълнението на настоящия  

проект, ще стартират със създаването на услугата.  

4. Услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след създаването й.  

5. Предназначението на сградатите, обект на интервенция по проекта, няма  



да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на  

дейностите по проекта.  

6. Сградите, обект на интервенция по проекта ще бъдат използвани за  

предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 10  

години след приключване на дейностите по проекта.  

7. Децата ще бъдат прехвърлени в новосъзъздадената услуга в срок до три  

месеца след приключване на дейностите по проекта.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 107  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка относно изменение на Подробния  

устройствен план на УПИ ІІ-за жилищно  

строителство,общественообслужващи дейности и градина кв.1б по плана  

на гр.Ботевград и становище на Постоянната комисия по териториално  

развитие по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград на основание на  

осн. чл. 20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА и  

чл.134,ал.1т.1 и ал.2,т.6 от ЗУТ и проведено гласуване с 24 гласа „за”, 0  

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

29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен  

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

строителство,общественообслужващи дейности и градина,кв.1б по плана  

на гр.Ботевград и УПИ ІІІ-За жилищно  

строителство,общественообслужващи дейности и градина,кв.1б по плана  

на гр.Ботевград като същите се обединят в един общ УПИ ІІ- За жилищно  

строителство,общественообслужващи дейности и градина,кв.1б по плана  

на гр.Ботевград съгласно скица предложение.  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решението процедури.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 108  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за разполагане на едноетажна масивна  

сграда върху имот-частна общинска собственост в УПИ Х-за  

общ.обслужване в кв.10 по плана на гр.Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград на основание  

на осн. чл. 20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за разполагане на  

едноетажна масивна сграда за обществено обслужваща дейност със ЗП- 

100 кв.м. с постоянен устройствен статут в северната част на УПИ Х-за  

обществено обслужване в кв.10 по плана на гр.Ботевград.  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решението процедури по  

ЗУП,ЗОС и включване в Програмата за управление и разпореждане с  

имотите-общинска собственост в Община-Ботевград през 2011 година  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 109  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД НА докладна записка за даване съгласие за  

официална покана на официални гости от РМордовия за участие в  

честването на 145-години градско начало в Ботевград ,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 глас „против”,0 глас „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде отправена официална покана към  

Николай Иванович Меркушин-Президент на Република  

Мордовия и Владимир Фьодорович Сушков- Кмет на гр.Саранск  

за участие в тържествата във връзка с 145 години градско  

начало в Ботевград  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 110  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД НА докладна записка за отпускане на  

финансови средства за предстоящото тържествено честване на 145  

годишнината от поставяне на градско начало и 145 години часовникова  

кула в гр.Ботевград ,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер  

до 80 000 /осемдесет хиляди/ лева от собствени средства на община  

Ботевград за извършване на ремонтни дейности в централната  

градска част и прилежащата инфраструктура във връзка с  

предстоящото тържествено честване на 145 годишнината от  

поставяне на градско начало и 145 години часовникова кула в  

гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 111  

 Ботевград, 31.03.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА- Председател на  

Общински съвет – Ботевград на проект на план за работа на  

Общинския съвет –Ботевград през второто тримесечие на 2011 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 22  

гласа „за”, 0 глас „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 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 112  

 Ботевград, 18.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за изваждане на недвижими имоти от  

Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост  

в община Ботевград през 2011 година находящи се в кв1б и  

кв.170,Ботевград,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8,  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8,ал.10  

от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за актуализиране на  

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  

в Община Ботевград през 2011 г. – относно изваждане на недвижими  

имоти от списъка по т.ІІІ.Б. на същата,както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти които общината има готовност да продаде, заличава и  

прекратява процедурата по продажба на следните недвижими имоти:  

  

48. / УПИ ХХVІІІ за жилищно строителство, празен незастроен терен с  

урегулирана площ от 1700 кв.м., с уредени регулационни сметки, в кв.170/  

в ж.к.”Васил Левски/ по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна  

пазарна цена 110 500/сто и десет хиляди и петстотин/лв., без ДДС.  

95 ./ УПИ ІІ-за жилищно строителство,обществено-обслужващи дейности  

и градина в кв.1 б/ЖК „Север”/ по плана на гр.Ботевград с ур. площ от 628  

кв.м. при начална тръжна цена в размер на 37 700 лв. без ДДС  

96./ УПИ ІІІ- за жилищно строителство, обществено обслужващи  

дейности и градина в кв.1 б/ЖК „Север”/ по плана на гр.Ботевград с ур.  

площ от 628 кв.м. при начална тръжна цена в размер на 37 700 лв. без ДДС  

  

  2.  

99./ Обособена част, представляваща ПЪРВИ ЕТАЖ на кота +0.00 със ЗП- 

255кв.м. и самостоятелно външно стълбище към него със ЗП- 30кв.м. към  

ул.”акад.Ст.Романски” от Обособена западна част от двуетажна масивна  

сграда със сутерен, находяща се в УПИ І на кв.65 по плана на гр.Ботевград,  

състояща се от следните помещения : фоайе-галерия, две стаи за  

администрация, стая за почивка и сервизни помещения , със съответните  

ид.ч. от об.ч. на сградата и съответното право на строеж в УПИ І на кв.65  

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

400 800лв., без ДДС.  



МОТИВИ: Във връзка с инвестиционните намерения на община  

Ботевград за изграждане на 2/два/ броя Центрове за настаняване от семеен  

тип/ЦНСТ/ за работа с деца с увреждания/имотите по т.48,т.95 и т.96/ и нов  

пенсионерски клуб в центъра на гр.Ботевград/имот по т.99/.  

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

горното решение процедури по ЗОС  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 113  

 Ботевград, 18.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълване и актуализиране на  

Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост  

в община Ботевград през 2011 година,Общинският съвет Ботевград на  

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



администрация ,чл.8,ал.9,т.4 и чл.34 от ЗОС във вр. с чл.6,т.1 от Наредбата за  

реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за допълване и  

актуализиране на т.2/втора/ от глава VІ /шест/ на Програма за управление  

и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през  

2011 г.,както следва:  

Създава нова точка 2.1. със следния текст:  

Придобиване право на собственост на недвижими имоти,представляващи  

частна собственост на физически лица:  

-Поземлен имот №550126 с площ от 1.242 дка ливада пета категория по  

плана за земеразделяне в землището на с.Трудовец,Софийска  

област,собственост на н-ците на Васил Христов Коцев- Мара Василева  

Малечкова и Райна Василева Христова;  

-Поземлен имот №550127 с площ от 1.555 дка,ливада пета категория по  

плана за земеразделяне в землището на с.Трудовец,Софийска  

област,собственост на н-ците на Марин Колев Цолов- Петко Маринов  

Цолов, Веса Маринова Василева и Марийка Маринова Колева.  

Способ на придобиване:възмездно чрез покупко-продажба по реда на чл.34  

от ЗОС.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира необходимите  

действия в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската  

собственост  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 114  

 Ботевград, 18.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за придобиване правото на собственост  

върху два броя недвижими имоти находящи се в землището на с.  

Трудовец-частна собственост на физически лица,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация , чл.34 от ЗОС във вр. с чл.6,т.1 от  

Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет – Ботевград дава съгласие да се извършат  



разпоредителни сделки – ПОКУПКИ с цел Община Ботевград да придобие  

възмездно правото на собственост върху недвижими имоти-частна  

собственост на физически лица,находящи се в местността  

„Пейовица”,землището на с.Трудовец,Софийска област,включени в  

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2011 г.,както следва:  

1.1. Община Ботевград да придобие възмездно правото на собственост от  

Мара Василева Малечкова и Райна Василева Христова като наследници на  

Васил Христов Коцев и като собственици,съгласно решение  

№83А/23.02.1999 г. на Общинска служба по земеделие и гори- 

гр.Ботевград и скица изх.№К01216/24.03.2011 г. върху:  

-Поземлен имот №550126 /пет, пет, нула,едно,две,шест/ с площ от 1.242  

/един дка,двеста четиридесет и два кв.м./ дка. ливада пета категория по  

плана за земеразделяне в м.Пейовица, землището на с.Трудовец,Софийска  

област, при граници и съседи: №550125.Ливада –насл. на Павел Вутов  

Конов;№550148-полски път на Община Ботевград;№550127 ливада-насл.  

на Марин Колов Цолов;№550083 ливада на Пенка Георгиева Добрева ,  

срещу заплащане на сумата в размер на 1242.00/Хиляда двеста четиридесет  

и два/лева.  

  

  2. 

1.2. Община Ботевград да придобие възмездно правото на собственост от  

Петко Маринов Цолов,Веса Маринова Василева и Марийка Маринова  

Колева, като наследници на Марин Колев Цолов и като  

собственици,съгласно Решение №79А/23.02.1999 г. на Общинска служба  

по земеделие и гори-гр.Ботевград и скица изх.№КО1215/24.03.2011 г.  

върху:  

- Поземлен имот№550127 с площ от 1.555 дка,ливада,пета категория  

по плана за земеразделяне в землището на с.Трудовец,Софийска  

област, при граници и съседи:550126,ливада-насл. на Васил Христов  

Коцов;№550083,ливада на Пенка Георгиева  

Добрева;№550084,ливада –насл. на Гаврил Николов  

Янчовски;№550128,ливада-насл. на Христо Стефанов  

Вълков;№550148,полски път на Община Ботевград срещу заплащане  

на сумата в размер на 1555.00 /Хиляда петстотин,петдесет и пет/лева.  

МОТИВИ: Цел на придобиването е изграждане на Пречиствателна  

станция за питейни води в с.Трудовец,община Ботевград.  

  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира необходимите  

действия в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската  

собственост  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 115  

 Ботевград, 18.04.2011 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 предоставя под наем” от Програмата за  

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община  

Ботевград през 2011 година,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 ЗОС о и проведено  

поименно гласуване с 21 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет – Ботевград дава съгласие да се извърши допълване на  

раздел ІІІ.А. Имоти които общината има намерение да предоставя под  

наем” от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска  

собственост в община Ботевград през 2011 година със следните имоти:  

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 необходимите  

действия в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската  

собственост  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 116  

 Ботевград, 18.04.2011 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 имоти-общинска собственост в община  

Ботевград през 2011 година,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация ,чл.14,ал.2 и ал.7 и ал.8 от ЗОС и глава VІ от Наредбата за  

реда за придобиване,разпореждане и управление с общинско имущество в  

Община Ботевград и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”, 0  

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

29,  

 Р Е Ш И :  

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

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

обособена част от публична общинска собственост,допълнително включен  

в раздел ІІІ.А.от Програмата за управление и разпореждане с имоти- 

общинска собственост в община Ботевград през 2011 година със следните  

имоти:  

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 общинска собственост и по реда на Наредбата за реда за  

придобиване,разпореждане и управление с общинско имущество в Община  

Ботевград  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 117  

 Ботевград, 18.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за утвърждаване на общинска  

транспортна схема,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и чл.17 от Закона за автомобилните превози и проведено  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Утвърждава Общинска транспортна схема съгласно Приложение  

№1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 118  

 Ботевград, 18.04.2011 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за определяне максимална цена за  

таксиметров превоз на пътници за 1 километър пробег,,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и чл.24а,ал.5 от от Закона за  

автомобилните превози и проведено гласуване с 23 гласа „за”, 0 глас  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Определя максимална цена за таксиметров превоз на  

пътници за един километър пробег не по-висока от 1 лев с  

ДДС.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 119  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦВЕТАНКА АРБОВА- Управител на  

ОП”Обредни дейности” на информация за дейността на ОП”Обредни  

дейности” 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 глас „против”,0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Информацията за дейността на ОП”Обредни  

дейности”- гр. Ботевград и дава много висока оценка за работата на  

предприятието.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 120  

 Ботевград, 28.0404.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ- Управител на  

ОП”Автогари и транспортно обслужване” на информация за дейността  

на ОП”Автогари и транспортно обслужване” и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

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

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  



  

  

1. Приема Информацията за дейността на ОП”Автогари и  

транспортно обслужване - гр. Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 121  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за промяна в чл.54 от Наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  

територията на община Ботевград и становища на Постоянните комисии по  

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

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. В глава ІІІ ”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,чл.54 се променя  

и придобива следния текст:  

 Чл.54. Такси и услуги на Исторически музей-Ботевград  



1. Входна такса:  

1.1. За ученици и деца жители на община Ботевград – безплатно;  

1.2. За възрастни – 1.00 лев  

1.3. За деца и групи,които не са жители на Община Ботевград-0.50  

лв.  

2. Такса за беседи:  

2.1. Беседа в музея – 5.00 лева  

2.2. Беседа за културно-исторически обект извън музея – 5.00 лева  

2.3. Беседа за обходен туристически маршрут в общината – 20.00  

лева  

3. Такса за заснемане:  

3.1.Фототакса за любителско заснемане – 2.00 лв.  

3.2.Видеотакса за любителско заснемане – 5.00 лв. 4. Други такси за музейни услуги.  

4.1. За извършване на справка за наличието на движими културни  

ценности,основен и научно спомагателен фонд- 2.00 лв  

4.2. За сканиране и запис на електронен носител на архиви,снимкови  

и други материали – 2.00 лв. на страница  

4.3. За ползване на специализирана историческа библиотека- 1.00 лв.  

4.4. За продажба на художествени произведения от изложби,уредени  

в художествената галерия на музея-върху обявената стойност – 10 %  

4.5. За продажба на художествени произведения в художествената  

галерия върху обявената стойност – 10 %  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 122  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълване и актуализиране на раздел  

ІІІ.А от Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост  

за 2011 г. с имоти публична общинска собственост – физкултурни салони в  

кв. 87 и кв. 63, Ботевград ` и становища на Постоянните комисии по  

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

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 общинска собственост и проведено  

поименно гласуване с 21 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се извърши  

Допълване и актуализиране на раздел ІІІ-А. Имоти,които общината има  

намерение да предостави под наем” от Програмата за управление и  

разпореждане с общинска собственост за 2011 г. със следните имоти:  

  

- Физкултурен салон със ЗП-324.19 кв.м. в УПИ ХVІІ-1229 в кв.87  

по плана на гр.Ботевград,актуван с АОС-публична№213/19.01.2000 г.  

- Физкултурен салон със ЗП-449 кв.м. в УПИ ІV-за училище в кв.63  

по плана на гр.Ботевград,актуван с АОС-публична №158/01.02.1999 г.  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

  

  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ Изготвил:А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 123  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отдаване под наем на сграден фонд- 

публична общинска собственост в ОУ”Н.Й.Вапцаров”гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 и 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 общинска собственост,програмата за управление и разпореждане  

с имотите –общинска собственост за 2011 година ; Наредбата за реда за  

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и  

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

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

 Р Е Ш И :  

1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се отдаде под наем  

сграден фонд в ОУ”Н.Й.Вапцаров”гр.Ботевград,включен в раздел ІІІ-А на  

Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска  

собственост за 2011 година представляващ:  

- Физкултурен салон със ЗП-324.19 кв.м. в УПИ ХVІІ-1229 в кв.87  

по плана на гр.Ботевград,актуван с АОС-публична№213/19.01.2000 г.  

- Физкултурен салон със ЗП-449 кв.м. в УПИ ІV-за училище в кв.63  

по плана на гр.Ботевград,актуван с АОС-публична №158/01.02.1999 г., при  

спазване на следните условия:  

1.1. Отдаването под наем само за времето в което физкултурните  

салони са свободни от учебно-тренировъчни дейности на учениците от  

ОУ”Н.Й.Вапцаров”-гр.Ботевград.  

1.2. Отдаването под наем да бъде само за физкултурни дейности и  

да не нарушава и не пречи на дейностите свързани с учебния процес;  

1.3. Отдаването под наем да стане чрез търг с тайно наддаване по  

реда на чл.14,ал.2и ал.7 от Закона за общинската собственост,Наредбата за  

реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и  

по цени определени с Тарифа за определяне на минимален месечен  

наем,приета с цитираната по-горе наредба  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 124  

 Ботевград, 28.04.2011 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 2011  

година с недвижим имот в кв.79 по плана на гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет Ботевград на  

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

администрация , чл.8,ал.9 и ал.10,чл.34,ал.1 от Закона за общинска  

собственост,чл.54 от ЗДС и проведено поименно гласуване с 22 гласа  

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

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

1.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 2011 година приета с решение №44/24.02.2011 година на  

Общински съвет-Ботевград със следния недвижим имот-държавна  

собственост:  

УПИ І-за училище,заедно със застроения в него сграден фонд в  

кв.79 по плана на гр.Ботевград,при следните условия:  

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

ЗДС;  

Мотиви: Изграждане на Високотехнологичен парк в община  

Ботевград.  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 125  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за безвъзмездно придобиване  

правото на собственост върху имот държавна собственост по реда на чл.54  

от ЗДС и становища на Постоянните комисии по същия  

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

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



ал.10,чл.34,ал.1 от Закона за общинска собственост,чл.54 от ЗДС и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие Община Ботевград да  

придобие БЕЗВЪЗМЕЗДНО правото на собственост върху следния имот- 

държавна собственост:  

УПИ І-за училище,заедно със застроения в него сграден фонд в  

кв.79 по плана на гр.Ботевград при следните условия:  

СПОСОБ на придобиване:БЕЗВЪЗМЕЗДНО по реда на чл.54 от  

ЗДС.  

МОТИВИ: Изграждане на високотехнологичен парк в община  

Ботевград  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 126  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за допълване и актуализиране  

на гл.V от Програма за управление и разпореждане с общинска  

собственост през 2011 година с цел прекратяване на съсобственост и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация , чл.8, ал.10,чл.36,ал.1,т.2 от  

Закона за общинска собственост и проведено поименно гласуване с 21  

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

общински съветници 29,  

  

  



  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1.С цел прекратяване на съсобственост между община Ботевград и  

физически лица, Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира  

Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост  

в Община Ботевград през 2011 година,както следва  

В ГЛАВА V- Описание на имотите,в които общината има  

намерение да прекрати съсобственост…” създава нова,следваща точка със  

следния текст:  

- Терен с площ от 370 кв. влизащ в УПИ І-296 в кв.11 по плана на  

с.Рашково,Община Ботевград.  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

необходимите действия в съответствие с разпоредбите на Закона за  

общинската собственост.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 127  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за разпоредителна сделка- 

продажба с недвижим –частна общинска собственост по реда на  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.8,  

ал.10,чл.36,ал.1,т.2 от Закона за общинска собственост и проведено  

поименно гласуване с 21 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

1Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка  

прекратяване на съсобственост чрез продажба по реда на чл.36,ал.1,т.2 от  

ЗОС между община Ботевград и Любомир Тодоров Петков и Лиляна  

Тодорова Върбанова,като собственици,съгласно нот.акт №47,том  

VІ,д2400/1975 г. имот пл.№296 в кв.11 по плана на с.Рашково,Община  

Ботевград,Софийска област,влизащ с площ от 150 кв.м. в УПИ І- 

296,целият с ур.площ от 520 кв.м. в кв.11/единадесет/ по плана на  



с.Рашково,Община Ботевград,касаеща следното:  

Любомир Тодоров Петков и Лиляна Тодорова Върбанова и двамата  

като н-ци на Тодор Иванов Петков,притежаващи по наследство и по нот.  

Акт №47,том VІ,д.2400/1975 г. имот пл.№296 в кв.11 по плана на  

с.Рашково,община Ботевград,Софийска област,да придобият правото на  

собственост от Община Ботевград върху терен с площ от 370 кв.м. влизащ  

в УПИ І-296,целият с ур.площ от 520 кв.м. в кв.11 по плана на  

с.Рашково,Община Ботевград, актувана с АОС№128/18.04.2011 г. чрез  

покупко-продажба по пазарна цена одобрена от Общински съвет-Ботевград  

на 1480.00 /Хиляда четиристотин и осемдесет/ лева без ДДС.  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни необходимите  

процедури по чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 128  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за удължаване наемен договор  

на обект Кафе-сладкарница на партерния етаж на сграда читалище  

„Светлина”, с. Литаково, по реда на §78 от ПЗР на ЗОС и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет Ботевград на  

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

администрация и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено поименно гласуване с  

23 гласа „за”, 0 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 07.05.2003 г.  

с ЕТ”Иван Янкулски-Сачи” за срок от 3 /три / години,считано до  

07.05.2014 година на обект Кафе-сладкарница състояща се от: Търговска  

зала със светла площ от 49.00 кв.м. и складово помещение към нея със  

светла площ от 19 кв.м. на партерния етаж на сграда Читалище”Светлина”  

в кв.61 по плана на с.Литаково,при същата наемна месечна цена.  

2.Останалите клаузи по договора за наем остават без промяна.  

3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни процедурите  

по ЗОС произтичащи от настоящето решение.  

  

  



  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 129  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на  

Община Ботевград на докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№031031 в м. „Тръстеник” в землището на Ботевград с цел промяна  

предназначението за „Обществено-обслужваща сграда, склад и паркинг и  

становища на Постоянната комисия по териториално развитие по същия  

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

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

самоуправление и местната администрация; чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 22 гласа „за”, 0 глас „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 №031031 в м”Тръстеник” в  

землището на гр.Ботевград с цел промяна на предназначението на  

същия за „Обществено-обслужваща сграда,склад и паркинг”  

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:  

 /М. КИРОВА/  



Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 131  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на ПУП на имот №062040  

в м. „Пръдлювец” в землището на Ботевград с цел промяна  

предназначението за „Вилно строителство” и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос,,Общинският съвет  

Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация; чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 22 гласа „за”, 0 глас „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 №062040 в м”Пръдльовец” в  

землището на гр.Ботевград с цел промяна на предназначението  

на същия за комплексно вилно застрояване/три вилни  

сгради,разположени 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:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 132  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за промяна структурата на персонала на  

ОППД”Боженишки урвич”с.Боженица и становище на Постоянната  

комисия по местно самоуправление по същия въпрос,,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с 22  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Прави промяна в структурата на ОППД”Боженишки урвич”,като  

длъжността „пазач” се трансформира в  

длъжност”работник,поддръжка”  

2. Направената промяна влиза в сила от 01.05.2011 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 133  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за откриване на една яслена група към  

ЦДГ „Звънче”, Ботевград и преобразуване на детската градина в  

Обединено детско заведение „Звънче”, Ботевград и становища на  



Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет Ботевград на  

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

администрация и проведено гласуване с 21 гласа „за”, 0 глас  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Открива една яслена група към ЦДГ”Звънче” Ботевград и  

преобразува детската градина в Обединено детско  

заведение”Звънче”-Ботевград.  

2. Направената промяна влиза в сила от 01.09.2011 година.  

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да издаде заповед за  

преобразуване на ЦДГ в ОДЗ.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 134  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за издаване на разрешително за  

ползване на воден обект и становища на Постоянните комисии по  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр.с  

чл.52,ал.1,т.3 буква”б” от Закона за водите и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  



1. Дава съгласие да бъде издадено разрешително за ползване на  

воден обект – яз.Мали лаг на „Лагуна 2001” ЕООД.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 135  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на еднократна финансова  

помощ на Пенка Ангелова Лазарова за оперативно лечение и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 22 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова  

помощ в размер на 1500 лева от собствени приходи на лицето  

Пенка Ангелова Лазарова за оперативно лечение на око.  

