
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 1  

 Ботевград, 14.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно изменение на Наредбата  

за определяне размера на местните данъци на територията на Община  

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.2 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация ; чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и 

такси и §  

20,ал.1 от Закона за изм. и доп. на ЗМДТ 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. 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. 4 се създава ал. 2 :  

  

„ / 2 / В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат 

правата  

и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на 

данъчните  

задължения – на публични изпълнители.‖  

  

 2. В чл. 7, ал. 4 числото „2520‖ се заменя с „1680‖.  

  

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

  

 3.1. ал. 1 „Данъчна оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата  

оценка между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно Приложение №2 .  

Данъчната оценка на жилищните имоти на предприятията се определя съгласно 

нормите  

на Приложение №2.‖  

  2.  



3.2. ал. 2 „За жилищните и нежилищните имоти, върху които имат право на 

собственост,  

съответно им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават  

декларации в двумесечен срок в общината по местонахождение на имота.‖  

  

 4. В чл. 18 се създава ал. 3:  

  

 „ /3/ Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са  

собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право 

на  

ползване. ‖  

  

 5. В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:  

  

 5.1. Създава се нова ал. 3:  

  

 „ /3/ Данък при безвъзмездно придобиване на имущество се дължи и при придобиване  

на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.‖  

  

 5.2. Досегашните ал.3,4, и 5 стават съответно 4, 5 и 6.  

  

 6. В чл.34 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност –  

към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който 

подлежи  

на вписване‖.  

  

 7. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:  

  

 7.1. Ал. 2 се изменя така:  

  

  

„Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените  

вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства, а в случаите по чл. 

32,  

ал. 3 – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който  

подлежи на вписване‖.  

  

 7.2. Създава се нова ал. 3:  

  

 „ / 3 / При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата,  

получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка 

в  

двумесечен срок от получаването му.  

  

 8. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:  

  

 8.1. Досегашният текст става ал. 1.  

  

 8.2. Създава се ал. 2:  

  



 „ /2/ Служителят на общинската администрация може да изисква документи,  

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При  

прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице 

представя  

документ от компетентен орган.‖   

 3.  

9. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:  

  

 9.1. Досегашният текст става ал. 1.  

  

 9.2. Създава се ал. 2:  

  

 „ /2/ За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се дължи  

от месеца, следващ месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите  

от употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено  

задължение за предаване за разкомплектуване, данък не се дължи след прекратяване на  

регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за  

разкомплектуване.‖  

  

 10. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:  

  

 10.1. Създава се нова алинея 7:  

  

 „/7/ При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на  

дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на  

прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето и 

за  

дейностите, посочени в т.1 и 2 на Приложение № 2 към чл. 56.‖  

  

 10.2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.  

  

 11. В чл. 53, ал. 3 се създава изречение второ: „При прехвърляне на предприятието  

на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 

7- 

дневен срок от датата на прехвърлянето‖.  

  

 12. В чл. 54 се създава нова ал. 3:  

„/ 3/ Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната  

през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води  

до промяна в размера на данъка‖.  

  

  

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

допълнения:  

  

 13. В параграф 1 се създават ал. 3 и ал. 4:  

  

„/ 3 / Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти и 

данъка  



при придобиване на имущества за 2010г. до 31 януари 2010г. В случай, че в този срок 

не  

са определени нови размери, за 2010г. се прилагат размерите на данъците, действащи  

към 31 декември 2009г.  

  

 „/ 4 / За 2010г. се запазват размерите на данъка върху недвижимите имоти, данъка 

върху  

превозните средства, данъка при придобиване и патентния данък в Приложение № 2,  

действащи към 31 декември 2009 година‖.  

   

 4.  

14. В параграф 2 се създава нова ал. 2:  

  

 14.1.„ / 2 / До определяне размерите по параграф 1, ал. 4 данъкът при придобиване на  

имущества по чл. 44 от Закона за местните данъци и такси, се определя въз основа на  

размерите, действащи към 31 декември 2009г‖.  

  

 14.2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.  

  

 15. В параграф 6 се създава ал. 3:  

  

 „ / 3 / За 2010 година първата вноска на данъка върху недвижимите имоти се внася в  

срок от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се  

прави отстъпка от 5 на сто‖.  

  

 16. Създават се нови параграфи 7 и 8 със следното съдържание:  

  

 16.1. „ Параграф 7. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти,  

върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията 

подават  

декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси в срок до 30 юни 2010 

година‖.  

  

 16.2. „Параграф 8. Чл. 17, ал. 1 влиза в сила от 1 януари 2011 година‖  

  

 16.3. Досегашните параграфи 7, 8 и 9 стават съответно 9, 10, и 11.  