  

  

  

  



  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 136  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината и становища на Постоянните комисии  

по същия въпрос,,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

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

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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

6000/шест хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград за  

финансово подпомагане /по 100.00лв. на човек/ на членовете на  

Общинската организация по ветераните от войните,Ботевград и 16000  

/Шестнадесет хиляди/ лева за закупуване по 5 куб.м. дърва за огрев по  

приложен списък.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 137  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за осигуряване на средства за  

подпомагане издаването на самостоятелни стихосбирки с автори Стефан  

Иванов Стаменов и Ванина Петрова Каменова и становище на  

Постоянната комисия по образование,наука,култура и духовни дейности  

по същия въпрос,,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

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

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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

1 500/ хиляда и петстотин/ лева от собствени приходи на община  

Ботевград за подпомагане издаването на:  

1.1 Книгата”Есенни творения” на Стефан Иванов Стаменов –  

500/петстотин/ лева  

1.2 Стихосбирката на Ванина Петрова Каменова – 1000/хиляда/ лева.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 138  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  

продължаване на месечната стипендия на Станислава Илиева Димитрова  

от с. Врачеш до края на м. май 2011 г. и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

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

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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за месечна  

стипендия в размер на 300.00 лева за месец май 2011 година на лицето  

Станислава Илиева Димитрова от село Врачеш от собствени приходи на  

общината.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 139  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на средства за участие на  

 фолклорно-танцов ансамбъл „Ботевградска младост” в Международен  

танцов фестивал в гр. Лимасол, Кипър и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

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

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

29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени  

приходи на общината в размер до 18 400 /Осемнадесет хиляди и  

четиристотин лева/ за участие на Фолклорно танцов ансамбъл  

„Ботевградска младост” при НЧ”Христо Ботев” в Международен танцов  

фестивал в град Лимасол-Кипър за периода от 31 юли до 6 август 2011  

година.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 140  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  

участие на читалища във фестивали в чужбина и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 22 гласа  

„за”, 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 от собствени  

приходи на общината в размер до 48 000 /Четиридесет и осем хиляди  

лева/ на читалища от общината за участие в международни фестивали в  

чужбина,както следва:  

1.1. НЧ ”Никола Ракитин 1890”-с.Трудовец – до 8 000 лева  

1.2. НЧ ”Събуждане 1895”с.Врачеш – до 8 000 лева  

1.3. НЧ „Правда 1905”с.Новачене - до 8 000 лева  

1.4. НЧ „Светлина 1900”с.Литаково - до 8 000 лева  

1.5. НЧ ”19 февруари 1906,с.Скравена - до 8 000 лева  

1.6. НЧ „Христо Ботев 1884”-Ботевград- за групата за руски песни  

– до 8 000 лева.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 141  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на еднократна финансова  

помощ на Паулина Иванова Велчева от Ботевград за участие на  

Световното първенство по лека атлетика за ветерани в гр. Сакраменто- 

Калифорния и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  



Паулина Иванова Велчева от Ботевград в размер на 2 400/Две хиляди и  

четиристотин/ лева от собствени приходи на Община Ботевград за  

закупуване на самолетен билет във връзка с участието й на Световното  

първенство по лека атлетика за ветерани в гр.Сакраменто-Калифорния, в  

периода от 06.07. до 17.07.2011 година  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 142  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  

подпомагане с хранителни продукти инвалидите първа група с чужда  

помощ от община Ботевград и становища на Постоянните комисии по  

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

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

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас „против”,0  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

60 000 лева от собствени приходи на общината за ежемесечно  

подпомагане с хранителни продукти инвалидите първа група с чужда  

помощ от община Ботевград  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 143  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане финансови средства на  

самодейни колективи при НЧ „Христо Ботев 1884”, Ботевград за участие  

във фестивали в чужбина и становища на Постоянните комисии по  

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

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

проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 0 глас „против”,2 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в  

размер до 39 000/тридесет и девет хиляди/ лева от собствени  

приходи на Община Ботевград на НЧ”Христо Ботев  

1884”,Ботевград за участие на самодейни колективи в  

международни фестивали в чужбина,както следва:  

1.1. Градски хор”Стамен Панчев” - до 10 000 лева  

1.2. Мажоретни състави - до 15 000 лева  

1.3. Група „Фламинго” - до 6 000 лева  

1.4. Танцов състав”Ромска младост” - до 8 000 лева  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 



  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 144  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане финансови средства за  

празничен концерт-спектакъл „Легенди за малкия град”, посветен на 145  

години градско начало и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

11 000 /Единадесет хиляди/ лева от собствени приходи на Община  

Ботевград за празничен концерт-спектакъл”Легенди за малкия  

град”,посветен на 145 години градско начало.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  



№ 145  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане финансови средства за  

обзавеждане на Исторически музей, Ботевград 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 23 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

28 500 /Двадесет и осем хиляди и петстотин/ лева от собствени приходи на  

Община Ботевград за обзавеждане на Исторически музей,  

Ботевград.празничен концерт-спектакъл”Легенди за малкия град”,посветен  

на 145 години градско начало.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 146  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за даване съгласие за учредяване право  

на преминаване през поземлен имот и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос,,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване  



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

общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде учредено на Ильо Стоянов  

Илиев,собственик съгласно нотариален акт №31,том ІV,рег. №5433,дело  

№577 от 2009 година на поземлен имот №075002 по картата на  

възстановената собственост на с.Краево при граници и съседи описани  

в НА: право на преминаване през общински поземлен имот №044001- 

земи по чл.19 от ЗПЗЗ и поземлен имот №044018-земи по чл.19 от  

ЗСПЗЗ в землището на с. Краево.  

2. Преминаването през имота да се извършва както следва:  

- без да се препятства установения начин на трайно ползване на имота;  

- без да се влошават условията на застрояване на поземления имот,  

през който се преминава  

- без да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да осъществи произтичащите  

от горното решение процедури.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 147  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за даване съгласие за учредяване право  

на преминаване през поземлен имот и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос,,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да бъде учредено на Генка Василева Колева и Калоян  

Петров Колев,собственици съгласно нотариален акт №191,том ІІІ, дело  



№552 от 2008 г. на 1433/1759 /хиляда четиристотин тридесет и три  

върху хиляда седемстотин петдесет и девет/ид.части от  

пасище,мера,цялото с площ от 1.759 дка в местността „Червена  

киселица”,представляващо имот №013116 по картата на землището на  

гр.Ботевград,при граници и съседи описани в НА: Право на  

преминаване през поземлен имот№013067-земи по чл.19 от ЗСПЗЗ в  

местността „Червена киселица” в землището на гр.Ботевград  

2.Преминаването през имота да се извършва както следва:  

- без да се препятства установения начин на трайно ползване на имота;  

- без да се влошават условията на застрояване на поземления имот,  

през който се преминава  

- без да се засягат разрешени строежи или съществуващи сгради.  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да осъществи произтичащите  

от горното решение процедури.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 148  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на проект за Подробен  

устройствен план /ПУП/- Парцеларен план и схема за „Оптична кабелна  

мрежа за пренос на данни от Ботевград до в.з. Зелин,Община Ботевград 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, и т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

решение №11 от Протокол №6/ и проведено гласуване с 23 гласа „за”, 0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет одобрява проект за Подробен устройствен план  

/ПУП/ Парцеларен план и схема за „Оптична кабелна мрежа за пренос  

на данни от гр.Ботевград до в.з.Зелин,Община Ботевград.  

Проектът се намира в сградата на общината- стая №23  

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 извърши произтичащите  

от решението законови процедури.  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 149  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за изменение на ПУП на УПИ І-707,708,  

кв.8, курорт „Зелин”, Ботевград ,,Общинският съвет Ботевград на  

основание чл.20 , във вр. с дейностите по чл.17,ал.1т.2,чл.21,ал.1, и т.11 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с  

чл.15,ал.3 от ЗУТ,чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ,чл.36,ал.1,т.4 от ЗОС и проведено  

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

брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Разрешава изработването на проект за изменение на подробния  

устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ І /първи/- 

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-707,708-за вилни нужди и  

озеленяване,кв.8,курорт „Зелин”-Ботевград.  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС и ЗУТ.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 150  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за определяне на актуална пазарна цена за  

продажба на шест броя стругове, представляващи дълготрайни материални  

активи – общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС  

,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,ал.1, и 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 глас „против”,0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да се намали с 50 /петдесет/% определената с решение  

№285/26.11.2009 година на ОбС-Ботевград начална тръжна пазарна цена за  

продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС на непродадените 6/шест/ броя стругове,представляващи дълготрайни  

материални активи-общинска собственост,като определя актуална начална  

тръжна цена за продажба без ДДС както следва:  

1.1.Струг универсален С8-М,инв.1,година на производство 1973 г.-275 лв.  

1.2.Струг универсален С8-М,инв.2,година на производство 1973 г.-275 лв.  

1.3.Струг универсален С8-М,инв.4,година на производство 1973 г.-275 лв.  

1.4.Струг универсален С8-М,инв.5,година на производство 1973 г.-275 лв.  

1.5.Струг универсален С8-М,инв.7,година на производство 1973 г.-275 лв.  

1.6.Струг универсален С8-М,инв.8,година на производство 1973 г.-250 лв.  

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

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№ 151  

 Ботевград, 28.04.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за промяна на решение № 108/31.03.2011  

г. на Общинския съвет, Ботевград за разполагане на едноетажна  

масивна сграда върху имот-частна общинска собственост в УПИ Х, кв. 10,  

по плана на гр.Ботевград ,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл.20 във вр. с дейностите по чл.21,ал.1, и т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с 23 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград променя т.1 на свое Решение  

№108/31.03.2011 година както следва:  

Дава съгласие за разполагане на едноетажна масивна сграда за  

общественообслужваща дейност със ЗП-145.00 кв.м. с постоянен  

устройствен статут в северната част на УПИ Х-За обществено  

обслужване в кв.10 по плана на гр.Ботевград  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

 

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 152  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЕЛЕНА ИЛИЕВА- Управител на  

Общинско предприятие за почивно дело”Боженишки урвич” на  

информация за дейността на предприятието 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 глас „против”,1  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Приема информацията за дейността на Общинско предприятие за  

Почивно дело”Боженишки урвич”,с.Боженица, Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 153  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИХАИЛ ЧАПАНОВ- Управител на  

ОП”Общински пазар”на информация за дейността на предприятието  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с 25  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Приема информацията за дейността на Общинско предприятие  

„Общински пазар”, гр Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 154  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълнение в Наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  

територията на община Ботевград (вх. №204) и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа  

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

съветници 29,  

  

  



 Р Е Ш И :  

  

1. В глава ІІІ”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”а” се създава нова точка „3”  

със следния текст:  

3. Такса за катерене по изкуствена стена:;  

3.1. за ученици - 4.00 лева на час  

3.2. за възрастни – 6.00 лева на час.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 155  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за изменение и допълнение на Наредбата  

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско  

имущество (вх. №208) и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,ал. ал.2  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 24 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Приема Изменение и допълнение на Наредба за реда за  

придобиване,управление и разпореждане с общински  

имущество,както следва:  

1.1.Допълва чл.2а,ал.1 като в същия се създават нови т.5 и т.6 със  

следния текст:  

Т.5. обектите,за изграждането на които е необходимо отчуждаване на  

честни имоти;  

Т.6. обектите по т.5 от първостепенно значение;  



  

1.2.Изменя ал.3 на чл.2а,като същата придобива следния текст:  

„ ал.3. Стратегията по ал.1 и програмата по ал.2 се обявяват на  

населението на информационното табло в сградата на Общинската  

администрация и на интернет страницата на общината.”  

  

1.3.Допълва наредбата ,като създава нов чл.3а със следния текст:  

Чл.3а/1/ Имотите и вещите-публична общинска собственост,земите от  

общинския поземлен фонд и горските територии не могат да се  

придобиват по давност.  

  

  

  

  

  

  

  2. 

/2/ Имотите и вещите-публична общинска собственост,могат да се  

обременяват с ограничени вещни права само в случаите,определени със  

закон.  

/3/ Собствеността върху имоти публична общинска собственост, не  

подлежи на възстановяване  

/4/ Имотите публична общинска собственост не могат да се включат в  

капитала на търговски дружества с общинско имущество  

/5/1. Застроените имоти-публична общинска собственост задължително  

се застраховат.Общинският съвет определя имотите общинска  

собственост,които подлежат на задължително застраховане.  

2. Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината  

или на съответните организации и юридически лица на бюджетна  

издръжка, на които имотите са предоставени за управление.  

Застрахователните вноски за имотите,предоставени под наем за  

ползване или концесия, са за сметка на наемателите,ползвателите и  

концесионерите.”  

  

1.4. Създава нов чл.10а със следния текст:  

Чл.10а./1/. В сделките по управление и разпореждане с общинско  

имущество могат да участват само физически и юридически лица,които  

нямат задължения към общината,обезщетения за ползване на общински  

имоти и са изправна страна по наемни или други договорни отношения  

с Община Ботевград.  

/2/ Кметовете на кметства се включват в състава на комисиите по  

провеждане на търговете или конкурсите в случаите, в които  

предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията  

на кметството се извършва от кмета на общината  

  

1.5. Изменение на текста на чл.13,като същият придобива следния нов  

текст:  

Чл.13/1/ Свободни имоти или части от тях-публична общинска  

собственост,могат да се отдават под наем след решение на общинския  

съвет за срок до 10 години.  



/2/. Отдаването под наем на имотите по ал.1 се извършва след  

провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс,освен  

ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без  

търг или конкурс.  

  

  

  

  

  

  3. 

/3/ Части от имоти-публична общинска собственост,които са  

предоставени за управление по реда на чл.12 от Закона за общинската  

собственост,могат да се отдават под наем,при условие че не се  

възпрепятства осъществяването на дейностите за които съответния  

имот е предоставен за управление.  

  

1.6.Изменя текста на чл.16,ал.1 и ал.2 като същите придобиват следните  

нови текстове:  

„Чл.16/1/. Свободни нежилищни имоти-частна общинска  

собственост,които не са необходими за нуждите на органите на  

общината или на юридически лица на издръжка на общинския  

бюджет,могат да се отдават под наем на трети лица.  

/2/. Отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на  

общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен  

конкурс,освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се  

извършва без търг или конкурс. Въз основа на резултатите от търга или  

конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от  

оправомощено от него длъжностно лице сключва договор,който не  

може да бъде по-дълъг от десет години.  

Алинея /3/ остава без промяна”.  

1.7. Изменя текста на чл.20,като същия придобива следния нов текст:  

„Чл.20/1/. С решение на общинския съвет свободни нежилищни имоти- 

частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или  

конкурс за здравни,образователни и социални дейности за задоволяване  

на съответните нужди на населението.  

/2/ Физическите и юридическите лица по ал.1 подават мотивирана  

писмена молба до кмета на общината в която посочват за какви цели се  

иска общинския имот,както и всички данни и документи  

удостоверяващи дейността,която упражняват.  

/3/ Кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице  

сключва договор за наем при условия и цени,определени с решението  

на общинския съвет по ал.1 за срок не по-дълъг от 10/десет/ години.”  

  

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

горното решение процедури по ЗОС  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  



  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 156  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълване и актуализиране на раздел  

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

собственост за 2011 г., - терени в кв. 10 и кв. 2а по плана на Ботевград, по  

реда на чл. 37, ал. 1 от ЗОС (вх. №210) и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и на основание чл.8,ал.10 и чл.37,ал.1 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”, 1 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1.Общинският съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2011 г.както следва:  

В раздел ІІІ.Б.Описание на имотите в които общината има намерение да  

продаде или да учреди право на строеж…” създава нови,следващи точки  

със следния текст:  

-Право на строеж върху терен с площ от 145 кв.м. за изграждане кафе- 

сладкарница,офис,фризьорски салон и магазин в УПИ Х- за обществено  

обслужване в кв.10 по плана на гр.Ботевград.  

- Право на строеж върху терен с площ от 100 кв.м. за изграждане на  

едноетажен търговски обект от допълващо застрояване пред  

бл.13/тринадесет/ в УПИ І в кв.2а по плана на гр.Ботевград.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира необходимите  

действия в съответствие н разпоредбите на Закона за общинската  

собственост.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 157  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за учредяване право на строеж върху  

имоти-частна общинска собственост – терени в кв. 10 и кв. 2а, Ботевград,  

по реда на чл. 37, ал. 1 от ЗОС (вх. №211) 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.37,ал.1 във вр. с чл.41,ал.2 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”, 1 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за разполагане на едноетажни  

масивни сгради от допълващо застрояване с постоянен устройствен статут  

върху терени-частна общинска собственост,съгласно приложените скици- 

проекти,както следва:  

-Терен с площ от 145 кв.м. за изграждане на кафе- 

сладкарница,офис,фризьорски салон и магазин в УПИ Х- за обществено  

обслужване в кв.10 по плана на гр.Ботевград.  

- Терен с площ от 100 кв.м. за изграждане на едноетажен търговски обект  

от допълващо застрояване пред бл.13/тринадесет/ в УПИ І в кв.2а по плана  

на гр.Ботевград.  

2. Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се извършат  

разпоредителни сделки-учредяване право на строеж по реда на чл.37,ал.1  

от ЗОС,чрез публични търгове с тайно наддаване върху следните  

недвижими имоти-частна общинска собственост,както следва:  

- Учредяване право на строеж върху терен Терен с площ от 145 кв.м. за  

изграждане на кафе-сладкарница,офис,фризьорски салон и магазин в УПИ  

Х- за обществено обслужване в кв.10 по плана на гр.Ботевград при начална  

тръжна цена 4500.00 лева. Сделката е освободена от ДДС.  

  

  

  

  2. 

- Учредяване право на строеж върху терен с площ от 100 кв.м. за  

изграждане на едноетажен търговски обект от допълващо застрояване пред  

бл.13/тринадесет/ в УПИ І в кв.2а по плана на гр.Ботевград, при начална  

тръжна цена 3000.00 лв. 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:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 158  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за учредяване допълнително право на  

строеж по реда на чл. 38, ал. 2 от ЗОС в УПИ ХІІ, кв. 29 по плана на с.  

Литаково (вх. №212) 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.38,ал.2 от ЗОС и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

1.Дава съгласие да се учреди на Николина Йорданова Георгиева от  

с.Литаково,обл.Софийска,като собственик съгласно Нотариален акт  

№119,том Ів,рег.№1044,д.№112/2004 г на едноетажна сграда със ЗП-72  

кв.м. заедно с 263/2420 ид. части от прилежащия към сградата  

терен,представляващ УПИ ХІІ-за младежки клуб,автоспирка,търговска и  

административна дейност” в кв.29 по плана на с.Литаково,община  

Ботевград,както следва:  

Допълнително право на строеж върху УПИХІІ-за младежки  

клуб,автоспирка,търговска и административна дейност” в кв.29 по плана  

на с.Литаково върху:  

- терен с площ от 6.00 кв.м. за пристрояване на собствена сграда;  

- терен с площ от 110.00 кв.м. за надстрояване на собствената сграда и  

изграждане на втори етаж,  

при спазване нормативните разпоредби по устройство на територията,за  

което Николина Йорданова Георгиева следва да заплати пазарната  

стойност на правото на строеж на Община Ботевград - сумата в размер на  

2320.00 лв. Сделката е освободена от ДДС.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите  

процедури по реда на ЗОС.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 159  

 Ботевград, 26.05.2011 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 за ползване два месеца (вх.  

№218) и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да сключи  

договор за кредит- овърдрафт в размер на 1 000 000 (един  

милион ) лева със срок на ползване два месеца с банка  



”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД клон Враца,офис  

Ботевград , чрез учредяване на ипотека върху недвижими  

имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

 1.1.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.  

 1.2.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. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва  

всички необходими документи свързани със сключване на  

договора.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 160  

 Ботевград, 26.05.2011 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 м. „Боговина”, м. ”Петковото” и м. „Чукара” в  

землището на с. Литаково (вх. №219) и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

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

от 2010 г. и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

 1. Предоставя на наследниците на Анастасия Кръстева Монева  

следните недвижими имоти:  

1.1.Имот №002373,с начин на трайно ползване”Нива” с площ от  

7,640 дка,седма категория,находящ се в местността „Боговина” в  

землището на с.Литаково,общ.Ботевград,попадащ в имот №002283-земя по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково при граници и съседи  

съгласно скица-проект №Ф01518/07.04.2011 г.  

1.2.Имот №002372, с начин на трайно ползване”нива”,с площ от  



4,236 дка,седма категория,находящ се в местността”Петковото” в  

землището на с.Литаково,общ.Ботевград попадащ в имот №002306-земя по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково,при граници и съседи  

съгласно Скица-проект №ФО1520/07.04.2011 г.  

1.3. Имот №002375 с начин на трайно ползване”Нива” с площ от  

7р597 дка,седма категория,находящ се в местността „Чукара” в землището  

на с.Литаково,общ.Ботевград,попадащ в имот №002283-земя по чл.19,ал.1  

от ЗСПЗЗ в землището на с.Литаково,при граници и съседи съгласно  

Скица-проект №ФО1519/07.04.2011 г.  

 2. Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето  

решение на наследниците на Анастасия Кръстева Монев и на Общинска  

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

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 161  

 Ботевград, 26.05.2011 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 м. „Градежа”, землището на с. Скравена (вх. №220)  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

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

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

ЗИД на ЗСПЗЗ/обн.ДВ,бр.62 от 2010 г. и проведено поименно гласуване с  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Предоставя на наследниците на Ико Вутов Иков ½ идеална част от  

недвижим имот  

 №211003-земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,с начин на трайно ползване”Нива”,  

целият с площ от3,289 дка,осма категория,находящ се в местността  

„Градежа” в землището на с.Скравена,общ.Ботевград, при граници и  

съседи съгласно скица-проект №Ф02631/14.04.2011 г.  

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

на наследниците на Ико Вутов Иков и на Общинска служба по земеделие – 

гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  

  



  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 162  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за удължаване срока на ликвидация на  

„Медико-техническа лаборатория-І-Ботевград” ЕООД (л) (вх. №221  

и становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и  

инвестиции и здравеопазване,социална политика и екология по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 2 гласа „против”,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Удължава срока за ликвидация на „Медико-техническа лаборатория – І- 

Ботевград” ЕООД /в ликвидация/ с два месеца,считано от 01.07.2011 г.  

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

възлагане на ликвидация на „Медико-техническа лаборатория-І- 

Ботевград”ЕООД /в ликвидация/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  



Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 163  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за удължаване срока на ликвидация на  

„Дентален център-І-Ботевград” ЕООД (л) (вх. №222/и становища на  

Постоянните комисии по:стопанска политика и инвестиции и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 2 гласа „против”,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Удължава срока за ликвидация на „Дентален център – І-Ботевград”  

ЕООД /в ликвидация/ с два месеца,считано от 01.07.2011 г.  

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

възлагане на ликвидация на „Дентален център -І-Ботевград”ЕООД /в  

ликвидация/.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 164  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№062034 в м. „Пръдлювец” в землището на Ботевград с цел промяна  

предназначението за „Вилно строителство” (вх. №216)  

и становище на Постоянната комисия по териториално развитие по  

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

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

самоуправление и местната администрация,на осн. чл.129,ал.1 от зУТ във вр. 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 21 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Общинският съвет Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/ на имот №062034 в м.”Пръдльовец” в землището на  

гр.Ботевград с цел промяна предназначението на същия за „Вилно  

строителство”разположено 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:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 165  



 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на Проект на ПУ - План  

за застрояване на имот №038030, образуван от поземлени имоти № 038004  

и №038005 в м. „Йончова ливада” в землището на с. Краево за  

застрояване на МВЕЦ „Рударка” (вх. №217) и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос,Общинският  

съвет Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация,на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява подробен устройствен  

план/ПУП/ План за застрояване на имот №038030, образуван от  

поземлени имоти №03804 и №038005 в местност”Йончова ливада” в  

землището на с.Краево,Община Ботевград,за застрояване на  

МВЕЦ”Рударка”.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащата от горното решение процедура съгласно  

разпоредбите на Закона за устройство на територията.  

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:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 166  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на допълнителни  

финансови средства за тържественото честване на 145 години градско  

начало (вх.№203) 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  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати допълнителни финансови  

средства в размер до 6650 /Шест хиляди шестстотин и петдесет/ лева от  

собствени приходи на Община Ботевград за тържествено честване на 145  

години градско начало от които 6 000/шест хиляди/ лева за тържествено  

честване на 145 години градско начало, от които 6 000 /шест хиляди/ лева  

за празнични илюминации и 650/шестстотин и петдесет/ лева за празничен  

обяд.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 167  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства на  

пенсионерски клуб „Златна есен”, с. Скравена по повод 15 годишнината от  

основаването му (вх. №214) и и становища на Постоянните комисии  

по бюджет и финанси и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа  

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

  



 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на пенсионерски  

клуб”Златна есен” с.Скравена в размер на 1000/хиляда/ лева от собствени  

приходи на Община Ботевград,по повод 15 годишнината от основаването  

му и за развиването на активна организирана дейност.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 168  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане финансови средства за  

празничен концерт по повод 1 юни – Международен ден на детето (вх.  

№215) и становища на Постоянните комисии по бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология 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  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 21 гласа „за”,1 глас „против”,2 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие за бъдат отпуснати финансови средства в размер до 6 000  

/шест хиляди/лева от собствени приходи на Община Ботевград за  

организиране на празничен концерт по повод 1 юни-Международен ден на  



детето,посветен на майките от общината родили деца през периода от 2008  

година до момента.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 169  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на Проект за ПУП- 

парцеларен план на довеждащ водопровод от р. Канщица до площадка на  

МВЕЦ „Канщица” в поземлен имот № 31012, м. „Братови ниви”, землище  

с. Краево и даване съгласие за учредяване право на преминаване и право  

на прокарване през земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ /вх.№223/ и  

становища на Постоянната комисия по териториално развитие и  

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

местната администрация във вр. с чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ, решение №8 от  

Протокол№7/12.05.2011 год. На ОЕСУТ и на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ 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 Подробен устройствен  

план/ПУП/ - парцеларен план за елемент на техническата  

инфраструктура-напорен водопровод от река”Канщица” до площада  

на МВЕЦ”Канщица”в имот №31012, местност”Братови ниви” в  

землището на с.Краево,Община Ботевград.  

2. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за учредяване по реда на  

чл.192 и чл.193 от ЗУТ за право на преминаване и право на  

прокарване със сервитутна зона на довеждащ водопровод през земи  

по чл.19 от ЗСПЗЗ и полски път,до площадка на МВЕЦ”Канщица” в  



поземлен имот №31012,местността”Братови ниви”,землището на  

с.Краево. Цените да се определят по реда на чл.210 от ЗУТ  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащата от горното решение процедури..  

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

обнародването,решението подлежи на обжалване чрез Община Ботевград  

пред Административен съд-София област.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 170  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за даване съгласие официална  

делегация от Ботевград да посети гр. Саранск, Република Мордовия за  

участие в тържествата за отбелязване 370 години гр. Саранск (вх. №225)  

и становища на Постоянните комисии по бюджет и финанси и 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 проведено поименно  

гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”,1 глас „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие официална делегация от град Ботевград в състав:  

инж.Красимир Андреев- зам кмет на общината, Даниела Колева-  

ВрИД „директор” на ОУ”Н.Й.Вапцаров” и Марияна Добревска –  

Изп.директор на „ЛЕКС ГРУП” АД да посети град Саранск,  

Република Мордовия в периода 09.06.2011г. - 13.06.2011 година по  

повод тържествата за отбелязване 370 години град Саранск.  

2. Участниците в официалната делегация инж.Красимир Андреев- зам  

кмет на общината и Даниела Колева- директор на ОУ”Н.Й.Вапцаров”  

да бъдат командировани за сметка на общината  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  



Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 171  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства за  

спортна екипировка на баскетболен отбор при ОУ „Н.Й.Вапцаров”,  

Ботевград (вх. №226) и становища на Постоянните комисии по  

бюджет и финанси и работа с децата младежта спорта и туризма по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 25 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  

1000 /хиляда/ лева от собствени приходи на общината за закупуване  

на пълен спортен екип за отбора по баскетбол-момчета на ОУ  

„Никола Й.Вапцаров”гр. Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  



Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 172  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства на  

самодеен театър при НЧ”Христо Ботев”,Ботевград за участие във фестивал  

на театралното изкуство при НЧ”Христо Ботев”,Ботевград за участие във  

фестивал на театралното изкуство/вх.№228/ ,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 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на Самодеен  

театър при НЧ”Христо Ботев”, Ботевград в размер до 1000 /хиляда/  

лева от собствени приходи на общината за участие във фестивал на  

театралното изкуство „Хисарско лято”,който ще се проведе от 13 до  

19 юни 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 173  

 Ботевград, 26.05.2011 г.  

  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за изменение на подробния  

устройствен план/ПУП/ на Урегулирани поземлени имоти /УПИ/І-за  

Административни,делови, културни и др. дейности и паркинг в УПИ  

ІІ-За жилищно строителство,кв.65 по плана на гр.Ботевград  

,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, чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ 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. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен план/ПУП/- 

План за регулация/ПР/ на УПИ І-За  

административни,делови,културни и др.дейности и паркинг,кв.65  

по плана на гр.Ботевград и УПИ ІІ-За жилищно строителство,кв.65  

по плана на гр.Ботевград,като се промени източната регулационна  

линия на УПИ ІІ.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова   

  

  

  

  

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 174  

Гр.Ботевград, 16.06.2011 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ- ЗАМ. КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка за определяне на  

актуални пазарни цени за продажба на недвижими имоти-частна общинска  

собственост,находящи се в кв.28,кв.235 и кв.236, Ботевград по реда на  

чл.35,ал.1 от ЗОС 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.35,ал.1  

от ЗОС и проведено поименно гласуване с 16 гласа „за”, 5 гласа  

„против”,1 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

І. 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 Програмата за управление и  

разпореждане с имотите общинска собственост в Община Ботевград през 2011  

година:  

  

1. УПИ VІ-3516 -за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше  

редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 1646 кв.м., с  

уредени регулационни сметки, празен, незастроен, при начална пазарна цена  

57 610 лева, без ДДС;  

2. УПИ VІІ-3516-за производствена и складова в квартал 235 по плана на  

гр.Ботевград с урегулирана площ от 1009 кв.м., с уредени регулационни сметки,  

заедно със застроената в него едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м., при начална  

пазарна цена 99 100лева, без ДДС;  

3. УПИ VІІІ-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше  

редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 997 кв.м., с  

уредени регулационни сметки, заедно със застроената в него едноетажна сграда  

със ЗП-404,80кв.м., при начална пазарна цена 98 600лева, без ДДС;  

4. УПИ ІХ-3516 -за производствена и складова дейност в квартал 235 по плана на  

гр.Ботевград с урегулирана площ от 1163 кв.м., с уредени регулационни сметки,  

заедно със застроената в него едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м., при начална  

пазарна цена 105 600 лева, без ДДС;   

 2.  

5. УПИ Х-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше  

редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 1142 кв.м., с  

уредени регулационни сметки, заедно със застроената в него едноетажна сграда  

със ЗП-404,80кв.м., при начална пазарна цена 104 640лева, без ДДС;  

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

редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 958 кв.м., с  

уредени регулационни сметки, заедно със застроената в него едноетажна сграда  

със ЗП-404,80кв.м., при начална пазарна цена 96 900лева, без ДДС;  

7. УПИ ХІІ-3516-за производствена и складова дейност в квартал 235 /бивше  

редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 945 кв.м., с  

уредени регулационни сметки, заедно със застроената в него едноетажна сграда  

със ЗП-404,80кв.м., при начална пазарна цена 96 360лева, без ДДС;  

8. УПИ ХІV-3516-за обществено обслужване в квартал 235/бивше редовно  



поделение/ по плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 4 974 кв.м., с  

уредени регулационни сметки, заедно със застроената в него едноетажна сграда  

със ЗП-26,64кв.м. при начална тръжна цена 147 000 лева, без ДДС.  

9. УПИ ХV-3516-за обществено обслужване в квартал 235/бивше редовно  

поделение/ по плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 3 013 кв.м., с  

уредени регулационни сметки при начална тръжна цена 88 900 лева, без ДДС.  

10. УПИ ХVІ-3516-за оброчище в квартал 235/бивше редовно поделение/ по  

плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 3 383 кв.м., с уредени  

регулационни сметки , заедно със застроената сграда със ЗП-14,00кв.м.,при  

начална тръжна цена 101 500 лева, без ДДС  

11. УПИ ХVІІ-3516-за обществено обслужване в квартал 235/бивше редовно  

поделение/ по плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 8 170 кв.м., с  

уредени регулационни сметки, при начална тръжна цена 240 800 лева, без ДДС.  

12. УПИ ХХХ-за жилищно строителство с урегулирана площ 876 кв.м., с уредени  

регулационни сметки, находящ се в кв.28 по плана на гр.Ботевград, при начална  

тръжна цена в размер на 35 100 лева, без ДДС  

13. УПИ ХХІХ-за жилищно строителство с урегулирана площ 938 кв.м., с уредени  

регулационни сметки, находящ се в кв.28 по плана на гр.Ботевград, при начална  

тръжна цена в размер на 37 600 лева, без ДДС.  

14. 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, заедно със застроeната в него  

едноетажна масивна сграда-Склад със ЗП-448,35 кв.м., при начална пазарна цена  

78 140,00 лева, без ДДС.  

15. УПИ ХV-3516 - за производствена, складова и обслужваща дейност с  

урегулирана площ от 2295 кв.м., с уредени регулационни сметки в кв.236/ бивше  

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

едноетажна масивна сграда Склад със ЗП- 448,35 кв.м., при начална пазарна цена  

90 110,00 лева, без ДДС/  

16. УПИ ХVІ-3516 - за производствена, складова и обслужваща дейност с  

урегулирана площ от 2608кв.м., с уредени регулационни сметки в кв.236/ бивше  

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

едноетажна масивна сграда Склад със ЗП- 1236,75 кв.м., при начална пазарна  

цена 228 410,00 лева, без ДДС.  

   

 3. 

  

  

  

17. УПИ ХVІІ-3516 -за производствена, складова и обслужваща дейност с  

урегулирана площ от 2 369кв.м., с уредени регулационни сметки в кв.236/ бивше  

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

със застроената в него едноетажна монолитна сграда: Склад със ЗП- 470,30 кв.м,  

при начална пазарна цена 94 430.00 лева, без ДДС.  

18. УПИ ХІХ-3516 - за производствена, складова и обслужваща дейност с  

урегулирана площ от 1452 кв.м., с уредени регулационни сметки в кв.236/ бивше  

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

пазарна цена 45 850,00 лева, без ДДС.  

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

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



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 175  

Гр.Ботевград, 16.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ- ЗАМ. КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства за извършване на спешен и неотложен ремонт на  



асансьорът в четириетажната масивна сграда/бивша поликлиника  

находяща се в УПИ І,кв.202,гр.Ботевград 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.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

1500 /хиляда и петстотин/ лева от собствени приходи на община  

Ботевград за извършване на спешен и неотложен ремонт на  

асансьорът в четириетажна масивна сграда/бивша  

поликлиника/находяща се в УПИ І,кв.202,гр.Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 176  

Гр.Ботевград, 16.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ- ЗАМ. КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства за извършване на ремонтни дейности на помещенията  

ползвани от Филиала за спешна медицинска помощ-Ботевград 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.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

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

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



  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 10  

000 /Десет хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград  

за извършване на спешен и неотложен ремонт на помещенията  

ползвани от Филиала за спешна медицинска помощ-Ботевград.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 177  

Гр.Ботевград, 16.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ- ЗАМ. КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства за награждаване на ученици от Община Ботевград  

класирали се на първи места в проведени състезания през  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  



  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

6000 / шест хиляди/ лева от собствени приходи на общината за  

награждаване с 5-дневна почивка в к.Слънчев бряг от 27.06.2011  

година на отбора по баскетбол при ОУ”Н.Й.Вапцаров”гр. Ботевград  

– момчета и отбора от ТПГ”Стамен Панчев” класирал се на първо  

място в проведените майски професионални състезания 2011 .  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 178  

Гр.Ботевград, 16.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ- ЗАМ. КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка за промяна структурата  

на персонала на общинска администрация,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация и проведено гласуване с 21 гласа „за”, 0 гласа  

„против”,1 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Считано от 01.06.2011 година увеличава числеността на персонала  

в общинска администрация с една щатна бройка”младши юрисконсулт”.  

  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 179  

Гр.Ботевград, 16.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА- Председател на  

Общински съвет Ботевград на доклад за състоянието на горския  

фонд и законодателните промени в сектора на периода 01.01.2011- 

30.05.2011 година изготвен от инж.Веселин Нинов- директор на  

Държавно горско стопанство”Ботевград” 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 доклад за състоянието на горския фонд и законодателните  

промени в сектора за периода 01.01.2011 -30.05. 2011 година  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 180  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълнение на наредбата за реда  

за придобиване, управление и разпореждане с общинско  

имущество/вх.№235/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Приема допълнение на Наредба за реда за придобиване,управление и  

разпореждане с общинско имущество,както следва:  

Допълва чл.10а,като в същия се създава нова ал/3/ със следния  

текст:  

/3/.Общинският съвет определя имотите на територията на  

общината,които се предоставят за управление на съответните  

кметства.При продажба или отдаване под наем на  

имотите,предоставени за управление на кметовете на кметства,не по- 

малко от 30 на сто от средствата,придобити от продажбата или от  

отдаването под наем се превеждат по сметка на кметството по  

местонахождение на съответния имот и се използват за изпълнение на  

дейности от местно значение,определени от общинския съвет.  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 180  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълнение на наредбата за реда  

за придобиване, управление и разпореждане с общинско  

имущество/вх.№235/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Приема допълнение на Наредба за реда за придобиване,управление и  

разпореждане с общинско имущество,както следва:  

Допълва чл.10а,като в същия се създава нова ал/3/ със следния  

текст:  

/3/.Общинският съвет определя имотите на територията на  

общината,които се предоставят за управление на съответните  

кметства.При продажба или отдаване под наем на  

имотите,предоставени за управление на кметовете на кметства,не по- 

малко от 30 на сто от средствата,придобити от продажбата или от  

отдаването под наем се превеждат по сметка на кметството по  

местонахождение на съответния имот и се използват за изпълнение на  

дейности от местно значение,определени от общинския съвет.  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 181  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА- Председател на  

Общински съвет - Ботевград на докладна записка за приемане на  

Общинска програма за закрила на детето за 2011-2013 година/вх.№239/  

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 Общинска програма за закрила на детето за 2011-2013 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 182  



Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълване и актуализиране на р-л  

ІІІ-Б от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска  

собственост за 2011 година- УПИ І-92 в кв.32 по плана  

с.Новачене/вх.№237/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 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 2011 година,както  

следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова  

следваща позиция със следния текст:  

Продажба на урегулиран поземлен имот/УПИ/ І-92 в кв.32 по плана на  

с.Новачене, община Ботевград с ур.площ от 535 кв.м. с уредени  

регулационни сметки,празен,незастроен.  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 183  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за продажба на УПИ І-92 в кв.32 по  

плана с.Новачене/вх.№238/ и становища на Постоянните комисии по  

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



от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 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 2011  

година,както следва:  

Урегулиран поземлен имот/УПИ/ І-92 в кв.32 по плана на с.Новачене,  

община Ботевград с ур.площ от 535 кв.м. с уредени регулационни  

сметки,празен,незастроен, при начална тръжна пазарна цена в размер на  

5400.00 /пет хиляди и четиристотин/лева, без ДДС  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 184  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за допълване и актуализиране на р-л  

ІІІ-Б от Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска  

собственост за 2011 година/вх.№255/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и на осн. чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 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 2011 година,както  

следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова  

следваща позиция със следния текст:  

Апартамент №15 със ЗП-89.92 кв.м. находящ се на първи етаж от жилищен  

блок”Балкан” вход „Д” находящ се в УПИ ІІІ на кв.61 по плана на  

гр.Ботевград с 1.864% ид.части от об.части на сградата и от правото на  

строеж,състоящ се от две стаи,кухня и сервизни помещения на адрес:  

гр.Ботевград,бул.Цар Освободител”№16.  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 185  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за продажба на общински имот- 

апартамент №15 в ж.б. Балкан”,кв.61 по плана на Ботевград/вх.№256/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

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

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

проведено поименно гласуване с 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 2011  

година,както следва:  

Апартамент №15 със ЗП-89.92 кв.м. находящ се на първи етаж от жилищен  

блок”Балкан” вход „Д” находящ се в УПИ ІІІ на кв.61 по плана на  

гр.Ботевград с 1.864% ид.части от об.части 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 при  

начална тръжна пазарна цена в размер на 65 640.00/шестдесет и пет  

хиляди,шестстотин и четиридесет/ лева.Сделката е освободена от ДДС.  

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

т.1 на горното решение процедури по ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 186  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за придобиване право на собственост  

от Община Ботевград на жилищни имоти-частна държавна  

собственост по реда на чл.54 от ЗДС/вх.№234/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и чл.34,ал.1 от ЗОС и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласието си Община Ботевград да  

придобие по реда на чл.54 от ЗДС БЕЗВЪЗМЕЗДНО правото на  

собственост върху следните жилищни недвижими имоти-частна държавна  

собственост:  

1.1. Апартамент №57/петдесет и седем/ със ЗП 65.62 кв.м. заедно с избено  

помещение №42, заедно с 1.28% ид.части от об.части на сградата и  

съответното право на строеж,находящ се в жилищен блок”Балкан”вх.Г,ет.5  

с адрес гр.Ботевград,бул.”Цар Освободител”№16 /Сариевски  

блок/,вх.Г,ет.5,ап.57 И  

1.2. Една втора идеална част от 423/580 ид.части от УПИ ХІІ-1323,1324 в  

кв.94 по плана на гр.Ботевград,целият с урегулирана площ от 580 кв.м.  

заедно с изградената върху него западна половина от двуфамилна  

двуетажна къща със ЗП-64 кв.м. , приземен етаж-складови помещения-34  

кв.м.,гараж-30 кв.м. първи етаж 64 кв.м. състоящ се от  

стая,дневна,кухненски бокс,сервизни помещения и втори етаж- 

стая,бокс,килер и таванско помещение със същата квадратура с  

адрес:гр.Ботевград, ул.”Ал.Стамболийски”№38 при следните:  

МОТИВИ: Необходимост от общински жилищен фонд с цел уреждане на  



отношенията между Община Ботевград и настанените под наем в тези  

жилища три български семейства. Същите , на основание Решение №200/26.10.2000 

година на Общински съвет-Ботевград са предоставили на  

общината правото на ползване върху собствените си жилища,находящи се  

в бл.15 в ж.к.”Саранск”,гр.Ботевград.Община Ботевград с правото си на  

ползвател в техните жилища е настанила ромски семейства по реда на  

картотеката.  

2. Упълномощава Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 187  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за подписване на договор за наем  

между Община Ботевград и Международно висше бизнес училище- 

Ботевград/вх.№254/ 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 , на  

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

чл.20,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане  

с общинска собственост и проведено поименно гласуване с 16 гласа „за”,  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет дава съгласие Община Ботевград да подпише договор  

за наем с Международно висше бизнес училище със седалище  

гр.Ботевград,образувано с Решение от 25 юли 2002 г. на ХХХІХ-то  

Народно събрание на РБългария , относно отдаване под наем на следният  

общински недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с АОС- 

частна №155/01.12.1998 година на Община Ботевград:  

Втори етаж със ЗП-652.55 кв.м. и Трети етаж със ЗП-652.55 кв.м. от  

Триетажна масивна сграда с партерен магазинен етаж,находяща се в УПИ  

ІІІ в кв.73 по плана на гр.Ботевград, на ул.”17-ти ноември” при следните  

наемни условия:  

1.1.Месечна наемна цена в размер на 3 250.00 лева без ДДС.  

1.2.Срок на договора за наем:считано до 31.12.2011 година  

 1.3.Начин на използване на имота: за подготовка на  

висококвалифицирани специалисти след средно образование за  

придобиване на образователно квалификационна степен „бакалавър” и  

„магистър” както и развитие на научно-приложна дейност в Република  

България. 2. Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите от  

горното решение процедури по ЗОС и Наредбата за реда за  

придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост.  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 188  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 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 земеделски  

земи/вх.№248/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание на осн. 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 25  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Марко Георгиев Марков следните два  

недвижими имота:  

- имот № 118073, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения”, целият  

с площ от 20,478 дка., шеста категория, находящ се в местността „Яньовото”, в  

землището на с.Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот №118014, земя по чл.19  

от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица – проект № Ф00849/26.04.2011г. и  

  

- имот № 182048, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти”, целият с  

площ от 1,806 дка., шеста категория, находящ се в местността „Над градините”, в  

землището на с.Липница, общ.Ботевград, попадащ в имот №182021, земя по чл.19  

от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица – проект № Ф00850/26.04.2011г. и  

  

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

наследниците на Марко Георгиев Марков и на Общинска служба по земеделие -  

гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 189  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 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 земеделски  

земи/вх.№249/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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



от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към  

ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./,и проведено поименно гласуване с 23  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Иван Първанов Мукански следният  

недвижим имот:  

- имот № 080012, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, целият с  

площ от 2,190 дка., шеста категория, находящ се в местността „Паланката”, в  

землището на с.Скравена, общ.Ботевград, попадащ в имот №080005, земя по чл.19  

от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица – проект № Ф02635/21.04.2011г.;  

  

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

наследниците на Иван Първанов Мукански и на Общинска служба по земеделие -  

гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 190  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 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 земеделски  

земи/вх.№250/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание на осн. 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 21  

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

общински съветници 29,  

  



 Р Е Ш И :  

  

  

І.Предоставя на наследниците на Станко Дойнов Ценов следният недвижим  

имот:  

- имот № 029006 земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ с , с начин на трайно ползване  

„Ливада””, целият с площ от 2,904 дка., седма категория, находящ се в местността  

„Сухият дол””, в землището на с.Гурково, общ.Ботевград, при граници и съседи  

съгласно Скица – проект № Ф00438/28.04.2011г.;  

  

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

наследниците на Станко Дойнов Ценов и на Общинска служба по земеделие -  

гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 191  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 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 земеделски  

земи/вх.№253/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание на осн. 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 22  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

І.Предоставя на наследниците на Мария Иванова Иванова следният  

недвижим имот:  



- Имот № 000633 с начин на трайно ползване „Нива” с площ от 1,634 дка.,  

четвърта категория, находящ се в местността „Пиляк””, в землището на  

с.Трудовец, общ.Ботевград,попадащ в имот №000020-земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ в  

землището на с.Трудовец, при граници и съседи съгласно Скица – проект №  

КО1232/08.06.2011г.;  

  

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

наследниците на Мария Иванова Иванова и на Общинска служба по земеделие -  

гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 192  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за изменение на Подробния  

устройствен план/ПУП/ на части от кв.2 и кв.10,курорт Зелин- 

Ботевград/вх.№233/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание на осн. чл.  

17,ал.1,т.2,чл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.3 от  

ЗУТ,чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ, чл.36,ал.1 т.4 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. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на  

подробния устройствен план/ПУП/-План за регулация /ПР/ на части  

от кв.2 и кв.10,курорт Зелин-Ботевград,озеленяване и улична  

регулация прилежаща на УПИ VІ,VІІ-793,ІХ-793 в кв.2 и УПИ VІ в  

кв.10 по плана на курорт Зелин-гр.Ботевград.  