  

 17. Досегашният параграф 10 става параграф 12, като накрая се добавя „и  

Решение №……………/…………‖.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 2  

 Ботевград, 19.01.2010 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно безвъзмездно  

прехвърляне право на собственост върху земята на УПИ VІІ-За съдебна  

палата,кв.65 по плана на гр.Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по: местно самоуправление и законност и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

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

администрация  

и чл.34,ал.4 от Закона за общинската собственост и проведено поименно гласуване с 24  

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

общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка  

безвъзмедно прехвърляне право на собственост между Община-Ботевград  

и Министерство на правосъдието на РБ, както следва:  

 Община-Ботевград прехвърля на Министерството на правосъдието  

на Република България безвъзмездно правото на собственост върху  

недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с АОС-частна  

№1146/14.11.2008г. и представляващ : Земята на УПИ VІІ/седем/-за  

съдебна палата с урегулирана площ от 1300.00кв.м., с уредени  

регулационни сметки, находящ се в кв.65 по плана на гр.Ботевград, в  

който имот с Решение №161/29.05.2009 година на Общинския съвет- 

Ботевград е учредено безвъзмездно право на строеж върху 1227 кв.м. за  

изграждане на съдебна палата.  

 2.Процедурата по разпоредителната сделка по т.1 от настоящото  

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

съвет на РБългария за безвъзмезно прехвърляне правото на собственост на  

Община-Ботевград върху недвижим имот-публична държавна собственост,  

представляващ: Земята на имот пл.№1252 с площ от 1010кв.м. в кв.62 по  

плана на гр.Ботевград, заедно със застроената в него сграда-съдебна  

палата.  

 3.Взлага 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  

  

№ 3  

 Ботевград, 19.01.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно определяне  

представител в асоциацията на «В и К» и становище на Постоянната  

комисия по местно самоуправление и законност по същия въпрос,  

Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.15 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл.198 е,ал.3 от 

Закона  

за водите 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. Определя за представител на Община Ботевград в асоциацията по  

В и К-Георги Цветанов Георгиев – Кмет на община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  



  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 4  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с годишен отчет за изпълнението на Програмата за  

управление на Община-Ботевград за мандат 2007-2011 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 с 25 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 1 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Приема Годишния отчет за изпълнение 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  

№ 5  



 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с информация за извършеното в областта на спорта и  

изпълнението на предвидените финансови средства за спорта в община  

Ботевград за 2009 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 с 27 гласа „за‖,  

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

съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Приема информацията за извършеното в областта на спорта и  

изпълнение на предвидените финансови средства за спорта в община  

Ботевград за 2009 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 6  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за приемане на Наредба за  

условията и реда за съставяне,изпълнение и отчитане на общинския  

бюджет становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  



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

местното самоуправление и местната администрация с 26 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1Отменя Наредбата за условията и реда за съставяне,изпълнение и  

отчитане на общинския бюджет,приета с решение № 341/25.11.2004 година  

на Общинския съвет-Ботевград.  

2. Приема Наредба за условията и реда за съставяне,изпълнение и отчитане  

на общинския бюджет.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 7  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за избиране управител на „В и  

К‖Бебреш ЕООД становища на Постоянните комисии по местно  

самоуправление и законност и стопанска политика и инвестиции по същия  

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

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

Търговския закон и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за‖, 1 гласа  

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

  

  

Р Е Ш И:  

  



  

1. Избира ГАЧО ЦАНОВ ГАЧЕВ за управител на „В и К-Бебреш‖  

ЕООД,гр.Ботевград за срок от 01.02.2010 година до 10.11.2011 година.  

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:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 8  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване на  

съсобственост с Таня Стоянова по реда на чл.36,ал.1,т.2 от Търговския  

закон и становища на Постоянните комисии по : бюджет и  

финанси;териториално развитие и стопанска политика и инвестиции по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.36,ал.1,т25  

от ЗОС и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0  

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

  

Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-прекратяване  

на съсобственост чрез продажба,по реда на чл36,ал.1,т.2 от ЗОС между  

Община Ботевград и Таня Георгиева Стоянова с ЕГН:761207………от  

гр.Ботевград,като собственик, съгласно нот.акт №81,том  

ІІ,рег.№3386,д.434 от 2007 година,вписан при съдия по вписванията под  

№148, с вх.рег.№2710,том Х,д.№2213 от 30.10.2007 година на  

недв.имот,представляващ УПИ ХІХ-2044,кв.129 по плана на гр.Ботевград,  

с площ от 243 кв.м.с неуредени рег.сметки от улица от 3 /три /  

кв.м.,касаеща следното:  

Таня Георгиева Стоянова с ЕГН:761207……… да придобие правото на  

собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 3 три/кв.м.  



влизащ от улица в УПИ ХІХ-2044,кв.129 по плана на гр.Ботевград,  

актувана с АОС-частна №1208/11.01.2009 г.,чрез покупко-продажба по  

пазарна цена одобрена от Общински съвет-Ботевград в размер на 180/Сто и  

осемдесет/ лева, без ДДС.  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни необходимите  

процедури по чл.36,ал.1 т.2.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 9  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на две жилища  

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 ЗМСМА и във  

вр. с чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС е проведено поименно гласуване с 25 гласа „за‖, 0  

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

29,  

  

Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие да бъде продадено жилище,частна общинска  

собственост,находящо се на адрес, гр.Ботевград,  

бул.‖България‖№11,вх.В,ет.7,ап.20 на Цветанка Тодорова Дилова на  

основание чл.47,ал.2 от ЗОС за сумата 25 200.00 лева/Двадесет и пет  

хиляди и двеста лева/.  