2. Дава съгласие за подписване на Предварителен договор за продажба по  

реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ между Община Ботевград и Валери Райнов  

Стаменов, относно правото на собственост върху терен от 237 кв.м.  

представляващ част от съществуваща улица,присъединяващ се към нов  



УПИ VІ-793 в кв.2 по плана на курорт Зелин,гр.Ботевград при пазарна  

цена от 25.00 лв/кв.м.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 193  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за изменение на Подробния  

устройствен план/ПУП/ на ПР на УПИ ХХVІІІ-756 в кв.60,в.з.Зелин- 

Ботевград/вх.№241/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание на осн. чл.  

17,ал.1,т.2,чл.21, ал. 1, т. 8 и т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.15,ал.3 от  

ЗУТ,чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ, чл.36,ал.1 т.4 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. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на подробния  

устройствен план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ ХХVІІ-756 в кв.60  

по плана на в.з. „Зелин”,гр.Ботевград,съгласно приложената скица- 

предложение.  

2. Дава съгласие за подписване на Предварителен договор за покупко- 

продажба по реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ между Община Ботевград и Росен  

Димитров Пандев,като собственик на УПИ ХХVІІ-756 в кв.60 по плана на  

в.з.Зелин,гр.Ботевград относно общински терен с площ от 70 кв.м. при  

пазарна цена на земята в размер на 25.00 лв/кв.м.  

  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 194  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на подробен  

устройствен план/ПУП на имот №055120 в м. „Широко ливаде” в  

землището на гр.Ботевград с цел промяна предназначението за  

„Жилищно строителство”/вх.№261/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание на  

осн. чл.20 във вр. с дейностите по 17,ал.1,т.2,чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА на осн.  

чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общинският съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/ на имот №055120 в м.”Широко ливаде” в землището на  

гр.Ботевград с цел промяна предназначението на същия за”Жилищно  

строителство” разположено 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-София област  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 195  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 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-водопровод за питейно-битови нужди за депо за  

неопасни отпадъци от Община-Ботевград,Правец и Етрополе  

/вх.№262/ и становище на Постоянната комисия по териториално развитие  

по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание на осн. чл.20  

във вр. с дейностите по 17,ал.1,т.2,чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА във вр. с решение  

№13 от протокол №8/02.06.2011 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. Общинският съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план/ПУП/ на линеен обект на техническата инфраструктура- 

водопровод за питейно-битови нужди за Депо за неопасни отпадъци от  

Община-Ботевград,Правец и Етрополе.  

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-София област  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 196  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на подробен  

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

№220067,находящ се в Стопански двор-землището на  

с.Новачене,Община Ботевград/вх.№263/ и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет  

Ботевград на основание на осн. чл.20 във връзка с дейностите по  

17,ал.1,т.2,чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА , на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във връзка. с  

Решение №12 от протокол №8/02.06.2011 г. на ОЕСУТ 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- План за застрояване на имот №220067,находящ се в „Стопански  

двор”,землището на с. Новачене, Община-Ботевград,като за него се  

установи ниско,разположено свободно застрояване за осъществяване на  

безвредна производствена складова дейност.  

Проектът се намира в сградата на общината-стая №23.  

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-София област  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да извърши произтичащите  

от решението законови процедури.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 196  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на подробен  

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

№220067,находящ се в Стопански двор-землището на  

с.Новачене,Община Ботевград/вх.№263/ и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет  



Ботевград на основание на осн. чл.20 във връзка с дейностите по  

17,ал.1,т.2,чл.21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА , на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във връзка. с  

Решение №12 от протокол №8/02.06.2011 г. на ОЕСУТ 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- План за застрояване на имот №220067,находящ се в „Стопански  

двор”,землището на с. Новачене, Община-Ботевград,като за него се  

установи ниско,разположено свободно застрояване за осъществяване на  

безвредна производствена складова дейност.  

Проектът се намира в сградата на общината-стая №23.  

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-София област  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да извърши произтичащите  

от решението законови процедури.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 197  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства  

за награждаване на отбори по баскетбол юноши на ПГТМ”Христо  

Ботев” гр.Ботевград/вх.№258/ и становища на Постоянните комисии по  

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

от Закона за местно самоуправление и местна администрация и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  



  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

1000 / хиляда/ лева от собствени приходи на общината за  

награждаване на отбори по баскетбол – юноши до 10 клас и 12 клас  

на ПГТМ”Христо Ботев”,гр.Ботевград,класирали се на първо място в  

републиканските ученически игри за 2011 година.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 198  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства  

във връзка с участие на групата за стари градски песни при  

пенсионерски клуб „Весел живот”,с.Трудовец в ХІ национален  

конкурс-фестивал”С песните на Ари”-гр.Хасково-2011 г./вх.№265/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет  

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

местна администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

1000 / хиляда/ лева от собствени приходи на общината на групата за  

стари градски песни при пенсионерски клуб”Весел живот”-с.Трудовец  

за участие в ХІ национален конкурс-фестивал на старата градска  



песен”С песните на Ари”,гр.Хасково,който се провежда през м.юни  

2011 година.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 199  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА- Председател на  

Общински съвет- Ботевград на докладна записка за изразяване на  

мотивирано мнение по искане на Съба Ивайлова за опрощаване на  

дължими държавни вземания/ вх.№240/ и становище на Постоянната  

комисия по здравеопазване,социална политика и екология по същия  

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

Закона за местно самоуправление и местна 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. Дава съгласие да се опрости задължението на Лалка Ивайлова  

Илиева,ЕГН:820520…. от гр. Ботевград,област Софийска,  

произтичащо от прекъснати здравноосигурителни права за периода от  

2008г. до 2011 година в размер на 441.60 лв. с мотив,че длъжника е с  

трайни психични увреждания,не работи, има малолетна дъщеря и би  

срещнала сериозни затруднения при възстановяването на  

здравноосигурителните си права.  

  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 200  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА- Председател на  

Общински съвет- Ботевград на докладна записка за даване съгласие  

за внасяне на предложение в министерски съвет за отпускане на  

персонална пенсия на Николай Николаев от Ботевград/вх.№252/ и  

становище на Постоянната комисия по здравеопазване,социална политика  

и екология и местно самоуправление и законност по същия  

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

Закона за местно самоуправление и местна администрация; чл.92 от КСО и  

чл.7,ал.2,т.1 и ал.4,т.3 от наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и проведено  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за  

отпускане на персонална пенсия на НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ  

НИКОЛАЕВ, ЕГН:0950117228 от гр.Ботевград,област Софийска.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 201  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община -  

Ботевград на докладна записка за учредяване право на ползване  

върху общински недвижими имоти-частна общинска  

собственост,находящи се в УПИ І,кв.202,гр.Ботевград/вх.№266/ и  

становище на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

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

самоуправление и местна администрация; чл.39,ал.4 от ЗОС и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се удължи за срок от  

3/три/години Договор от 25.07.2008 година между Община Ботевград и  

„МБАЛ –Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград учреденото безвъзмездно право  

на ползване върху следните общински недвижими имоти-частна  

общинска собственост, актувани с АОС№986/18.01.2008 г. и  

представляващи :  

1.1. Източна обособена част от Четириетажна масивна сграда със сутерен  

/бивша поликлиника/.  

1.2. Централен корпус- триетажна масивна сграда състояща се от:І-ви  

етаж –отделение за скенер,заседателна зала,кабинети; ІІ-ри етаж  

рентгеново отделение;ІІІ-ти етаж очно и ушно отделения.  

1.3. Топла връзка-двуетажна,състояща се от бивше детско отделение и  

бивша патология.  

1.4. Кислородна станция с помещение за компресор със ЗП-90.56 кв.м.;  

1.5. Сметогорна станция със ЗП-51.30 кв.м.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

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

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 202  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 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 земеделски  

земи/вх.№267/ и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание на осн. 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 25  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Марин Тодоров Чиреня следният  

недвижим имот:  

- имот №056286, с начин на трайно ползване „Пасище,мера”, целият с площ  

от 2,132 дка., осма категория, находящ се в местността „Драгашевица”, в  

землището на с.Рашково, общ.Ботевград, попадащ в имот №056104, земя по чл.19  

от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица – проект № Ф01063/03.06.2011г.  

  

  

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

наследниците на Марин Тодоров Чиреня и на Общинска служба по земеделие -  

гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 203  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства  

за награждаване на баскетболен отбор на „Балкан”-Ботевград- 

момчета до 14 години/вх.№268/ и становища на Постоянните комисии по  



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

от Закона за местно самоуправление и местна 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 до  

6000 / шест хиляди/ лева от собствени приходи на общината за  

награждаване с 5-дневна почивка в к.Слънчев бряг отбора по  

баскетбол момчета до 14 години на „Балкан”-Ботевград,класирал се  

на първо място в проведеното републиканско първенство  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 204  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 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 напорен тръбопровод  

до ПИ№038030 в м. „Йончова ливада”землището на с.Краево/вх.№269/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  

съвет Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона за местно  

самоуправление и местна администрация във вр. с чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ 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 право на прокарване през поземлени имоти  



ПИ№№037070,037009,122,представляващи земеделски земи по чл.19,ал.1  

от ЗСПЗЗ и общински път,находящи се в землището на с. Краево,община  

Ботевград,необходимо за изграждане на напорен тръбопровод за  

захранване на МВЕЦ”Рударка” в поземлен имот №038030, образуван от  

поземлени имоти №038004 и №038005 в м.”Йончова ливада” в землището  

на с.Краево,Община Ботевград,собственост на „СОБЕК”-ООД.  

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 напорен тръбопровод до поземлен имот  

№038030, образуван от поземлени имоти №038004 и №038005 в  

м.”Йончова ливада” в землището на с.Краево,Община Ботевград,Софийска  

област, от комисия по чл.210 от ЗУТ.  

3. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за изработване на Проект на  

Подробен устройствен план/ПУП/-Парцеларен план за напорен  

тръбопровод от р.Рударка,поземлен имот №038030, образуван от  

поземлени имоти №038004 и №038005 в м.”Йончова ливада” в землището  

на с.Краево,Община Ботевград,Софийска област.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 205  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за учредяване на допълнително  

право на строеж на ЕТ”Петър Янков-Роса” по реда на чл.38,ал.2 от  

ЗОС в УПИ І/първи/ кв.173 по плана на гр.Ботевград/вх.№272/ ,  

Общинският съвет Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т.8 и т.11 от Закона  

за местно самоуправление и местна администрация и чл.38,ал.2 от ЗОС и  

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

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

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се учреди на ЕТ”Петър Анков-Роса” с ЕИК 040727370  

с управител Петър Василев Янков,като собственик съгласно Договор за  

право на строеж от 31.07.2007 година и Удостоверение №51/2007 г. за  

въвеждане в експлоатация на строеж на едноетажна сграда „Бистро” със  

ЗП-101 кв.м. заедно със съответното право на строеж и УПИ І-за  

обществено жилищно строителство,ежедневно обслужване,обединено  

детско заведение,гараж и паркинг” в кв.173 по плана на гр.Ботевград,както  

следва:  

Допълнително право на строеж върху УПИ І-за общ.жилищно  

строителство,ежедневно обслужване,обединено детско заведение, гараж и  

паркинг” в кв.173 по плана на гр.Ботевград върху:  

-терен с площ от 25.00 кв.м. за изграждане на навес към собствената  



сграда, при спазване нормативните разпоредби по устройство на  

територията,за което ЕТ”Петър Янков-Роса” следва да заплати на  

Община-Ботевград сумата в размер на 900.00 лева,представляваща  

пазарната стойност на правото на строеж. Сделката е освободена от ДДС  

  

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

произтичащите от горното решение процедури по реда на ЗОС  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 206  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства  

за изграждане на три броя къщи за социално слаби ромски семейства  

от с.Литаково/вх.№274/,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл.21, ал. 1, т.6от Закона за местно самоуправление и местна 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 до  

60 000/Шестдесет хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград  

за изграждането на три броя ромски къщи в с.Литаково, община Ботевград  

за социално слаби ромски семейства.  

2.Къщите по т.1 бъдат изградени на терен- земя по чл.19 от ЗСПЗЗ в  

близост до съществуващата ромска махала .  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 207  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства  

на пенсионерския клуб на бивши здравни работници от Община  

Ботевград/вх.№275/,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,  

ал. 1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и  

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

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

  

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

1 000/хиляда/ лева от собствени приходи на община Ботевград на  

пенсионерския клуб на бившите здравни работници от община  

Ботевград за културни мероприятия и чествания на годишнини.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 



  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 208  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за отпускане на финансови средства  

за възстановяване и насипване на път в кв.Зелин,м.”Мекаша” масив  

5/вх.№276/,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т.6 и  

т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

10 000/ десет хиляди/ лева от собствени приходи на община  

Ботевград за извършване на ремонтни дейности по възстановяване и  

насипване на път в кв.Зелин,м.Мекаша,масив 5.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 209  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  



  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- кмет на Община  

Ботевград на докладна записка за одобряване на ПУП-ПЗ на имот  

№222009,м.Локвите,землище с.Трудовец с цел промяна на  

предназначението за „Склад за електромеханични люлки”  

/вх.№277/,Общинският съвет Ботевград на основание чл.20 във вр. с  

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

местна администрация , на осн..чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 на имот №222009 в м.”Локвите”,землище  

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

„Склад за електромеханични люлки” ,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 в  

„Държавен вестник”,решението подлежи на обжалване чрез Община  

Ботевград пред Административен-София област  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 210  

Гр.Ботевград, 30.06.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА-Председател на  

Общински съвет Ботевград на проект на план за работа на  

Общинския съвет през третото тримесечие на 2011 годинаи  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският  



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

самоуправление и местна 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 третото  

тримесечие на 2011 година  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 211  

Гр.Ботевград, 05.07.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- ЗАМ. КМЕТ  



на Община-Ботевград относно докладна записка за определяне на  

актуални пазарни цени за продажба на недвижими имоти-частна  

общинска собственост,находящи се в. кв.195 по плана на Ботевград по  

реда на чл.35,ал.1 от ЗОС/вх.№278/,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 18 гласа  

„за”, 5 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 2011  

година:  

1.1. УПИ ХVІ – “За производствени, складови нужди и озеленяване” с  

площ от 6783кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна  

сграда-склад за строителни материали със ЗП-783,70кв.м., Складове за  

материали с дърводелски работилници със ЗП-369,15кв.м.,  

Канцелария/работилница/ със ЗП-37,55кв.м. построена през 1973г.,  

находящ се в кв.195/до “ВиК-Бебреш”/ по плана на гр.Ботевград, при  

начална тръжна цена 337 510 лева, без ДДС;  

1.2. УПИ ХХХV – “За производствени, складови нужди и озеленяване”  

с площ от 1 720кв.м., заедно със застроените в него едноетажни  

монолитни сгради: Гаражи със ЗП-222,72 кв.м. и Железарска  

работилница със ЗП-44,00 кв.м., построени през 1973г., находящ се в кв.195/до “ВиК-

Бебреш”/ по плана на гр.Ботевград, при начална  

тръжна цена 84 700.00 лева, без ДДС; 

1.3. УПИ ХХХVІ-за За производствени, складови нужди и озеленяване”  

с площ от 1 023кв.м., заедно със застроените в него едноетажни сгради:  

Сграда арматурен двор със ЗП-118 кв.м., Навес със ЗП-25кв.м. и  

помпено съоръжение сграда със ЗП-6кв.м., цистерна, кладенец,  

изградени през 1973г., находящ се в кв.195/до “ВиК-Бебреш”/ по плана  

на гр.Ботевград, при начална тръжна цена 58 960 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:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 212  

Гр.Ботевград, 05.07.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ- ЗАМ. КМЕТ  

на Община-Ботевград относно докладна записка за удължаване  

срока на Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на  

Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и  

социалната политика /вх.№279/,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и чл.39,ал.4 от ЗОС във вр. с чл.78,ал.2,т.1 от  

Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско  

имущество 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 съгласи за удължаване срока за безвъзмездно право на  

ползване на Договора за учредяване право на ползване от 25.08.2010  

година, на Агенцията за социално подпомагане към Министерство на  

труда и социалната политика върху недвижим имот-частна общинска  

собственост,представляващ „Двуетажна масивна сграда със ЗП от  

106/сто и шест/ кв.м. находяща се в УПИ І/първи/ - За  

музей,библиотека,БКП,ДЗИ и др. в кв.49/четиридесет и девет/ по  

плана на гр.Ботевград до 31.12.2018 година,като останалите клаузи в  

Договора остават непроменени.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите  

от т.1 на горното решение процедури .  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

 Изготвил:А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 213  

Гр.Ботевград, 15.07.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за поемане на краткосрочен  

общински дълг за финансиране на проект „ИНВЕСТИРАМЕ В  

НАШИТЕ ДЕЦА„ финансиран от Оперативна програма„Регионално  

развитие „2007-2013 година, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано  

градско развитие”, операция 1.1 „ Социална инфраструктура” /вх.№284/,  

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.5,чл.14 и мл.17  

от Закона за общинския дълг и чл.56 от Наредбата за съставянето,  

изпълнението и отчитането на общинския бюджет 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. Община Ботевград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на  

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме  

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „ИНВЕСТИРАМЕ В  

НАШИТЕ ДЕЦА„ финансиран от Оперативна програма„Регионално развитие „2007- 



2013 година, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,  

операция 1.1 „ Социална инфраструктура”, при следните основни параметри :  

 - Максимален размер на дълга –2 000 000 / два милиона / лева;  

 - Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на   

2.  

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без  

такса за предсрочно погасяване.  

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия  

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 161 PO 001/1.1- 

01/2007/072. ;  

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална  

надбавка до 4,715% ,  

 Други такси , наказателни лихви , неустойки и разноски – съгласно ценовата  

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка  

 Начин на обезпечение на кредита:  

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ботевград по Договор за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161 PO 001/1.1- 

01/2007/072.от 03.09.2010 година ., сключен с Министерство на регионалното  

развитие и благоустройство , Управляващ орган на Оперативна програма  

- „Регионално развитие„ /ОПРР/- Главна дирекция „ Програмиране на  

регионалното развитие”  

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от  

Закона за общинския дълг  

 2.Възлага и делегира права на Кмета да подготви искането за кредит , да го  

 подаде в клон на Управляващата банка –„Уникредит Булбанк” АД , да подпише  

 договора за кредит и договорите за залог , както и да извърши всички останали  

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

.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 214  

Гр.Ботевград, 15.07.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград НА докладна записка за изменение на Подробния  

устройствен план/ПУП/ на Урегулирани поземлени имоти /УПИ/ Х- за  

жилищно строителство и УПИ ХХІХ-За жилищно строителство,кв.170 по  

плана на гр.Ботевград(вх. №283),,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  

чл.134,ал.1,т.1 и ал.2,т.6 и проведено гласуване с 22 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за изменение на  

Подробния устройствен план/ПУП/- План за регулация и застрояване/ПРЗ/  

на УПИ Х-за жилищно строителство,кв.170 по плана на гр.Ботевград и  

УПИ ХХІХ-За жилищно строителство,кв.170 по плана на гр.Ботевград като  

същите се обединят в един общ УПИ ХХІХ-за жилищно  

строителство,кв.170 по плана на гр.Ботевград.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите  

от т.1 на горното решение процедури .  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

   

Изготвил:А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 215  

Гр.Ботевград, 15.07.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение на т.1.1 и т.1.2 от  

решение №187/30.06.2011 година /вх.№285/,Общинският съвет  

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



самоуправление и местната администрация ; 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 19 гласа „за”, 1 глас „против”,1 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Изменя т.1.1 и т.1.2 от Решение №187/30.06.2011 година на  

Общински съвет-Ботевград,като същите придобиват следния  

текст:  

2. „1.1. Месечна наемна цена в размер на 3250.00 лева без  

ДДС,считано до 31.12.2011 година определена на 50 % от  

наемната цена по Тарифа за определяне на минимален месечен  

наем към Наредбата за реда за придобиване,управление и  

разпореждане с общинско имущество.За останалия период на  

договора месечната наемна цена ще се определи на редовното  

заседание на Общински съвет –Ботевград през м.декември 2011  

година.  

1.2. Срок на договора за наем:10/десет/ години от датата на  

подписването му.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 216  

Гр.Ботевград, 15.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства на „В и К”-Бебреш”ЕООД за закупуване на 1200 м. тръба Ф 160  

за новоизграждащата се ПСПВ-с.Трудовец  

 /вх.№286/,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 бъдат отпуснати финансови средства до  

15 000 /Петнадесет хиляди/ лева от собствени приходи на  

Община Ботевград на „В и К- Бебреш”ЕООД,гр.Ботевград за  

закупуване на 1200 метра тръба Ф 160 за новоизграждащата се  

ПСПВ – с. Трудовец.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 217  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно информация за текущото  

изпълнение на бюджета към 30.06.2011 година на Община Ботевград  

/вх.№291/, становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Информацията за изпълнение на бюджета към 30.06.2011  

година на община Ботевград  

  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 218  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно допълване на Наредба за реда  

за придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество  

/вх.№281/, становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема допълнение на Наредбата за реда за придобиване,управление  

и разпореждане с общинско имущество,както следва:  

Допълва чл.13,като в същия се създават нови ал./4/ и ал./5/ със  

следния текст:  

„ал./4/. Предоставените за управление имоти-публична общинска  

собственост се отдават под наем като в състава на комисиите по  

провеждането на търговете или конкурсите се включва представител на  

общинската администрация.  

„ал./5/ Имоти или части от имоти-публична общинска  

собственост,могат да се отдават под наем почасово от органите на които  

са предоставени за управление. Договорите за почасово отдаване под  

наем на предоставените за управление имоти-публична общинска  

собственост предварително се съгласуват с кмета на общината или от  



упълномощено от него лице”  

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

горното решение процедури по ЗОС  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /М. КИРОВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 219  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за сключване  

на договор за банков кредит-овърдрафт със срок за ползване два месеца  

/вх.№292/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 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 сключи  

договор за кредит- овърдрафт в размер на 1 000 000 (един  

милион ) лева за срок на ползване два месеца с банка ”ПЪРВА  

ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД клон Враца,офис Ботевград ,  

чрез учредяване на ипотека върху недвижими имоти – частна  

общинска собственост, представляващи:  

 1.1.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.  

 1.2.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. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва  

всички необходими документи свързани със сключване на  

договора.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /М. КИРОВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  



  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 220  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за „Ботевградски вести”ЕООД гр.Ботевград за заплащане на  

лицензионна такса за 2008 г. и 2009 г./вх.№293/, 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 поименно гласуване със 17 гласа  

„за”, 6 гласа „против”,1 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер  

на 4307.69 лева /Четири хиляди триста и седем лв. и 69 ст./ от  

собствени приходи на община Ботевград на „Ботевградски  

вести”ЕООД, гр.Ботевград за изплащане на лицензионна такса за  

2008 и 2009 година , установена с Акт за установяване на публично  

държавно вземане №17/10.06.2010 година на Съвет за електронни  

медии.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 221  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  



  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно изплащане допълване на  

Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско  

имущество/вх.№294/, становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 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  

1924.00/хиляда деветстотин двадесет и четири/ лева от собствени  

приходи на община Ботевград за изплащане на обезщетения по  

чл.222,ал.1 от Кодекса на труда на съкратени служители по трудови  

правоотношения от Общински детски комплекс гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 222  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно предоставяне на земеделски  

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

земеделските земи/вх.№295/,и становища на Постоянните комисии по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр.  



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

ЗСПЗЗ/обн.ДВ бр.62 от 2010 г. и проведено поименно гласуване с 23  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Предоставя на наследниците на Петър Дилчев Генов следният  

недвижим имот:  

- имот №036077, с начин на трайно ползване”Нива”,целият с площ от  

2.973 дка,пета категория,находящ се в местността „Горни лъки” в  

землището на с.Гурково,общ.Ботевград,попадащ в имоти №036045 и  

№036046,земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,при граници и съседи съгласно Скица- 

проект №Ф00439/30.06.2011 г.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящето решени  

е на наследниците на Петър Дилчев Генов и на Общинска служба по  

земеделие-гр.Ботевград, по реда на АПК.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /М. КИРОВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 223  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно удължаване срока на  

ликвидация на „Медико-техническа лаборатория-І-Ботевград/в  

ликвидация//вх.№296/,и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.266,ал.2 от Търговския закон. и проведено поименно гласуване с 20  

гласа „за”, 2 гласа „против”,1 глас „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  



1. Удължава срока за ликвидация на „Медико-техническа лаборатория – І- 

Ботевград” ЕООД /в ликвидация/ с четири месеца,считано от 01.09.2011 г.  

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

възлагане на ликвидация на „Медико-техническа лаборатория-І- 

Ботевград”ЕООД /в ликвидация/  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 224  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно удължаване срока на  

ликвидация на „Дентален център-І-Ботевград ЕООД/в  

ликвидация//вх.№297/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.266,ал.2 от Търговския закон. и проведено поименно гласуване с 20  

гласа „за”, 2 гласа „против”,1 глас „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Удължава срока за ликвидация на „Дентален център – І-Ботевград”  

ЕООД /в ликвидация/ с четири месеца,считано от 01.09.2011 г.  

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

възлагане на ликвидация на „Дентален център-І-Ботевград”ЕООД /в  

ликвидация/  

  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 225  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно удължаване срока на  

ликвидация на „Медицински център-І-Ботевград ЕООД/в  

ликвидация//вх.№298/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.266,ал.2 от Търговския закон. и проведено поименно гласуване с 20  

гласа „за”, 2 гласа „против”,1 глас „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Удължава срока за ликвидация на „Медицински център– І-Ботевград”  

ЕООД /в ликвидация/ с пет месеца,считано от 01.08.2011 г.  

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

възлагане на ликвидация на „Медицински център-І-Ботевград”ЕООД /в  

ликвидация/.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  



  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 226  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно предоставяне на финансови  

средства на „Медико-техническа лаборатория-І-Ботевград ЕООД/в  

ликвидация за обслужване процеса на ликвидация //вх.№301/ и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 20 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да се предоставят на „Медико-техническа лаборатория І- 

Ботевград”ЕООД- в ликвидация финансови средства в размер до 3 306.00  

лв. за обслужване процеса на ликвидация  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 227  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно предоставяне на финансови  

средства на „Дентален център-І-Ботевград ЕООД/в ликвидация /за  

обслужване процеса на ликвидация //вх.№302/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 19 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да се предоставят на „Дентален център І- 

Ботевград”ЕООД- в ликвидация финансови средства в размер до 2 204.00  

лв. за обслужване процеса на ликвидация.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 228  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно предоставяне на финансови  

средства на „Медицински център-І-Ботевград ЕООД/в ликвидация /за  

обслужване процеса на ликвидация //вх.№303/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 19 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. 1. Дава съгласие да се предоставят на „Медицински център І  

Ботевград”ЕООД- в ликвидация финансови средства в размер до 2 202.00  

лв. за обслужване процеса на ликвидация.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 229  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно разрешение за функциониране  

на паралелки с отклонения под норматива за минимален брой на  

учениците през учебната 2011/2012 година/вх.№299/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  



на основание чл. 21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и във вр. с чл.11,ал.1т.2 и 3 и ал.2  

от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на учениците и  

на децата в паралелките и в групите на училищата,детските градини и  

обслужващите звена и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0  

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

29,  

 Р Е Ш И :  

  

1. Разрешава функционирането на 27 паралелки с численост на учениците  

под норматива за минимален брой в общински училища, с общо 116  

ученика разлика между норматива за минимален брой и действителния  

брой,съгласно приложения списък.  

2. Разрешава функционирането на слети паралелки от 16 ученици от VІІ и  

VІІІ клас и 16 ученици І и ІІІ клас в ОУ „Св.св.Кирил и Методий”- 

с.Липница.  

3. Отпуска финансови средства от собствени приходи в размер на 146 276  

лева за обезпечаване на учебния процес за разликата между норматива за  

минимален брой и действителния брой ученици в паралелките. Ангажира  

се при промяна на обстоятелствата свързани с броя на учениците и  

единния разходен стандарт тази цифра да бъде променена.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ Изготвил:А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 230  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за награждаване на състезателите по акробатика към  

СД”Балкан”/вх.№304/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 6000 /  

шест хиляди/ лева от собствени приходи на общината за награждаване  



със седмична почивка състезателите по акробатика към СД”Балкан”- 

Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 231  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно одобряване на проект за ПУП- 

ПЗ на имот №220090,находящ се в местност”Авлията”,землище на  

с.Новачене /вх.№306/ и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

на основание чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от  

ЗМСМА на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ, във вр. с решение №10 от Протокол  

№8/02.06.2011 година на ОЕСУТ, и проведено гласуване с 20 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план-План за застрояване на имот №220090,находящ се в  

местност „Авлията”,землище на с.Новачене, Община Ботевград,като за  

същия се установи ниско разположено свободно застрояване на ”Склад за  

промишлени стоки” и се промени предназначението на земеделската земя.  



Проектът се намира в сградата на общината-стая №23.  

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 извърши произтичащите от  

решението законови процедури.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /М. КИРОВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 232  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно допълване на решение  

№204/30.06.2011 година на ОбС/вх.№307/ и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.8 и т.11 от ЗМСМА във вр. с  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА и проведено поименно  

гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Допълва т.1 на решение №204/30.06.2011 година както следва:  

- В т.1 след ПИ№№037070,037009,122 се допълва №037016.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  



  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 233  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно одобряване на ПУП- 

Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура-външно  

електрозахранване на”Пречиствателна станция за питейни води- 

с.Трудовец, в имот №550127,находящ се в м.Пейовци, в землището на  

с.Трудовец, представляващ съставна част от комплексен проект за  

инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ/вх.№308/ и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие по същия  

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

дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА на осн. чл.129,ал.1  

от ЗУТ, във вр. с решение №2от Протокол №12/20.07.2011 година на  

ОЕСУТ, 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/ за линеен обект на техническата инфраструктура-външно  

електрозахранване на”Пречиствателна станция за питейни води- 

с.Трудовец, в имот №550127,находящ се в м.Пейовци, в землището на  

с.Трудовец, представляващ съставна част от комплексен проект за  

инвестиционна инициатива по реда на чл.150 от ЗУТ.  

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 в  

„Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община  

Ботевград до Административен съд-София област.  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

 /М. КИРОВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 234  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 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  

BG161PO001/1.1-01/2007/072 към проект”Инвестираме в нашите деца”  

/вх.№309/ 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.23,т.6 и т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие и разрешава 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 1 598 347.38 лв./един милион петстотин деветдесет и осем  

хиляди,триста четиридесет и седем лева и тридесет и осем  

стотинки/,представляваща 35 % /тридесет и пет процента/ от размера на  

предоставената безвъзмездна финансова помощ по схема за предоставяне  

на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007”Подкрепа за  

осигуряване на подходяща и рентабилна образователна,социална и  

културна инфраструктура,допринасяща за развитието на устойчиви  

градски ареали” по проект” ”Инвестираме в нашите деца”, съгласно  

договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-01/2007/072.  

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

 /М. КИРОВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 235  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно промяна на решение  

№206/30.06.2011 година на ОбС/вх.№310/ 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 20 гласа „за”, 2 гласа „против”,2 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Прави промяна в т.1 на Решение №206/30.06.2011 година като израза :”  

средства в размер до 60 000 /шестдесет хиляди/ лева” става: ” средства в  

размер до 75 000 /седемдесет и пет хиляди/лева”  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 236  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно одобряване на ПУП- на имот  

№№031012 в м.”Братови ниви” в землището на с.Краево,Община  

Ботевград с цел промяна предназначението на същия за МВЕЦ /вх.№311/ и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие по същия  



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

дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА на осн. чл.129,ал.1  

от ЗУТ, във вр. 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 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 №031012 в м.”Братови ниви” в землището на  

с.Краево,Община Ботевград с цел промяна предназначението на същия за  

МВЕЦ,разположен свободно съгласно приложения проект.  

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

произтичащото 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:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 237  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства на Читалище „Христо Ботев” гр.Ботевград/вх.№312/  

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

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на читалище  

„Христо Ботев” гр.Ботевград в размер на 1600 /Хиляда и шестстотин/  



лева от собствени приходи на Община Ботевград за периода от  

01.08.2011 година до 31.12.2011 година за осигуряване разходите на  

ФРЗ и осигурителните вноски за 0.5 щатна бройка”певица”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 238  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на Община .Ботевград/вх.№313/  

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

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. Дава съгласие от собствени приходи на общината да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер до 10 000 /Десет хиляди/ лева  

за възстановяване покрива на жилищната сграда на Стоянка  

Манчева Дудина ,находяща се в гр.Ботевград,ул.”Александър  

Стамболийски”№ 58.  

  

  



  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 239  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно подкрепа кандидатурата на  

библиотеката при НЧ”Правда 1905”с.Новачене за участие в етап 2011 на  

програма”Глобални библиотеки-България”/вх.№314/ ,Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.23 от ЗМСМА 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. Общинският съвет-Ботевград дава съгласието си за подкрепа на  

дейностите по програма”Глобални библиотеки-България” на библиотеката  

при НЧ”Правда 1905”, с. Новачене. Чрез кандидатурата си Община  

Ботевград се ангажира да предоставя необходимата дългосрочна подкрепа  

за библиотеката,включена в кандидатурата.  

  

  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 240  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно одобряване на ПУП- План за  

застрояване на имот №000400 в м.”Темуша” землището на град Ботевград  

/вх.№317/,Общинският съвет Ботевград на основание чл.20 във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА на осн. чл.129,ал.1  

от ЗУТ, във вр. 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 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/ -План за застрояване на имот №000400 в м.”Темуша” в  

землището на гр. Ботевград като за същия се предвиди установяване на  

средно,разположено свободно застрояване „За сепариране на смесен битов  

отпадък” само от Общините Ботевград,Правец и Етрополе,съгласно  

приложен проект.  

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

произтичащото 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:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   



  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 241  

Гр.Ботевград, 28.07.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно изплащане на адвокатско  

възнаграждение /вх.№318/ ,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.7,ал.2,т.4 от наредба №1/09.07.2004 година  

за минималните размери на адвокатските възнаграждения/,изм. и доп./  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да бъде изплатено адвокатско възнаграждение за един  

адвокат на адв. Цено Цеков или адв. Станимир Христов адвокати от  

Софийска адвокатска колегия, както следва:  

1.1. в размер на 12 500 лв. /дванадесет хиляди и петстотин лева/ при  

условие, че съдебното производство приключи в полза на община  

Ботевград или пропорционална част на тази сума в зависимост от изхода  

на делото  

или  

1.2. 10 % от размера на възнаграждението определено в т.1.1., в случай, че  

делото не приключи в полза на община Ботевград.  

2. Средствата за адвокатското възнаграждение да бъдат изплатени от  

собствени приходи на община Ботевград.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /М. КИРОВА/ 

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 242  

Гр.Ботевград, 12.08.2011 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  



BG161РО001/1.1-10/2010/017 към проект „Дефилир на духовата  

музика”/вх.№323/,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 21 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие и разрешава на кмета на Община Ботевград да  

гарантира пред поемателя Министерство на регионалното развитие и  

благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално  

развитие” 2007-2013 г. чрез запис на заповед стойността на аванс в размер  

на 174 085,03 лв. (сто седемдесет и четири хиляди осемдесет и пет лева  

и три стотинки), от размера на предоставената безвъзмездна  

финансова помощ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  

помощ BG161РО001/1.1-10/2010 “Подкрепа за създаване и промотиране на  

иновативни културни събития”, по проект „Дефилир на духовта музика”,  

съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1- 

10/2010/017.  

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:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 243  

Гр.Ботевград, 12.08.2011 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 проект „Ботевград – привлекателна дестинация  

за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен  

туризъм”/вх.№324/,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 21 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  



1.Дава съгласие и разрешава на кмета на Община Ботевград да гарантира  

пред поемателя Министерство на 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”.  

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:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 244  

Гр.Ботевград, 12.08.2011 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  

BG161РО001/1.4-06/2010/012 към проект „Изграждане, реконструкция и  

ремонт на брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка  

за предотвратяване на наводненията в село Новачене, община Ботевград”  

/вх.№325/,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 21 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие и разрешава на кмета на Община Ботевград да  

гарантира пред поемателя Министерство на регионалното развитие и  

благоустройство, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално  

развитие” 2007-2013 г. чрез запис на заповед стойността на аванс в размер  

на 349 920,90 лв. (триста четиридесет и девет хиляди деветстотин и  

двадесет лева и деветдесет стотинки), от размера на предоставената  

безвъзмездна финансова помощ по схема за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010 “Подкрепа за  

дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските  



агломерации”, по проект „Изграждане, реконструкция и ремонт на  

брегоукрепващо съоръжение на река Рударка и река Новаченка за  

предотвратяване на наводненията в село Новачене, община Ботевград”,  

съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4- 

06/2010/012.  

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:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 245  

Гр.Ботевград, 12.08.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно извършване на вътрешни  

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

държавния бюджет на РБ в рамките на определените капиталови  

разходи,финансирани със средства от целевата субсидия, предвидени в  

чл.10,ал.1 от Закона за държавния бюджет и във връзка с приетата  

инвестиционна програма на Община Ботевград за 2011 година  

/вх.№326/,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.6 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”,1  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

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

бюджет да се извършат необходимите вътрешни компенсирани промени по  

обекти в рамките на определените капиталови разходи,финансирани със  

средства от целевата субсидия по чл.10,ал.1 от Закона за държавния  

бюджет за 2011 година , както следва  

Било:  

1. Ремонт на отоплителна инсталация в административната сграда на  

общината - 20500.00 лв.  

Става:  

1. ремонт на отоплителна инсталация в административната сграда на  

общината - 3355.71 лв.  

2. Ремонт , възстановяване,изработка и монтаж на нови пейки в  

гр.Ботевград - 17144.29 лв.  

  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 246  

Гр.Ботевград, 12.08.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за извършване на ремонтни и възстановителни дейности на  

църквата в с.Радотина /вх.№ 322/,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

10 000 /десет хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград за  

извършване на неотложни ремонтни и възстановителни дейности на  

църквата в с.Радотина.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  



  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 247  

Гр.Ботевград, 12.08.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - КМЕТ на Община- 

Ботевград на докладна записка относно определяне актуална пазарна  

цена на недвижим имот,находящ се в с. Рашково,извън регулация в  

м.Селището /вх.№ 327/,Общинският 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 18 гласа „за”, 3 гласа „против”,0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Определя актуална пазарна цена за продажба чрез публичен търг с  

тайно наддаване в размер на 42 000 /Четиридесет и две хиляди/ лева на  

следния недвижим имот-частна общинска собственост:поземлен имот  

№050264 с площ от 4500 кв.м. заедно със застроените в него:едноетажна  

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

ЗП 19.00 кв.м.,находящи се в землището на с.Рашково.Сделката е  

освободена от ДДС.  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

произтичащите процедури по Закона за общинската собственост.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 248  

 Ботевград, 13.09.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ. КМЕТ  



на Община Ботевград на докладна записка относно необходимост от  

издаване на решение на Министерски съвет за предоставяне право на  

управление на Комплекс крепост”Боженишки урвич”- публична държавна  

собственост на община Ботевград във връзка с подписване на договор за  

безвъзмездна финансова помощ по схема BG161PO001/3.1-03/2010 към  

проект „Ботевград-привлекателна дестинация за атрактивен културно- 

исторически,еко и спортно-развлекателен туризъм” /вх.№331/,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 със 17 гласа „за”,1 глас „против”,0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие на Община Ботевград да й бъде предоставено от  

Министерство на културата безвъзмездно право на управление на  

Комплекс”Боженишки урвич”, находящ се в землището на с. Боженица,  

община Ботевград,обл. Софийска  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 249  

 Ботевград, 13.09.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ. 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,финансирани със средства от целевата субсидия,предвидени в  

чл.10,ал.1 от Закона за държавния бюджет и във връзка с приетата  

инвестиционна програма на Община Ботевград за 2011 година  

 /вх.№351/,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.,т.6  



от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и проведено поименно гласуване със 17 гласа „за”,0 гласа „против”,1  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

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

бюджет да се извършат необходимите вътрешни компенсирани промени по  

обекти в рамките на определените капиталови разходи, финансирани със  

средства от целевата субсидия по чл.10,ал.1 от Закона за държавния  

бюджет за 2011 година както следва:  

Било:  

1.Ремонт и разширение на гробищен парк в с. Врачеш,  

община Ботевград – 40 000.00 лева  

Става:  

1. Ремонт и разширение на гробищен парк в с. Врачеш,  

Община Ботевград -19509.73 лева  

2. Ремонтни дейности и изграждане на физкултурен салон в  

ЦДГ”Здравец”,УПИ І,кв.84 в с. Трудовец,общ.Ботевград-10430.55 лева  

3. Пристройка към сграда на кметство с. Рашково за „Клуб за културно  

масова дейност в УПИ ІV кв.31 по плана на с. Рашково,  

община Ботевград – 10059.72 лева  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 250  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет Ботевград на отчет за работата на Общинския съвет- 

Ботевград за периода на мандат 2007-2011 година и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, /вх.№347/,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване със  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  



  

1. Приема отчета за работата на Общинския съвет-Ботевград за  

периода м. ноември 2007 година до м.септември 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 251  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка за приемане информация за готовността на  

учебните заведения за учебната 2011/2012 година/вх.№350/ и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос, ,Общинският съвет Ботевград  

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

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

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

  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  



1. Приема Информация за готовността на учебните заведения за  

учебната 2011/2012 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 252  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка за промяна на Решение №18/28.01.2010  

година/вх.№334/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1.Променя Решение №18/28.01.2010 година на Общински съвет- Ботевград  

както следва:  

1.1. Отменя т.2 на Решение №18/28.01.2010 година на Общински съвет- 

Ботевград.  

1.2. Т.3 придобива следния вид:  

„Възлага на Кмета на община Ботевград да предприеме необходимите  

действия свързани с безвъзмездно учредяване право на преминаване и  

право на прокарване на оптични подземни комуникации на „Транскейбъл  

ТВ”ООД в сервитута на общински имоти описани в т.1 от Решение  

№18/28.01.2010 година на Общински съвет-Ботевград.  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 253  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка за допълване и актуализиране на т.ІІІ Б от  

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2011  

година с недвижими имоти находящи се в землището на  

с.Новачене/вх.№336/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание  

чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 21  

гласа „за”,4 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 2011 година както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде включва следните  

недвижими имоти:  

1.1. Поземлен имот /ПИ/ №280.026, представляващ празен незастроен терен с  

площ от 349.00 кв.м. находящ се в кадастрален район 280 по плана на  

местността”Камен дол” в землището на с.Новачене,Община  

Ботевград,Софийска област,актуван АОС-частна №1291/2011 г.  

1.2. Поземлен имот /ПИ/ №280.027, представляващ празен незастроен терен с  

площ от 1320.60 кв.м. находящ се в кадастрален район 280 по плана на  

местността”Камен дол” в землището на с.Новачене,Община  

Ботевград,Софийска област,актуван АОС-частна №1292/2011 г.  

1.3. Поземлен имот /ПИ/ №280.030, представляващ празен незастроен терен с  

площ от 1738.09 кв.м. находящ се в кадастрален район 280 по плана на  

местността”Камен дол” в землището на с.Новачене,Община  



Ботевград,Софийска област,актуван АОС-частна №1293/2011 г.   

  

1.4. Поземлен имот /ПИ/ №280.052, представляващ празен незастроен терен с  

площ от 519.39 кв.м. находящ се в кадастрален район 280 по плана на  

местността”Конопище” в землището на с.Новачене,Община  

Ботевград,Софийска област,актуван АОС-частна №1294/2011 г.  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 254  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно продажба на общински недвижими  

имоти по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,находящи се в землището на  

с.Новачене/вх.№337/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание  

и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”,5  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

се извършат разпоредителни сделки-продажби по реда на чл.35,ал.1 от  

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

общинска собственост включен в Програма за управление и разпореждане  

с имотите-общинска собственост в Община Б  

Ботевград през 2011 година,както следва:  

1.1. Поземлен имот /ПИ/ №280.026, представляващ празен незастроен  

терен с площ от 349.00 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  

2095.00 /Две хиляди и деветдесет и пет/лева. Сделката е освободена от  

ДДС.  

1.2. Поземлен имот /ПИ/ №280.027, представляващ празен незастроен  

терен с площ от 1320.60 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  

7924..00 /седем хиляди деветстотин двадесет и четири/лева. Сделката е  

освободена от ДДС.  

  2. 

1.3. Поземлен имот /ПИ/ №280.030, представляващ празен незастроен  

терен с площ от 1738.09 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  



10430.00 /десет хиляди четиристотин и тридесет/лева. Сделката е  

освободена от ДДС..  

1.4. Поземлен имот /ПИ/ №280.052, представляващ празен незастроен  

терен с площ от 519.39 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  

3117.00 /три хиляди сто и седемнадесет/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 ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 255  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  



НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка за допълване и актуализиране на раздел VІ.2.  

от Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2011 година с недвижим имот в кв.117 по плана на гр.Ботевград/вх.№342/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, ,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и на основание чл.8,ал.9 и ал.10,  

чл.34 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет Ботевград дава съгласие за допълване и актуализиране  

на раздел VІ.2”Придобиване на недвижими имот …….” В Програмата за  

управление и разпореждане на имотите-общинска собственост за 2011 г.,  

приема с Решение №44/24.02.2011 г. на Общински съвет-Ботевград със  

следния недвижим имот-частна собственост на физически лица-н-ците на  

Тодора Василева Цветкова:  

Терен с площ от 15/петнадесет/ кв.м. представляващ част от имот  

пл.№1697 в кв.117 по плана на гр.Ботевград,влизащ с тази площ6 в улица  

ок.т.189а-ок.т.190 при следните условия:  

СПОСОБ на придобиване: ВЪЗМЕЗДНО по реда на чл.34 от ЗОС  

МОТИВИ: Изграждане на улица с ок.т. 189а-ок.т.190 в кв.117 по плана на  

гр.Ботевград.  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 256  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка за придобиване правото на собственост на  

част от недвижим имот в кв.117,гр.Ботевград за изграждане на улица с  

ок.т.189-ок.н.190/вх.№343/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание  

.чл.34,ал.1,ал.2 и ал.7 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.Дава съгласие да бъде извършена възмездна правна сделка-покупко- 

продажба между Община Ботевград и н-ците на Тодора Василева Цветкова  

съгласно удостоверение за н-ци от 02.09.2011 г. на Община Ботевград:  

Галина Василева Цветкова,Веселка Семкова Донова, Теодора Семкова  

Христова и Цонка Василева Димитрова,както следва:  

Община Ботевград придобива от н-ците на Тодора Василева Цветкова  

възмездно правото на собственост върху част от недвижим имот  

пл.№16977 в кв.117 по плана на гр.Ботевград,представляваща терен с площ  

от 15.00 кв.м. влизащ с тази площ в нереализирана улица с ок.т. 189а- 

ок.т.190 с цел нейното изграждане на място,чрез покупко-продажба по  

пазарна цена одобрена от Общински съвет Ботевград в размер на 900.00  

/Деветстотин/ лева. Сделката е освободена от ДДС.  

2. . Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни необходимите  

процедури по чл.34,ал.1,ал.2 и ал.7 от ЗОС  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 257  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка за допълване и актуализиране на раздел V от  

Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през 2011  

година с недвижими имоти с цел прекратяване на съсобственост/вх.№344/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, ,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и на основание .чл.8,ал.10 и  

36,ал.1,т. 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 2011 година с цел прекратяване на  

съсобственост между Община Ботевград и физически лица,както следва:  



В т.V. Описание на имотите в които общината има намерение да прекрати  

съсобственост с физически или юридически лица, включва следните  

недвижими имоти:  

1.1. Поземлен имот/ПИ/ пл.1981 с площ от 89.00 кв.м. представляващ бивш  

път,влизащ в УПИ ІХ-793 с площ от 50 кв.м. и в УПИ ХІІ-1972 с 39 кв.м.  

находящ се в кв.10 по плана на к.”Зелин”,гр.Ботевград,Софийска област  

актуван с АОС-частна №1297/2011 г.  

1.2. Терен с площ от 43 кв.м.,представляващ част от поземлен имот/ПИ/ с  

пл.№793а/бивша нереализирана улица,влизащ с тази площ в УПИ ХІІ-1972  

,находящ се в кв.10 по плана на курорта Зелин,гр.Ботевград,Софийска  

област актуван с АОС-частна №1298/2011 г.  

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

горното решение процедури по ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 258  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно разпоредителна сделка-продажба с  

недвижими имоти-частна общинска собственост по реда на чл.36,ал.1,т.2  

от ЗОС/вх.№348/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и на основание 36,ал.1,т.  

2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет – Ботевград одобрява пазарните цени и дава съгласие да  

се извърши разпоредителна сделка-продажба по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС с  

имоти-частна общинска собственост,включени в Програма за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община-Ботевград през 2011  

година с цел прекратяване на съсобственост между Община Ботевград и  

Николай Василев Вацов ЕГН:7710174543 с постоянен  

адрес:гр.Ботевград,пл.”Освобождение”№11,вх.А,ет.6,ап.31,  

като съсобственик с общината съгласно н.а №158 от 2011 г. и н.а №148/2007  

г.,както следва:  

Николай Василев Вацов да придобие от Община Ботевград чрез разпоредителна  

сделка продажба правото на собственост върху следните недвижими имоти  

1.1. Поземлен имот/ПИ пл.№1981 с площ от 89.00 кв.м. представляващ бивш  



път,влизащ в УПИ ІХ-793 с площ от 50 кв.м. и в УПИ ХІІ-1972 с 39 кв.м.  

находящ се в кв.10 по плана на к.”Зелин”,гр.Ботевград,Софийска област актуван  

с АОС-частна №1297/2011 г.при пазарна цена в размер на 2670/две хиляди  

шестстотин и седемдесет/лева без ДДС;  

  

  

  

  

  

  

  2. 

  

  

 1.2.Терен с площ от 43 кв.м.,представляващ част от поземлен имот/ПИ/ с  

пл.№793а/бивша нереализирана улица,влизащ с тази площ в УПИ ХІІ-1972  

,находящ се в кв.10 по плана на курорта Зелин,гр.Ботевград,Софийска област  

актуван с АОС-частна №1298/2011 г . при пазарна цена в размер на 1290.00  

/хиляда двеста деветдесет/ 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 ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 259  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно изпълнение на дейностите по  

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на гр.Ботевград и  

експлоатация на общинско депо за отпадъци/вх.№332/ 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 18 гласа  

„за”,6 гласа „против”,1 глас „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на гр.Ботевград  

да бъде възложено на фирма „ЕКО ЕС МЕНИДЖМЪНТ”ООД, ЕИК 200952468  

с адрес: гр.София,р-н „Слатина”,ж.к. „Христо Смирненски”бл.8,ет.8,ап.38 за  

времето от 01.10.2011 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.  

4. Финансовите средства необходими за обезпечаване на дейностите по  

експлоатация и охрана на сметището за отпадъци в м. „ Темоша”да бъде сума до  

5 500/пет хиляди и петстотин/лева за месец.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 260  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно предоставяне за управление на  

общински имот-водостопанско съоръжение на общинска фирма „В и К- 

Бебреш” ЕООД/вх.№335/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

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

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Общински съвет-Ботевград възлага на „В и К-Бебреш”  

ЕООД,гр.Ботевград управлението,стопанисването,поддържането и  

експлоатацията на”Пречиствателна станция за питейна вода и външно  

ел.захранване НН”-с.Литаково представляваща:  

Недвижим имот №002342 с площ от 3.358 дка,находящ се в  

м.”Чукара”землището на с.Литаково,Община Ботевград, заедно със  

застроената в него едноетажна масивна обслужваща сграда със ЗП-188.52  

кв.м. и изградените в него водостопански съоръжения.  

2.Възлага на кмета на общината да изпълни необходимите процедури  

произтичащи от т.1 на настоящото решение.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 261  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно удължаване наемен договор на обект-  

помещение с полезна площ от 20 кв.м. находящо се в сградата на  

Читалището на с.Липница /вх.№345/ 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 §78 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за  

общинска собственост /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 анексиран Договор за наем от 24.10.2002 г. с  

ЕТ”Русалка-Василка Лалова” за срок от 3 /три/ години,считано до  

24.10.2014 г. на обект помещение с полезна площ от 20.00 кв.м. находящо  

се в сградата на читалището на с. Липница, община Ботевград,област  

Софийска при същата наемна месечна цена.  

2. Останалите клаузи от договора за наем остават без промяна.  

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

ЗОС,произтичащи от настоящето решение.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 262  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ /вх.№346/ и становища на Постоянните комисии по  

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

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

§27,ал.2,т.1 от Преходните и заключителните разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ/  

обн.д.в. бр.62 от 2010 и проведено поименно гласуване с 24 гласа  



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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Предоставя на наследниците на Койна Петкова Томова следният  

недвижим имот:  

- имот №014001 с начин на трайно ползване „Нива”целият с площ от 0.646  

дка,пета категория,находящ се в местността „Край село” в землището на  

с.Трудовец,общ.Ботевград попадащ в имот № 014001,земи по чл.19 от  

ЗСПЗЗ,при граници и съседи съгласно Скица-проект №ФО1264/25.08.2011  

година.  

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

на наследниците на Койна Петкова Томова и на Общинска служба по  

земеделие-гр.Ботевград по реда на АПК  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 263  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно даване съгласие за сключване на  

договор за предоставено ефирно време /вх.№333/ 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 със 17  

гласа „за”,6 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

  



 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да бъде сключен договор за предоставено ефирно време за  

срок от една година на стойност 5 760.00 лева без ДДС с „Виктория- 

Приват”-ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.София,ул.”Вълко  

Радински” №4, БУЛСТАТ:121542005,считано от 01.11.2011 година.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 264  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно осигуряване на финансов ресурс за  

закупуване на софтуер,чрез който да се автоматизират дейностите  

извършвани в отдел”Местни данъци и такси” при община Ботевград  

/вх.№339/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 18 000 /осемнадесет  



хиляди/лева с ДДС за закупуване на специализиран софтуер за  

автоматизиране дейностите извършвани в отдел”Местни данъци и такси”  

2. Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на община  

Ботевград  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 265  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно предоставяне на финансови средства  

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

/вх.№339/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”,1 глас „против”,1 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Дава съгласие да се предоставят на „Медико-техническа лаборатория І- 

Ботевград”ЕООД - в ликвидация финансови средства в размер до 2946 лева  

за обслужване процеса на ликвидацията.  

  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 266  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно предоставяне на финансови средства  

на „Медицински център -І” ЕООД в ликвидация  

/вх.№340/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”,1 глас „против”,1 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Дава съгласие да се предоставят на „Медицински център І- 

Ботевград”ЕООД , гр. Ботевград- в ликвидация финансови средства в  

размер до 3756/три хиляди седемстотин петдесет и шест/ лева за  

обслужване процеса на ликвидацията.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  



Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 267  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно предоставяне на финансови средства  

на „Дентален център -І” ЕООД в ликвидация  

/вх.№341/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”,1 глас „против”,1 глас „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се предоставят на „Дентален център І-Ботевград”ЕООД  

, гр. Ботевград- в ликвидация финансови средства в размер до 3107/три  

хиляди сто и седем/ лева за обслужване процеса на ликвидацията.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 268  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно разкриване на звено”Целодневни  

детски градини и Обединени детски заведения”-Ботевград  

/вх.№329/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.2 и т.23 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Във функция „Образование”дейност”Целодневни детски градини и  

Обединени детски заведения”-Ботевград се разкрива  

звено”Целодневни детски градини и Обединени детски заведения”- 

Ботевград, финансирано от държавни дейности.  

2. В звено” Целодневни детски градини и Обединени детски  

заведения”-Ботевград, се откриват две щатни бройки:  

- 1 щатна бройка счетоводител;  

- 1 щатна бройка касиер счетоводство.  

3. В Дирекция”Обща администрация”, отдел „Финанси” на общинска  

администрация се закриват:  

- 1 щатна бройка счетоводител;  

- 1 щатна бройка технически сътрудник-касиер .  

4. Направените промени влизат в сила от 01.10.2011 година  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 269  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно промяна в структурата на Дом за  

стари хора”Д-Р Адриян Атанасов”-Ботевград  

/вх.№330/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Считано от 01.09.2011 година увеличава числеността на персонала на  

Дом за стари хора”Д-р Адриян Атанасов” гр.Ботевград с една щатна  

бройка „Фелдшер”.  

2. Средствата за издръжка на разкритата щатна бройка са от държавни  

дейности.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 270  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно отпускане на ежемесечна финансова  



помощ за срок от две години за специализация на млади лекари от  

Ботевград /вх.№349/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да бъде отпусната двегодишна финансова помощ на д-р  

Росен Цветанов Билчев и д-р Ивета Николаева Николова в размер на  

8 640.00 /осем хиляди шестстотин и четиридесет/ лева по 180.00 лева  

месечно на лице/ от собствени приходи на Община Ботевград за  

изплащане на таксите им за специализация.  

В случай ,че същите напуснат МБАЛ-Ботевград преди изтичането на три  

години и половина след приключването на специализацията им се  

задължават да възстановят на Община Ботевград отпуснатата финансова  

помощ за специализация.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 271  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет БОТЕВГРАД на докладна записка относно избиране на  

временно изпълняващи длъжността кмет на община Ботевград и кметове  

на кметства /вх.№352/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с  

чл.42,ал.6 от ЗМСМА и проведено гласуване с 24 гласа „за”,0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Избира за временно изпълняващ длъжността КМЕТ на община  



Ботевград ,след регистрация на настоящия Кмет в ОИК за участие в  

местните избори на 23.10.2011 година инж. Красимир Андреев за периода  

от 21.10.2011 година до полагане на клетва от новоизбрания кмет.  

2. Избира временно изпълняващи длъжността /ВрИД/ Кметове на  

кметства,след регистрация на настоящите кметове в ОИК за участие в  

местните избори на 23.10.2011 година за периода от 21.10.2011 година до  

полагане на клетва от новоизбраните кметове,както следва:  

2.1. За кметство с. Врачеш – ВрИД Кмет на кметство Дафинка Георгиева  

Богданова – старши специалист „ТСУ”  

2.2. За кметство с. Трудовец – ВрИД кмет Галина Цанова Маринова –  

старши специалист”бюджет и стопанска дейност”  

2.3. За кметство с. Скравена- ВрИД кмет Цеца Мишева Петрова – старши  

специалист „АПОН”  

2.4. За кметство с. Литаково-ВрИД кмет Красимир Наков Кръстев-  

завеждащ „ВО и ГЗ”  

2.5. За кметство с.Новачене- ВрИД кмет Маргарита Димчева Георгиева –  

старши специалист „АПОН”.  

3. За периода на изпълняване на описаните в т.1 и т.2 длъжности  

определените лица да получават възнаграждението определено за  

титулярите.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 272  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен  

план-ПУП-план за застрояване на поземлен имот №201015,масив  

201,местност „Селото” извън строителните граници на с.Скравена  

 /вх.№353/ и становища на Постоянните комисии 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.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено гласуване с 24 гласа „за”,0  

глас „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/ПУП/ на имот №201015,масив 201 в местност”Селото” в  



землището на с.Скравена за застрояване на жилищни  

сгради,разположени свободно и промяна предназначението на  

земеделския имот за неземеделски нужди  

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 ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 273  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно допълване и актуализиране на раздел  

ІІІ.А.”Имоти,които общината има намерение да предостави под наем” в  

Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска  

собственост за 2011 година /вх.№354/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос, ,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

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

собственост и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за Допълване и  

актуализиране на раздел ІІІ .А.”Имоти,които общината има  

намерение да предостави под наем от Програмата за управление и  

разпореждане на имотите-общинска собственост за 2011 г., приета с  

Решение №44/24.02.2011 г. на Общински съвет-Ботевград със  

следните обособени части от имоти частна общинска собственост:  

1.1. Стоматологичен кабинет с площ от 12 кв.м. находящ се в сграда- 

здравен дом в УПИ ІІІ,кв.73 по плана на с.Литаково  

1.2. Стоматологичен кабинет с полезна площ от 16 кв.м. находящ се на  

първи етаж в здравна служба в УПИ ХІV,кв.20 по плана на с.Врачеш  

1.3. Стоматологичен кабинет с полезна площ от 16 кв.м. находящ се в  



сграда-здравен дом в УПИ ХХІІ-361,кв.24 по плана на с.Скравена  

1.4. Стоматологичен кабинет с полезна площ от 16 кв.м. находящ се в  

сграда-Поликлиника в УПИ V,кв.58по плана на с.Трудовец.  

1.5. Стоматологичен кабинет с полезна площ от 16 кв.м. находящ се в  

здравна служба в УПИ І-361,кв.29 по плана на с.Новачене  

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

горното решение процедури по ЗОС  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 274  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно отпускане на финансови средства от  

собствени приходи на общината /вх.№355/ и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос, ,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0  

глас „против”,0 глас „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 10 000 /Десет хиляди/ лева  

за разширяване на съществуващия гробищен парк в с. Врачеш, община  

Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

  

  



  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 275  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно даване съгласи за сключване на  

договор за банков кредит-овърдрафт със срок за ползване два месеца  

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

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

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 глас „против”,0 глас  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Упълномощава инж. Красимир Андреев- зам кмет на  

Община Ботевград, изпълняващ функциите на кмет да  

сключи договор за кредит- овърдрафт в размер на 1 000 000  

(един милион ) лева със срок на ползване два месеца с банка  

”ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА „ АД клон Враца,офис  

Ботевград , чрез учредяване на ипотека върху недвижими  

имоти – частна общинска собственост, представляващи:  

 1.1.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. 

 1.2.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. Упълномощава инж. Красимир Андреев- зам кмет на  

Община Ботевград, изпълняващ функциите на кмет да  

подписва всички необходими документи свързани със  

сключване на договора.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 276  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  



НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно отпускане на финансови средства за  

изграждане на трафопост в с. Новачене,община Ботевград от собствени  

приходи на общината /вх.№357/ и становища на Постоянните комисии по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 глас „против”,1  

глас „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 50 000 /петдесет хиляди/ лева за  

изграждане на трафопост в района на ул.”Иван Рилски”,м”Прибой”,  

”Конопище” и „Камен дол”-с.Новачене, община Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 277  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно изменение на Подробен устройствен  

план-ПУП-план за регулация на урегулиран поземлен имот ХVІ-За общ.  

Обслужване и УПИ І- За обществено жилищно строителство,учебен  

център,културен център,обществено хранене,ежедневно  



обслужване,паркинг-гараж и градина кв.153 по плана на Ботевград и  

учредяване право на строеж за пристрояване вх.№358// и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, ,Общинският съвет Ботевград на  

основание чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 ,чл.21,ал.1,т. 8 и т.11 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.134,ал.1,т.1  

от ЗУТ,чл.38,ал.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет Ботевград дава съгласие да се измени Подробния  

устройствен план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ І-За обществено  

жилищно строителство, учебен център,културен център,обществено  

хранене,ежедневно обслужване,паркинг-гараж и градина и УПИ ХVІ-за  

обществено обслужване, кв.153 по плана на гр.Ботевград.  

2. След влизане в сила на заповед за одобряване изменението на ПУП- 

ПР по т.1 от настоящото решение Община Ботевград да учреди на  

ЕТ”ИРКА-МД-Димитър Манолов” с ЕИК130308752 право на строеж за  

пристрояване върху част от УПИ ХVІ-за обществено обслужване в  

кв.153 по плана на гр.Ботевград,както следва:  

  2. 

Терен с площ от 24 кв.м. с цел пристрояване на собственият му  

Търговски обект №10-БИСТРО,съгласно приложената скица проект,за  

разширение и преустройство на съществуващите кухня и  

склад,изграден съгласно Договор и право на строеж от 04.09.2002  

г.,Договор за пристрояване от 08.06.2009 г. и Удостоверение  

№56/30.12009 г. за въвеждане в експлоатация.Пристрояването не води  

до обособяване на самостоятелен търговски обект. За целта ЕТ”ИРКА- 

МД-Димитър Манолов” с ЕИК130308752 следва да заплати на Община  

Ботевград сумата в размер на 1080 /хиляда и осемдесет/ лева.  

1. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 278  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен  

план-ПУП на имот №550127,местност „Пейовица” землището на с.  

Трудовец, община Ботевград /вх.№362/ и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2  

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

администрация, на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 24 гласа „за”,0 глас „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/ПУП/ на имот №550127 в м.Пейовица в землището  

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

същия за „Пречиствателна станция за питейни води”,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 ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 279  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен  

план-ПУП на имот №063004,местност „Широко ливаде” землището на  

гр.Ботевград /вх.№359/ и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 ,чл.21,ал.1,т.11 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация, на осн.  

чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 24 гласа „за”,0 глас  

„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/ПУП/ на имот №063004 в м.”Широко ливаде” в землището на  

гр.Ботевград с цел промяна предназначението на същия за „Жилищно  

строителство” разположено 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 ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 280  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен  

план-ПУП на имот №015038,местност „Йошовски трап” землището на  

гр.Ботевград с цел прпомяна предназначението /вх.№360/ и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същия въпрос,  

Общинският съвет Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2 ,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация, на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 24 гласа „за”,0 глас „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/ПУП/ на имот №015038 в м.”Йошовски трап” в землището на  

гр.Ботевград с цел промяна предназначението на същия за „Вилно  

строителство” разположено 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 ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

ПРЕПИС!  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 281  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен  

план-ПУП на имот №013121,местност „Червена киселица” землището на  

гр.Ботевград с цел промяна предназначението /вх.№361/ и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същия въпрос,  

Общинският съвет Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2 ,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация, на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. 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 24 гласа „за”,0 глас „против”,0 глас „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1Общински съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/ на имот №013121 в м.”Червена киселица” в землището на  

гр.Ботевград с цел промяна предназначението на същия за „Вилно  

строителство” разположено свободно,съгласно приложения проект  

2Възлага 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 ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 282  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  



година на докладна записка относно застраховане на имоти-частна  

общинска собственост /вх.№363/ , Общинският съвет Ботевград на  

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

администрация е чл.9,ал.2 от Закона за общинската собственост и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за”, 1 гласа „против”,0 глас „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 :  

  

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  

Открит форум-амфитеатър и складове –ЗП-785кв.м.,квартал 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 986/18.01.2008 

кв.202/болницата/ ЗП-236.15кв.м.,гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко  

Божилов  

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/бивше у-ще „Европа”/ 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 790/2006г. ХVІІ-3516 –за 

производствена, складова и обслужваща дейност  

в кв.236/ бивше редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград.  

ПСПВ с. Литаково  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 283  

 Ботевград, 20.09.2011 г.  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗА КМЕТ  

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД/съгласно заповед №ОА-307/09.09.2011/  

година на докладна записка относно изменение на решение  

№213/15.07.2011 година за получаване на съгласие за сключване на  

договор с Фонд на органите за местно самоуправление в България ФЛАГ  

/вх.№364/ , Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.10 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.4,ал.1 и  

чл.14 от Закона за общинския дълг 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. В т. 1 от Решение № 213/15.07.2011 година думите „краткосрочен  

общински дълг” се заменят с „дългосрочен общински дълг”.  

2. Да бъде променен вида на дълга от Решение № 213/15.07.2011 г.,  

както следва:  

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

3. Възлага и делегира права на Кмета да подпише анекса към договор  

№ 169/26.08.2011 година за удължаване на срока на погасяване до  

25.08.2012 година.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 284  

 Ботевград,11.10.2011 г.  

  

  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет Ботевград на докладна записка за отпускане на  

финансова помощ на Гергана Василева Петкова от с. Скравена  

/вх.№369/,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване със 20 гласа „за”,0 глас „против”,0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ на Гергана  

Василева Петкова от с.Скравена в размер на 6 600 /шест хиляди и  

шестстотин/ лева от собствени приходи на Община Ботевград, за  

поставяне на кохлеарен имплант на сина й Велислав Велко  

Тодоров в клиника в Италия.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /М.КИРОВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 1  

 Ботевград, 01.11.2011 г.  



  

  

  

 ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ИВАН НАЧЕВ- общински съветник  

относно избор на председател на ОбС, Общинският съвет-Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.3 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и протокол от проведен таен избор за председател на  

Общинския съвет-Ботевград с 18 гласа „за”, при кворум в залата от 28  

общински съветници и общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Избира ЙОРДАНКА ГОШОВА ЛАЛЧЕВА-КРЪСТЕВА за Председател  

на Общински съвет – Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 2  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА-Председател но  

Общински съвет-Ботевград на докладна записка /вх.№382/относно  

приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския  

съвет,неговите комисии и взаимодействието му с Общинската  

администрация , Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21,ал..3  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  



протокол от проведено гласуване с 18 гласа „за”, 6 гласа „против”,3 гласа  

„въздържал се” при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Правилник за организацията и дейността на  

Общинския съвет неговите комисии и взаимодействието му  

с общинската администрация.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 3  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА-Председател но  

Общински съвет-Ботевград относно избиране на заместник  

председатели на ОбС и предложение на Маргарита Кирова- общински  

съветник по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание  

чл.24,ал..2 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и протокол от проведено гласуване с 15 гласа „за”, 7 гласа  

„против”,5 гласа „въздържал се” по т.1.1 и 15 гласа „за”,10 гласа „против,  

3 гласа „въздържал се” по т. 1.2 при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Избира за зам. председатели на Общински съвет – Ботевград ,  



както следва:  

1.1.Радослав Василев Наков.  

1.2.Момчил Димитров Владимиров.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 4  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – общински  

съветник на докладна записка относно статут на председателя на  

Общинския съвет, Общинският съвет-Ботевград на основание чл.26,ал.1,  

ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Месечната заетост на председателя на Общинския съвет- 

Ботевград е равна на 50 % от регламентираната в кодекса на труда  

нормална продължителност на работното време ,сумирано  

изчислено за един месец.  

2. За извършената работа Председателят на ОбС получава месечно  

възнаграждение в размер на 50 % от месечното възнаграждение на  

Кмета на общината.  

3. Председателят на Общинския съвет има всички права по Кодекса  

на труда,с изключение на тези, които противоречат или са  

несъвместими с неговото правно положение.  

  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 5  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет относно избор на Постоянни комисии на Общинския съвет  

и предложения на Маргарита Кирова-общински съветник по същия въпрос  

,Общински съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.1 и чл.48, ал.1 и 2 от  

ЗМСМА, чл.21,ал.1,т.1,2,3, 4,5, 6 , ал.2 и чл.22,ал.1,2,3,5 и 6 от Правилника  

за организацията и дейността на Общинския съвет,неговите комисии и  

взаимодействието му с Общинската администрация и проведено гласуване с  

28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” по т.1 и проведено  

гласуване за всеки член на ПК отразено в протокола,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Седем Постоянни комисии да се състоят от по пет общински съветници,  

Постоянната комисия за наличие на конфликт на интереси от 3 общински  

съветници.  

2. Избира състав и ръководства на постоянните комисии на Общинския  

съвет,както следва:  

2.1 Постоянна комисия по местно самоуправление и  

законност  

Председател:Маргарита Петрова Кирова  

Секретар: Цонка Димитрова Докова  

Членове: Евгения Григорова Иванова  

 Момчил Димитров Владимиров  

 Цветан Цветозаров Цолов  

  

  

  

  2. 

  

2.2.. Постоянна комисия по бюджет и финанси  

Председател: Радослав Василев Наков  



Секретар: Иван Найденов Начев  

Членове: Милчо Иванов Владимиров  

 Маргарита Петрова Кирова  

 Георгина Найденова Романова  

  

  

2.3. Постоянна комисия по стопанска политика и инвестиции  

Председател: Иван Найденов Начев  

Секретар: Николай Славчов Велков  

Членове: Цветан Иванов Миньовски  

 Момчил Димитров Владимиров  

 Даниела Стефанова Николова  

  

2.4. Постоянна комисия по териториално развитие и екология  

Председател: Методи Тодоров Методиев  

Секретар: Йордан Александров Йорданов  

Членове: Радослав Василев Наков  

 Петър Цоков Николов  

 Мариана Георгиева Босовска  

  

2.5. Постоянна комисия по социална политика и  

здравеопазване  

Председател: Цонка Димитрова Докова  

Секретар: Ташка Йотова Дикова  

Членове: Веселка Иванова Георгиева-Златева  

 Даниела Николова Дойчева-Кръстева  

 Яница Георгиева Иванова  

  

2.6.Постоянна комисия по образование и наука, култура и  

духовни дейности  

Председател:Даниела Николова Дойчева-Кръстева  

Секретар: Евгения Григорова Иванова  

Членове: Даниела Стефанова Николова  

 Ташка Йотова Дикова  

 Георгина Найденова Романова  

  

  

  3.  

  

  

2.7.Постоянна комисия за работа с децата и младежта,за  

спорта и туризма  

Председател: Йордан Александров Йорданов  

Секретар: Николай Славчов Велков  

Членове: Методи Тодоров Методиев  

 Николай Гоцев Димитров  

 Иван Александров Гавалюгов  

  

  

2.8. Постоянна комисия за установяване конфликт на  



интереси  

Председател: Маргарита Петрова Кирова  

Секретар: Ташка Йотова Дикова  

Член: Момчил Димитров Владимиров  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 6  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

на докладна записка относно избор на управител на „В и К-Бебреш”  

ЕООД, Общинският съвет-Ботевград на основание чл.26,ал.1, т.9 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ 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 28 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 11.11.2011 година  

до 30.06.2012 година и определя основно месечно възнаграждение  

в размер на 1 200 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:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 7  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

на докладна записка относно избор на управител на „Ботевградски  

вести” ЕООД, Общинският съвет-Ботевград на основание чл.26,ал.1, т.9  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.137,ал.1,т.5 от ТЗ 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 22 гласа „за”,  

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

съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  



  

  

1.Избира НИКОЛЕТА ЙОТОВА ИВАНОВА , ЕГН:830511…. За  

управител на „Ботевградски вести”ЕООД,гр.Ботевград за срок от  

три години считано от 11.11.2011 година и определя основно  

месечно възнаграждение в размер на 520.00 лева.  

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

възлагане управлението на „Ботевградски вести „ЕООД с избрания  

управител  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 8  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор  

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

записка относно даване съгласие за бракуване непродадени активи на  

„Дентален център І-Ботевград” ЕООД, Общинският съвет-Ботевград на  

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

местната администрация и чл.268,ал.1 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. Дава съгласие непродадените активи на Дентален център І- 

Ботевград” ЕООД- в ликвидация, съгласно Приложение І да се  

бракуват,като се разкомплектоват и предадат на пунктовете за  

вторични суровини.  

  

  

  



  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 9  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор  

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

на докладна записка относно даване съгласие за бракуване  

непродадени активи на „Медико техническа лаборатория -І- 

Ботевград” ЕООД , Общинският съвет-Ботевград на основание  

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

администрация и чл.268,ал.1 от Търговския закон 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 :  

  

  

1Дава съгласие непродадените активи на Медико техническа  

лаборатория -І-Ботевград” ЕООД –в ликвидация съгласно  

Приложение І да се бракуват,като се разкомплектоват и предадат на  

пунктовете за вторични суровини.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 10  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор  

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

записка относно даване съгласие за бракуване непродадени активи на  

„Медицински център -І-Ботевград” ЕООД , Общинският съвет- 

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

самоуправление и местната администрация и чл.268,ал.1 от Търговския  

закон и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1Дава съгласие непродадените активи на „Медицински център -І- 

Ботевград” ЕООД –в ликвидация съгласно Приложение І да се  

бракуват,като се разкомплектоват и предадат на пунктовете за  

вторични суровини.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 11  



 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка относно закриване на кметства с  

административен център с.Гурково и с.Радотина,Община Ботевград ,  

Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.1, т.16 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и във вр. ч  

чл.16,т.1,чл.17 и чл.30 от ЗАТУРБ,§16 и §18 от Изборния кодекс 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. Закрива съставна административно-териториална единица  

кметство с административен център с.Гурково,община  

Ботевград,област Софийска с население 205 жители по постоянен  

адрес към 21.06.2011 година поради липса на законови  

предпоставки,обуславящи досегашния му статут на кметство.  

2.Закрива съставна административно-териториална единица  

кметство с административен център с.Радотина,община  

Ботевград,област Софийска с население 148 жители по постоянен  

адрес към 21.06.2011 година поради липса на законови  

предпоставки,обуславящи досегашния му статут на кметство.  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме  

необходимите действия за изпълнение на настоящото решение.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 12  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград на докладна записка относно определяне размера на  

основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете  

на кметства , Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.1, т.5  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 18 гласа „за”, 7 гласа „против”,3 гласа „въздържал  



се”по т.1; 25 гласа „за”, 2 гласа „против”,1 гласа „въздържал се”по т.2 и  

17 гласа „за”, 6 гласа „против”,5 гласа „въздържал се” , при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Утвърждава считано от 01.11.2011 година размер на основните  

трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства  

както следва:  

Георги Цветанов Георгиев –Кмет на Община Ботевград- 1462.00 лв.  

Сашо Маринов Денкин - Кмет на кметство Врачеш – 700.00 лв.  

Веселин Иванов Драганов – Кмет на кметство Трудовец -650.00 лв.  

Георги Мишев Георгиев – Кмет на кметство Новачене-700.00 лв.  

Даниел Костадинов Дилов- Кмет на кметство Литаково -700.00 лв.  

Иван Константинов Иванов-Кмет на Кметство Скравена -650.00 лв.  

2. Утвърждава считано от 01.11.2011 година размер на основните  

трудови възнаграждения на кметските наместници в с. Липница,с.Краево,  

с.Боженица,с.Рашково – 350.00 лева ; за кметските наместници в с.  

Гурково;с.;с.Радотина Елов дол- 450.00 лева.  

3. Дава съгласие кмета на общината при неизпълнение на служебните  

задължения от кметовете на кметства в рамките на месеца да намалява  

месечните трудови възнаграждения на същите в размер до 30%.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 13  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател  

на Общински съвет Ботевград на докладна записка относно  

изразяване на мотивирано мнение по искането на Пенка Василева от  

Ботевград за опрощаване на дължими държавни вземания,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава мнение да се опрости задължението на Пенка Маринова  

Василева,ЕГН:820928…. От Ботевград,област Софийска,произтичащо от  

получена сума за гледане на дете до 2 г. за периода от 25.03.2009 г. до  



31.07.2009 г. заедно със законната лихва с мотив,че молителката през този  

период се е грижила за болното си дете,което е починало на 8 юли 2011  

година  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС! 

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 14  

 Ботевград, 10.11.2011 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЙОРДАН  

ЙОРДАНОВ-общински съветник на докладна записка относно  

определяне представител на ОбС в Областния съвет за развитие на  

Софийска област, Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.2,  

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. Определя Йорданка Гошова Лалчева като представител на  

Общинския съвет-Ботевград за член на Областния съвет за развитие  

на Софийска област.  

2. Определя за делегат в Общото събрание на националното сдружение  

на общините в Република България Йорданка Гошова Лалчева като  

представител на Общински съвет – Ботевград.  

  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /Й. ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 15  

Гр. Ботевград,08.12.2011 г.  

  

  

  



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка относно даване съгласие за  

сключване на договор за банков кредит-овърдрафт със срок за ползване  

два месеца /вх.№412/ , ,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 27 гласа „за”,0  

глас „против”,0 глас „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.  



  

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 ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

  

  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 16  

Гр. Ботевград,08.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка относно доброволна делба  

между Община Ботевград и Областен управител на Софийска област в  

УПИ V в кв.62 по плана на гр.Ботевград /вх.№414/ , ,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.1 от ЗОС и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет Ботевград дава съгласие да се извърши разпоредителна  

сделка-прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба между Община  

Ботевград и Областен управител на Софийска област в УПИ V – за  

озеленяване,съдебна палата,прокуратура и обслужващи дейности в кв.62 по  

плана на гр.Ботевград при следните условия:  

- Община Ботевград придобива правото на собственост върху поземлен  

имот/ПИ/№1252 с площ от 1010 кв.м. представляващ част от УПИ V-за  

озеленяване, съдебна палата,прокуратура и обслужващи дейности в кв.62 по  

плана на гр.Ботевград  



и  

- Областен управител на Софийска област придобива правото на  

собственост върху следните поземлени имоти:  

1. ПИ №3610 с площ от 504 кв.м.  

2. ПИ №3611 с площ от 424 кв.м.  

3. ПИ №3613 с площ от 143 кв.м.  

4. ПИ №3612с площ от 347 кв.м.  

5. ПИ №1251 с площ от 714 кв.м.  

6. ПИ №3609 с площ от 128 кв.м. представляващи части от УПИ V-за  

озеленяване,съдебна палата,прокуратура и обслужващи дейности в кв.62 по  

плана на гр.Ботевград.  

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

произтичащите от горното решение процедури при спазване разпоредбите на  

ЗОС и в съответствие с Наредба за реда за придобиване,управление и  

разпореждане с общинско имущество.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 17  

Гр. Ботевград,08.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка относно придобиване  

право на собственост от Община Ботевград на жилищни имоти-частна  

държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС/вх.№421/ ,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.34,ал.1 от ЗОС и  

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

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласието си Община Ботевград да  

придобие по реда на чл.54 от ЗДС БЕЗВЪМЕЗДНО правото на собственост  

върху следните жилищни недвижими имоти-частна държавна собственост.  



1.1. Апартамент №57/петдесет и седем/ със ЗП-65.62 кв.м.,състоящ се от две  

стаи,кухня и сервизни помещения,заедно с прилежащото му избено  

помещение №42, заедно с 1.280% ид.ч. от об.ч. на сградата и от правото на  

строеж в УПИ ІІІ на кв.61 по плана на гр.Ботевград с адрес  

гр.Ботевград,бул.”Цар Освободител” №16/Сариевски блок, вх.Г,ет.5,ап.57 и  

1.2. Една втора идеална част от 423/580 ид.части от УПИ ХІІ-2249 в кв.94 по  

плана на гр.Ботевград,целият с площ от 580 кв.м. заедно с изградената върху  

него западна половина от двуфамилна двуетажна масивна къща и  

представляваща самостоятелно жилище на два етажа със ЗП-64 кв.м.  

състояща се на първи етаж от стая,дневна,кухненски бокс,сервизни помещения  

под и над тази част на къщата с адрес гр.Ботевград,ул.”Александър  

Стамболийски”№38,при следните  

  

  

  

   

  

МОТИВИ: Необходимост от общински жилищен фонд с цел уреждане на  

отношенията между Община Ботевград и настанените под наем в тези  

жилища три български семейства. Същите , на основание Решение  

№200/26.10.2000 година на Общински съвет-Ботевград са предоставили на  

общината правото на ползване върху собствените си жилища,находящи се  

в бл.15 в ж.к.”Саранск”,гр.Ботевград.Община Ботевград с правото си на  

ползвател в техните жилища е настанила ромски семейства по реда на  

картотеката.  

2.Упълномощава Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 18  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД относно информация за  

дейността на Районно управление”Полиция” Ботевград изготвена от Н-к  

РУП-Ботевград и становища от 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 глас „против”,0 глас „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Информацията и дава много добра оценка за дейността на  

Районно управление „Полиция” Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 19  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на информация за готовността на Община  

Ботевград за работа при зимни условия /вх.№389/ 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 глас  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1.Приема Информацията за готовността на община Ботевград за работа  

при зимни условия.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  



  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 20  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на стратегия за управление на общинската  

собственост за периода 2012-2015 година/вх.№411/ и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

администрация и чл.8,ал.8 от ЗОС и проведено поименно и гласуване  

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

общински съветници 29,  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Стратегия на Община Ботевград за управление на  

общинската собственост за периода 2012-2015 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 21  



Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на програма за управление и разпореждане с  

имотите общинска собственост на Община Ботевград през 2012  

година/вх.№411/ и становища на Постоянните комисии по същия  

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

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

ЗОС и проведено поименно гласуване с 27 гласа „за”,0 глас  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

2. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  

в Община Ботевград през 2012 година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 22  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за изменение и допълнение  

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и  

цени на услуги на територията на Община Ботевград,както и определяне  



размера на таксата за битови отпадъци 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 глас  

„против”,1 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

3. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните  

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград приета с Решение №  

23/27.02.2003г. на Общински съвет – Ботевград изм. и доп., както следва:  

  

1.1. В глава втора  

 Местни такси  

 Раздел І  

Такса за битови отпадъци  

  

1.1.1. В чл. 14, алинея 3 се изменя и добива следното съдържание:  

  

(3) За недвижимите имоти представляващи незастроени земи, собственост или  

с учредено право на ползване на физически лица, намиращи се в районите,  

където общината предоставя услугата „ сметосъбиране и извозване на  

битовите отпадъци” се определя и събира такса за услугите : „ползване на  

депо за битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за  

обществено ползване” при условие, че тези имоти няма да се ползват през  

цялата година.  

  

1.1.2. Създават се нови алинеи 4 и 5 със следното съдържание:   

  

2.  

(4) За недвижимите имоти с нежилищно предназначение, собственост или с  

учредено право на ползване на предприятия, намиращи се в районите, където  

общината предоставя услугата „ сметосъбиране и извозване на битовите  

отпадъци” се определя и събира такса за услугите : „ползване на депо за  

битови отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено  

ползване” при условие, че тези имоти няма да се ползват през цялата година.  

  

(5) Обстоятелствата по алинеи 3 и 4 се удостоверяват от  

собствениците/ползвателите чрез подаване на декларация по образец в отдел  

„ Местни данъци и такси „ при община Ботевград до края на предходната  

година. Подадена след срока декларация не се приема и обработва. При  

промяна в собствеността или правото на ползване за тези имоти през  

текущата година, новият собственик/ползвател подава декларацията в  

сроковете по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.  

  

1.1.3 Досегашната алинея 4 става алинея 6, в която след израза „ физическите  

лица „ се добавя израза „ и предприятията”.  

  

1.1.4.Създава се нова алинея 7 със следното съдържание:  



  

(7) Декларирането на неверни обстоятелства по алинеи 3 и 4 се установява от  

комисия, назначена със заповед на Кмета на общината. При констатиране  

на  

 декларирано невярно обстоятелство собственикът/ползвателят заплаща  

годишния размер на таксата за услугата „сметосъбиране и извозване на  

битовите отпадъци”.  

  

1.1.5. В чл.16, ал.2, втора точка се изменя и добива следното съдържание:  

  

• „ за юридическите лица – собственици или с учредено право на  

ползване/концесионери на недвижими имоти с нежилищно  

предназначение, с изключение на училищата – върху по-високата между  

отчетната стойност и данъчната оценка на имота съгласно Приложение  

№2 от Закона за местните данъци и такси и в зависимост от средно  

списъчната численост на персонала . За целта, юридическите лица  

подават в отдел „ Местни данъци и такси” декларация по образец до  

края на предходната година. На неподалите такава декларация в  

определения срок , размерът на таксата за битови отпадъци е  

определеният за тези имоти от предходната година.  

  

1.1.6. В чл.16, ал.2, се създава нова точка трета със следното съдържание:  

  

• За определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година  

декларацията се подава в срок най-късно до 31 януари 2012 година. На  

неподалите такава декларация в определения срок , размерът на таксата за  

битови отпадъци е определеният за тези имоти за 2011 година. „  

 1.1.7. В чл.16, ал.2, точка трета става четвърта и се създава нова точка пета 

със следното съдържание:  

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.  

  

  

  

1.1.8 В чл.17, алинея 4 израза „ от 20 на сто „ се заменя с израза „ от 10 на сто  

„ .  

  

  

1.1.9 В чл.17, алинея 5 думата „ гражданите” се заменя с думата „ задължените  

лица „.  

  

1.1.10 В чл.17, алинея 6 се отменя.  

  

4. Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране на трите  



вида услуги за 2012 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.  

  

5. Определя размера на промила за установяване на таксата за битови  

отпадъци за 2012 година:  

  

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 собственост или с  

учредено право на ползване на физически лица – 6.00/ шест/ на хиляда в т.ч.:  

• за сметосъбиране и извозване - 3,0 на хиляда,  

• за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 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,  

4.  

• 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.  

  

  

4. Промените по т.1 влизат в сила от 01 януари 2012 година / промяна на § 9 от  

ПЗР/.  



  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 23  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за изменение и допълнение  

на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и  

цени на услуги на територията на Община Ботевград, 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”,1 глас „против”,0 глас „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Изменя и допълва Наредбата за определяне и администрирането на  



местните такси и цени на услуги на територията на община  

Ботевград, приета с решение №23/27.02.2003г. на Общински съвет- 

гр. Ботевград както следва:  

1.1. В чл.38 се правят следните изменения и допълнения като се  

изменя размера на таксите за техническите услуги както следва:  

1.1.1. в т.6.1. било 4.00лв./кв.м. не по-малко от 200 лв.  

 става 2.00 лв./кв.м. не по-малко от 200 лв.  

1.1.2. в т.6.2 било 6.00лв./кв.м. не по-малко от 300 лв.  

 става 3.00 лв./кв.м. не по-малко от 300 лв.  

1.1.3. в т.6.3 след израза „За обекти на основното застрояване с  

жилищни и вилни сгради над 500 кв.м. РЗП „ се добавя израза „и за  

обекти с търговски и обществени функции”  

било 7.00лв./кв.м.,  

става 3.50 лв./кв.м.  

  

   

  

 2.  

 1.1.4. в т.6.4. текстът придобива следното съдържание: „За обекти на  

основното застрояване с производствени функции и откритите  

използваеми площи (площадки за открито гариране, паркиране и  

спортни съоръжения, паркоустройство и благоустройство и др.)„  

било 11.00лв./кв.м., РЗП за сгради, не по–малко от 1000  

лв. и 11.00 лв./кв.м. за открити използваеми площи.;  

става 8.00 лв./кв.м. РЗП за сгради, не по–малко от 1000  

лв. и 4.00 лв./кв.м. за открити използваеми площи.  

1.1.5. в т.6.5 било 4.00лв./кв.м. не по-малко от 100лв.  

става 3.00 лв./кв.м. не по-малко от 100лв.  

1.1.6. в т.6.10 било 7.00 лв./кв.м. от РЗП, не по – малко от 200 лв.  

става 3.50 лв./кв.м но не по малко от 200 лв.  

2. Промените по т.1 влизат в сила от 15.01.2012г. за постъпилите нови  

заявления след тази дата.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 24  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за промяна в размера на  

бюджетните взаимоотношения на община Ботевград с централния бюджет  

за 2011 година /вх.№428/на основание писмо изх.№08-00-156/24.02.2011 г.  

на Министъра на финансите и във връзка с приетата инвестиционна  

програма на Община Ботевград за 2011 година 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 27 гласа „за”,0 глас  

„против”,1 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

бюджет да се извършат необходимите вътрешни компенсирани  

промени по обекти в рамките на определените капиталови разходи ,  

финансирани със средства от целевата субсидия по писмо изх.№ 08- 

00-156/24.02.2011 година , както следва:  

 Било:  

1. Довършителни работи и въвеждане в експлоатация на „Дом за  

възрастни хора „  

 -  

1 100 000 лв..  

 Става:  

1. Извършване на допълнителни СМР към обект: ”Дом за  

възрастни хора в УПИ II, кв.176 по планана гр.Ботевград”  

- 194898 лв. 2. Изграждане на канализационна мрежа по ул.Муканска и 

ул.Мургаш в кв.Паланката, с.Скравена, община Ботевград –  



- 40000лв.  

  

  

2.  

3. Изграждане на канализационна мрежа по ул.8-ми март,  

ул.Церовица и ул.Мико Комитски в кв.Паланката, с.Скравена,  

община Ботевград - 75000лв.  

4. Изграждане на спортна площадка в двора на бившето НУ"Васил  

Левски", с.Врачеш - 16792лв.  

5. Извършване на СМР в клуб за КМД с.Боженица- 64999лв.  

6. Частично изграждане на канализационна мрежа по левия  

тротоар на път Е-79 от входа /гр.Мездра/ на с.Новачене,  

общ.Ботевград - 48136лв.  

7. Частично изграждане на канализационна мрежа по ул.Танчо  

Гайдарски в с.Скравена, Община Ботевград - 14883лв.  

8. Строително монтажни работи в Клуб за културно масова  

дейност - УПИ I, кв.65 по плана на гр.Ботевград - 80000лв.  

9. Частично изграждане на канализационна мрежа по част от  

ул.Васил Левски, ул.Елин Пелин и ул.Първа в с.Новачене,  

община Ботевград - 47990лв.  

10. Ремонтни дейности и изграждане на физкултурен салон в ЦДГ  

«Здравец», УПИ I, кв.84 в с.Трудовец, община Ботевград  

- 93570лв.  

11. Изграждане на двуфамилна жилищна сграда в УПИ VIII, кв.2А  

по плана на гр.Ботевград - 47000лв.  

12. Частично изграждане на канализационна мрежа по ул."Стара  

планина" в кв."Паланката", с.Скравена, община Ботевград  

- 216997лв.  

13. Пристройка към сграда на Кметство с.Рашково за ''Клуб за  

културно - масова дейност" в УПИ IV,кв.31 по плана на  

с.Рашково,община Ботевград- 37933лв.  

14. Строително монтажни работи в Клуб за културно масова  

дейност в сградата на Кметство Гурково, община Ботевград  

- 21928лв.  

15. Частично изграждане на канализационни колектори по улиците  

"11-та" и "7-ма" по плана на с.Гурково, община Ботевград  

-68000лв.  

16. Изработка и монтаж на дограма на Детска ясла № 1, в  

гр.Ботевград - 31876лв.  

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 25  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за избиране на Обществен  

съвет за социално подпомагане в община Ботевград /вх.№395/и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация и проведено гласуване с 21 гласа „за”,0 глас  

„против”,7 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Създава Обществен съвет за социално подпомагане в община  

Ботевград.  

2. Избира членове на Обществения съвет за социално подпомагане  

2.1.Цеца Петрова Иванова- секретар на община Ботевград  

2.2.Светлана Василева Тодорова – гл.експ. „Социални дейности и  

жилищно настаняване”  

2.3.Виолета Цанова Николова – директор на Дирекция „Социално  

подпомагане”Ботевград  

2.4. Йордан Александров Йорданов - общински съветник  

2.5. Даниела Стефанова Николова - общински съветник  

2.6. Цонка Димитрова Докова - общински съветник  

3.Избира за председател на Обществения съвет за социално  

подпомагане Цеца Петрова Иванова.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 26  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за избор на членове на  

комисията по чл.18,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване  

на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища  



/вх.№396/и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Комисията по чл.18, ал.1 от Наредбата за условията и реда за  

установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински  

жилища и чл.12 от Наредбата за разпределяне и продажба на жилища да се  

състои от 7/седем/ членове.  

 2.Определя представители на Общинския съвет в комисията, както  

следва:  

 2.1.Георгина Найденова Романова-общински съветник  

 2.2.Петър Цоков Николов-общински съветник.  

 3.Избира председател на комисията Цеца Петрова Иванова-секретар  

на Община Ботевград.  

 4.Възлага на Кмета на Община Ботевград да назначи останалите  

членове на комисията.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 27  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за избор на комисия по  

чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни  

жилищно спестовни влогове /вх.№397/и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и проведено гласуване със 18 гласа „за”,0 гласа  

„против”,10 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

 1. Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ да се състои от  

7/седем/ членове  



 2.Определя двама представители на Общинския съвет и пет от  

Общинска администрация в комисията, както следва:  

 2.1.Даниела Николова Дойчева-общински съветник  

 2.2.Ташка Йотова Дикова – общински съветник  

 2.3 инж.Красимир Георгиев Андреев - зам.кмет на Община Ботевград  

 2.4.Цеца Петрова Иванова – секретар на Община Ботевград  

 2.5.Людмила Мирославова Маркова – мл.юрисконсулт в Община  

Ботевград  

 2.6. Цветанка Димитрова Иванова-счетоводител в Община Ботевград  

 2.7.Светлана Василева Тодорова – гл.експ.”Социални дейности и  

жилищно настаняване в Община Ботевград  

 3.Избира председател на комисията инж.Красимир Георгиев Андреев  

– зам.кмет на Община Ботевград  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 28  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за определяне на членове  

на Общинската комисия по транспорта /вх.№420/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

администрация и чл.8,ал.1 от Наредба №2 за условията и реда за  

утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществен превоз на  

пътници с автомобилен транспорт и проведено гласуване със 15 гласа  

„за”,0 гласа „против”,13 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Избира за членове на Общинската комисия по транспорта  

1.1. Николай Славов Велков -общински съветник  

1.2. Методи Тодоров Методиев- общински съветник  



2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да назначи  

Общинската комисия по транспорта,като определи останалите  

членове.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 29  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за прекратяване правото  

на ползване върху ІІІ-ти и ІV-ти етажи от източна обособена част на  

Четириетажна масивна сграда със сутерен/бивша поликлиника/,находяща  

се в УПИ І,кв.202 по плана на гр.Ботевград /вх.№413/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

администрация и чл.39,ал.4 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 прекрати  

учреденото с Решение №201/30.06.2011 година на Общински  

съвет-Ботевград на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград  

безвъзмездно право на ползване върху следният недвижим имот- 

частна общинска собственост,актуван с АОС-частна  

№986/18.01.2008 година записан в т.1.1 от горецитираното  

решение,представляващ:  

1.1. Източна обособена част на Четириетажна масивна сграда със  

сутерен/бивша поликлиника/ находяща се в УПИ І в кв.202 по плана  

на гр.Ботевград с изключение на помещенията ползвани за  



хемодиализа.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 30  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за отдаване под наем на  

общински недвижими имоти-частна общинска собственост без провеждане  

на търг или конкурс/вх.№415/ и становища на Постоянните комисии по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.14,ал.6  

от Закона за общинската собственост и във вр. с чл.20 от НРПУРОС 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 без провеждане на  

търг и конкурс-кмета на община Ботевград или упълномощено от  

него лице да подпише договори за наем с лекарите и медицинските  

дружества ползващи следните недвижими имоти-частна общинска  

собственост,отредени за здравни дейности:  

1.1. Западна обособена част от четириетажна масивна сграда в  

УПИ І,кв.202,гр.Ботевград  

1.2. І-ви етаж/без помещенията за хемодиализа/, ІІ-ри ,ІІІ-ти и ІV-ти  

етажи от източна обособена част от четириетажна масивна сграда  

в УПИ І,кв.202,гр.Ботевград.  

1.3. Здравни домове и служби в селата на територията на  

общината.  

2. Договорите за наем по т.1 от настоящото решение да се  

подпишат за срок от 4/четири/ години,считано от 01.01.2012 година  

при наемни цени за полезна площ определени по Тарифа към  

Наредба за реда за придобиване,управление и разпореждане с  

общинско имущество, а за общите площи от  

сградите/фоайета,коридори,стълбища и др./при същата наемна  

цена умножена по коефициент 0.25.  

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури  

при спазване разпоредбите на ЗОС и в съответствие с  

изискванията в Наредбата за реда за придобиване,управление и  

разпореждане с общинско имущество.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  



 /Й.ЛАЛЧЕВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 31  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за допълване и  

актуализиране на раздел ІV-ти от Програма за управление и разпореждане  

с общинска собственост през 2011 година с разпоредителна сделка по  

чл.40,ал.2,т.1 от ЗОС /вх.№422/ и становища на Постоянните комисии по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8,ал.10  

и чл.40,ал.2,т.1 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 допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост през 2011  

година,както следва:  

Създава нова последваща точка в раздел ІV.”Описание на имотите,които  

общината има намерение да предложи за замяна ….” със следния текст:  

„Прекратяване на съсобственост чрез замяна на осн. чл.40,ал.2,т.1 от ЗОС  

между Община Ботевград и Йордан Иванов Кряков както следва:  

-Община Ботевград получава от Йордан Иванов Кряков правото на  

собственост върху терен с площ от 43 кв.м. от собственият му поземлен  

имот с пл.№297 в кв.35 по плана на с.Радотина,притежаван с нот.акт  

№105,том.ІІ рег.№2222,д.№286/2008 г. влизащ с тази площ в улица от  

ок.т113 до ок.т.114,  

В ЗАМЯНА НА ТОВА  

- Йордан Иванов Кряков получава от Община Ботевград правото на  

собственост върху терен с площ от 25.00 кв.м. актуван с АОС-частна  

№1301/02.12.2011 г. влизащ с тази площ от улица в УПИ І-297,целият с  

ур.площ от 525 кв.м. находящ се в кв.35 по плана на с.Радотина,Община  

Ботевград.  

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

произтичащите от горното решене процедури при спазване разпоредбите  

на ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 32  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  



ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка относно разпоредителна  

сделка-прекратяване на съсобственост чрез замяна по реда на чл.40,ал.2,т.1  

от ЗОС в недвижим имот,находящи се в Община Ботевград /вх.№423/ и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и чл.40,ал.2,т.1 от Закона за  

общинската собственост и проведено поименно гласуване с 28 гласа  

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

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет –Ботевград дава съгласието си да се извърши  

разпоредителна сделка-прекратяване на съсобственост чрез замяна,както  

следва:  

-Община Ботевград получава от Йордан Иванов Кряков правото на  

собственост върху терен с площ от 43 кв.м. от собственият му поземлен  

имот с пл.№297 в кв.35 по плана на с.Радотина,притежаван с нот.акт  

№105,том.ІІ рег.№2222,д.№286/2008 г влизащ с тази площ в улица от  

ок.т.113 до ок.т.114, при пазарна цена определена от експерт оценител на  

недвижими имоти в размер на 258.00 /двеста петдесет и осем/лева, без  

ДДС.  

В ЗАМЯНА НА ТОВА  

- Йордан Иванов Кряков получава от Община Ботевград правото на  

собственост върху терен с площ от 25 кв.м. актуван с АОС-частна  

№1301/02.12.2011 г. влизащ с тази площ от улица в УПИ І-297,целият с  

ур.площ от 525 кв.м. находящ се в кв.35 по плана на с.Радотина,Община  

Ботевград при пазарна цена определена от експерт оценител на  

недвижими имоти в размер на 150.00 /сто и петдесет /лева, без ДДС.  

За уравнение на дяловете при замяната Община Ботевград дължи на  

Йордан Иванов Кряков сумата в размер на 108.00/сто и осем/ лева без  

ДДС.  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да извърши необходимите  

процедури по ЗОС  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 33  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за учредяване на  

допълнително право на строеж на Чавдар Димитров Чеков,по реда на  

чл.38,ал.2 от ЗОС в УПИ ІІ,кв.57 по плана на гр.Ботевград/вх.№425/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и чл.38,ал.2 от 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. Дава съгласие да се учреди допълнително право на строеж в УПИ ІІ- 

за жилищен комплекс в кв.57 по плана на гр.Ботевград на Чавдар  

Димитров Чеков с ЕГН:600315….,гр.Ботевград,ж.к”Васил  

Левски”бл.44,вх.А,ап.15,като собственик на обект”Аптека за продажба на  

готова и екстемпорални лекарствени форми”,находяща се на партерен  

етаж на блок”Космос”,бул.”Цар Освободител”№18,съгласно Договор за  

покупко-продажба от 12.07.2000 година по реда за ЗППДОБП върху:  

  

Терен с площ от 8.00 /Осем/ кв.м. за изграждане на рампа за инвалиди  

към съществуващото двураменно стълбище с площадка на обект”Аптека  

за продажба на готова и екстемпорални лекарствени форми”, находящ се  

на партерен етаж на блок”Космос”,бул.”Цар Освободител”№18, при  

спазване нормативните разпоредби по устройство на територията,за  

което Чавдар Димитров Чеков следва да заплати на Община-Ботевград  

сумата в размер на 280.00/двеста и осемдесет/ 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 ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 34  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за удължаване срока на  

наемен договор на обект Помещение от 6.21 кв.м. находящо се в сградата  

на Читалище-с.Врачеш,община Ботевград /вх.№426/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 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 02.12.2002 г. с  

Иванка Борисова Додушка за срок от 1/една/ година считано до  

01.12.2012 година на обект ПОМЕЩЕНИЕ от 6.21 кв.м. находящо се в  



сградата на Читалище-с.Врачеш,община Ботевград,област  

Софийска,което използва за фризьорски салон.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да удължи посочения в т.1  

договор за наем при същата наемна цена, като ежемесечно се  

актуализира с индекса на инфлация на Националния статистически  

институт  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 35  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за удължаване срока на  

наемни договори на общински терени,находящи се в кв.1 по плана на  

с.Врачеш,община Ботевград /вх.№426/и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено поименно гласуване с  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се анексират за срок от 2/две/ години,считано до  

31.12.2013 година следните договори за наем с Община Ботевград:  

1.1. Договор за наем от 07.11.2003 година с ЕТ”Светла-90-Иван Босовски”  

с Булстат 122028124 представляван и управляван от Иван Петков  

Босовски за следния общински обект:  

МЯСТО №4/общинска земя/ с площ от 15 кв.м.за разполагане на  

преместваем търговски обект и съоръжение за търговия в кв.1 по плана  

на с.Врачеш.  

1.2. Договор за наем от 07.11.2003 година с ЕТ”Никса-Виолета Писковска”  



с Булстат 130286302, представляван и управляван от Виолета Илиева  

Писковска за следния общински обект:  

МЯСТО №5 /общинска земя/ с площ от 15 кв.м.за разполагане на  

преместваем търговски обект и съоръжение за търговия в кв.1 по плана  

на с.Врачеш.  

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

договори за наем,при същата наемна месечна цена.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 36  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за даване съгласие за  

ползване на земи /вх.№400/и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

на основание Наредба №3 от 16 октомври 2000 година , Раздел II.  

“Проучване и проектиране на СОЗ около водоизточниците за питейно- 

битово водоснабдяване от подземни води и около водоизточниците на  

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и  

хигиенни нужди” 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 част от имот 181019 с площ, заемана от пояс ІІ на  

СОЗ - 4490,4 м и координати на характерните точки, в координатна  

система 1970 г.:  

Х - 8528571.6688; У - 4624692.3097; Х –8528546.8994; У - 4624732.4274;  

Х - 8528682.1739; У- 4624718.9159; Х - 8528688.3828; У - 4624660.7650;  

Х - 4624656.0500; У - 8528674.8600; Х - 4624692.6100; У - 8528672.2300;  

Х - 4624695.6600; У - 8528634.8600; Х - 4624664.6600; У - 8528621.1600;  

да бъде включен в пояс ІІ на СОЗ, при спазване на изискванията по  

Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1 от Наредба №3 от 16 октомври 2000г. за  

условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация  



на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за ПБВ и около  

водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни,  

профилактични, питейни и хигиенни нужди  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 37  

Гр. Ботевград,15.12.2011 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.№408/и становища на Постоянните комисии по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

във връзка с §27,ал.2,т.1 от Преходните и заключителни  

разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн.ДВ,бр.62/2010 г. и проведено  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

І.Предоставя на наследниците на Петкана Ценова Вушева  

следният недвижим имот:  

- имот № 007079, с начин на трайно ползване „Нива”,  

целият с площ от 1,645 дка., шеста категория, находящ се в  

местността „Голия рът”, в землището на гр. Ботевград, попадащ  

в имоти № 007016 и № 007064, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, при граници  

и съседи съгласно Скица – проект № Ф03378/19.09.2011г.;  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи  

настоящето решение на наследниците на Петкана Ценова Вушева и  

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

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 



ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 38  

Гр. Ботевград,15.12.2011 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.№409/и становища на Постоянните комисии по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

във връзка с §27,ал.2,т.1 от Преходните и заключителни  

разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн.ДВ,бр.62/2010 г. и проведено  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

І.Предоставя на Радка Коцева Иванова следният недвижим  

имот:  

- имот № 036004, с начин на трайно ползване „Нива”,  

целият с площ от 1,208 дка., четвърта категория, находящ се в  

местността „Чобанова падина”, в землището на с. Литаково, гр.  

Ботевград, попадащ в имот № 036001, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, при  

граници и съседи съгласно Скица – проект № Ф01529/04.10.2011г.;  

  

 ІІ.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи  

настоящето решение на Радка Коцева Иванова и на Общинска  

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

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 39  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината /вх.№388/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация във връзка и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

5 500 /Пет хиляди и петстотин /лева от собствени приходи на община  

Ботевград за финансово подпомагане/ по 100.00 лева на човек/ на  

членовете на Общинската организация на ветераните от войните в  

община Ботевград по повод предстоящите коледни и новогодишни  

празници.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 40  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за отпускане на еднократна  

финансова помощ на Ивета Стоянова Донова от Ботевград  

/вх.№398/и становища на Постоянните комисии по същия  



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

Закона за местното самоуправление и местната администрация във  

връзка 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 да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

Ивета Стоянова Донова от Ботевград за малолетната и дъщеря Стела  

Николаева Донова в размер на 2 700/две хиляди и седемстотин/ лева от  

собствени приходи на Община Ботевград за предстоящо оперативно  

лечение.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 41  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за отпускане на финансови  

средства на Кера Михайлова от Ботевград/вх.№429/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

самоуправление и местната администрация във връзка и проведено  

поименно гласуване с 27 гласа „за”,0 гласа „против”,1 глас„въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  



 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на Кера  

Стойкова Михайлова от Ботевград в размер на 1 550/хиляда петстотин и  

петдесет/ лева от собствени приходи на Община Ботевград,за  

подпомагане издаването на книгата й „Галоп през годините” във връзка с  

нейната 80 годишнина.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 42  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на докладна записка за даване съгласие за  

внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална  

пенсия на Христина Красимирова Василева от Ботевград/вх.№399/и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация чл.92 от КСО и  

чл.7,ал.2,т.1 и ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителен  

стаж и проведено гласуване с 28 гласа „за”,0 гласа „против”,1  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за  

отпускане на персонална пенсия на Христина Красимирова Василева от  

Ботевград,ЕГН: 035112…. .  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 43  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – Председател на  

Общински съвет БОТЕВГРАД на докладна записка относно изразяване  

мнение по искането на Маруся Тодорова за опрощаване на дължими  

държавни вземания /вх.№406/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 глас„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава мнение да се опрости задължението на Маруся Стоянова  

Тодорова, ЕГН:810506…. от гр.Ботевград,обл.Софийска,  

произтичащо от лихва върху получена сума за гледане на дете до 2  

години. с мотив,че молителката се грижи сама за двете си деца и е  

безработна.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 44  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община  

БОТЕВГРАД на докладна записка относно одобряване на проект за ПУП- 

План за застрояване на имот № 000499 и имот №000501 находящи се в  

землището на с.Врачеш /вх.№432/и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

основание чл.21,ал. 1,т.11 във вр. с чл.20 от Закона за местното  

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

ЗУТ и проведено гласуване с 28 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 имоти с №000499 и  

№000501,находящи се в местност „Клисурата”,землище на  

с.Врачеш,Община Ботевград,като за тях се установи смесена устройствена  

зона от тип”обслужващо производствена зона”,запазят се съществуващите  

сгради и се установи ниско,разположено свободно застрояване на сгради за  

производствени и складови дейности.  

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 извърши произтичащите от  

решението законови процедури  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 45  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община  

БОТЕВГРАД на докладна записка относно изменение на ПУП-ПР на  

УПИ І- за жил. Комплекс с магазини,кв.43 и прилежащата улична  

регулация,гр.Ботевград/вх.№433/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 и  

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

администрация и на осн.чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено  

гласуване с 20 гласа „за”,0 гласа „против”,7 глас„въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

регулация/ПР/ на УПИ І-За жилищен комплекс с магазини,кв.43 по плана  

на гр.Ботевград в югозападната му част и прилежащата улична регулация  

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

решението законови процедури  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД  

ПРЕПИС!  

   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 46  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. КРАСИМИР АНДРЕЕВ – ЗАМ. КМЕТ  

на Община БОТЕВГРАД на докладна записка относно одобряване на  

ПУП на имот №280.062 в плана за новообразуваните имоти на м.”Камен  

дол” в землището на с. Новачене, Община Ботевград с цел промяна  

предназначението за „Обществено обслужваща дейност и жилищно  



строителство”/вх.№439/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 и  

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,чл.12,ал.2,чл.59,ал.1 и чл.109,ал.2 от ЗУТ и  

проведено гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”,4  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Общинският съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план /ПУП/- на имот №280.062 в плана на новообразуваните имоти в  

м.”Камен дол” в землището на с. Новачене,Община Ботевград с цел  

промяна предназначението на същия за „Обществено обслужваща дейност  

и жилищно строителство”,съгласно приложения 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 в  

„Държавен вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община  

Ботевград пред Административен съд-София област.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 47  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община  

БОТЕВГРАД на докладна записка относно удължаване срока за  

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

в/л//вх.№430/и становища на Постоянните комисии по стопанска политика  

и инвестиции и социална политика и здравеопазване по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  



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 два месеца, считано от 01.01.2012  

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 ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 48  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликивидатор на  

„Дентален Център І-Ботевград”ЕООД – в ликвидация на докладна  

записка относно одобряване годишен финансов отчет и годишен доклад за  

крайния ликвидационен баланс на„Дентален Център І-Ботевград”ЕООД  

– в ликвидация /вх.№434/,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

местната администрация ,осн.чл.270,ал.1 и ал.2;чл.273,ал.1 от ТЗ 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. Одобрява годишния финансов отчет на „Дентален център І- 



Ботевград”ЕООД-в ликвидация.  

2. Одобрява Годишния доклад за дейността на ликвидатора и  

пояснение на крайния ликвидационен баланс на „Дентален център І- 

Ботевград”ЕООД-в ликвидация.  

3. Освобождава ликвидатора от отговорност.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 49  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор на  

„Медицински Център І-Ботевград”ЕООД – в ликвидация на докладна  

записка относно одобряване годишен финансов отчет и годишен доклад за  

крайния ликвидационен баланс на„Медицински Център І- 

Ботевград”ЕООД – в ликвидация /вх.№435/,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация ,осн.чл.270,ал.1 и  

ал.2;чл.273,ал.1 от ТЗ 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. Одобрява годишния финансов отчет на „Медицински център І- 

Ботевград”ЕООД-в ликвидация.  

2. Одобрява Годишния доклад за дейността на ликвидатора и  

пояснение на крайния ликвидационен баланс на „Медицински център І- 

Ботевград”ЕООД-в ликвидация.  

3. Освобождава ликвидатора от отговорност.  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 50  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор на  

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

на докладна записка относно отпускане на финансови средства за  

погасяване публични задължения /вх.№436/,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 предоставени на „Медико-техническа  

лаборатория І-Ботевград”ЕООД в ликвидация финансови средства от  

собствени приходи на общината за погасяване на публични задължения за  

Данък недвижими имоти и такса битови отпадъци в размер на 9574.06  

лева/главница 6705.28 лв. и лихва 2868.789 лв./ към 06.12.2011 година.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 51  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община  

БОТЕВГРАД на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината/вх.№43/,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

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

Детска ясла „Здравец” гр. Ботевград по-случай 50 годишния юбилей.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 52  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община  

БОТЕВГРАД на докладна записка относно предложение за сключване на  

споразумение за партньорство с фондация „Социални норми” във връзка с  

изпълнение на проект: „И аз имам семейство” по ОП „Развитие на  

човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ по Схема: ВG051PO001-5.2.11-0001- 

С0001 „Приеми ме”/вх.№440/ ,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и във вр. с чл.59 и чл.61,ал.1 от ЗМСМА и  

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

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за сключване на договор за партньорство между  

фондация „Социални норми” и Община Ботевград във връзка с  

изпълнението на проект”И аз имам семейство” осъществяван с  

финансовата подкрепа на Оперативна програма”Развитие на  

човешките ресурси” 2007-2013,съфинансирана от Европейския  

социален фонд на Европейския съюз.  

2. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише договор за  

партньорство между община Ботевград и Партньора-фондация  

„Социални норми”.  

3. Одобрява договор за партньорство с фондация „Социални  

норми”.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 53  

Гр. Ботевград,15.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАНКА ЛАЛЧЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ  



на Общински съвет - БОТЕВГРАД на проект на план за работа на ОбС  

през първото тримесечие на 2012 година/вх.№417/ 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 План за работа на Общинския съвет-Ботевград през  

първото тримесечие на 2012 година,съгласно приложение.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 54  

Гр. Ботевград,27.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на докладна записка за удължаване срока на ликвидация на  

„Медицински център-І-Ботевград”ЕООД/л/,Общинският съвет Ботевград  

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

и местната администрация и чл.266,ал.2 от Търговския закон 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. Удължава срока за ликвидация на „Медицински център – І- 

Ботевград”ЕООД – в ликвидация с един месец , считано от 01.01.2012  

година  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 55  

Гр. Ботевград,27.12.2011 г.  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на докладна записка за удължаване срока на ликвидация на  

„Дентален център-І-Ботевград”ЕООД/л/,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и чл.266,ал.2 от Търговския закон 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. Удължава срока за ликвидация на „Дентален център – І- 

Ботевград”ЕООД – в ликвидация с един месец , считано от 01.01.2012  

година  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  

 /Й.ЛАЛЧЕВА/  

Изготвил:А.Нейкова  

  

   

  

  

  

 