2. Дава съгласие да бъде продадено жилище,частна общинска  

собственост,находящо се на адрес, гр.Ботевград,  

ул.‖Витоша‖№2,вх.Б,ет.5,ап.38 на Кристалина Панчева Танева на  

основание чл.47,ал.2 от ЗОС за сумата 25 010.00 лева/Двадесет и пет  

хиляди и десет лева/.  

3. Възлага на кмета на Община-Ботевград да извърши процедурата по  

продажбата  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 10  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за удължаване срока на договори  

за наем на терени в кв.65 и кв.67 по плана на Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по : стопанска политика и инвестиции и  

териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград  

на основание чл. 21,ал..1,т.8 ЗМСМА и §78,ал.2 от ПЗР на ЗИД на 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. Дава съгласие да бъде извършено удължаване на срока на Договори за  

наем между Община-Ботевград и наемателите на общински терени от №1  

до №17,всеки един с площ от 12.24 кв.м. находящи се по  

ул.‖Акад.Ст.Романски‖,гр.Ботевград,върху които законно са разположени  

временни търговски обекти-павилиони за пром.стоки,при следните  

условия:  

- За срок от 5 /пет/години;  

- При актуална месечна наемна цена в размер на 91.00/Деветдесет и един/  

лева.  

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  



№ 11  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за учредяване право на строеж  

становища на Постоянните комисии по : стопанска политика и  

инвестиции и териториално развитие по същия въпрос, Общинският  

съвет Ботевград на основание чл. 21,ал..1,т.8 ЗМСМА и чл.183 от  

ЗУТ,чл.37,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие по реда на чл.37,ал.1 от ЗОС,чрез публичен търг с тайно  

наддаване,да се учреди възмездно право на строеж върху следният  

недвижим имот-частна общинска собственост:  

Терен с площ от 23.00 кв.м. находящ се в УПИ V-за жилищно строителство  

в кв.49 по плана на гр.Ботевград, за изграждане на сграда свързано  

застрояване със ЗП-23.00 кв.м. при начална тръжна пазарна цена в размер  

на 4 800.00 /четири хиляди и осемстотин/ лева. Сделката е освободена от  

ДДС.  

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

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС и включи  

посоченият в т.1 имот в списъка за учредяване право на строеж по  

Програма за управление и разпореждане с общински имоти за 2010 година.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 12  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 



Ботевград във връзка с докладна записка за закриване на  

звено»Целодневни детски градини и обединени детски заведения»- 

Ботевград и становища на Постоянните комисии по :местно  

самоуправление и законност и образование,наука,култура и духовни  

дейности по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание  

чл. 21,ал..1,т.23 от Закона за 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. Във функция‖Образование‖,дейност‖Целодневни детски градини  

и Обединени детски заведения‖-Ботевград,финансирано от местни  

дейности се закрива звено‖Целодневни детски градини и Обединени  

детски заведения‖-Ботевград.  

 2.В ОДЗ‖Иглика‖-Ботевград, се открива длъжност‖шофьор‖.  

 3.В ОДЗ‖Кокиче‖-Ботевград се открива длъжност „хореограф‖.  

 4.В ЦДГ‖Звънче‖-Ботевград се открива длъжност „дърводелец‖  

 5.Направените промени влизат в сила от 10.02.2010 година.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 13  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за извършване на структурни  

промени в Общинска администрация- Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по местно самоуправление и законност по същия  

въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21,ал..1,т.2 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.В‖ Ръководство на общината и специалисти пряко подчинени на  

кмета на общината‖ се открива една щатна бройка „Младши  

юрисконсулт‖.  

 2.В Дирекция „Обща администрация‖,отдел‖Финанси‖ се откриват:  

 - една щатна бройка „Старши счетоводител‖.  

 - една щатна бройка „Технически сътрудник-касиер.  

 3.В Дирекция‖Обща администрация‖,отдел‖Финанси‖ длъжността  

Технически сътрудник-касиер се трансформира в Главен специалист в  

счетоводство.  

 4. В „Общински учебен спортно-тренировъчен център „Васил  

Левски‖ към „Други дейности на образованието‖ се открива:  

- една щатна бройка „огняр‖;  

- 0.5 щатна бройка чистач.  

5. Направената промяна влиза в сила от 01.02.2010 година.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 14  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за закриване на Детска ясла  

„Детелина-Ботевград и промяна в структурата на персонала на ОДЗ  

„Иглика‖-Ботевград и становища на Постоянните комисии по : местно  

самоуправление и законност и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание  

чл. 21,ал..1,т.23 от ЗМСМА с 16 гласа „за‖, 11 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Закрива Детска ясла‖Детелина‖- Ботевград.  

 2.Открива две яслени групи в ОЗД‖Иглика‖- Ботевград, които  

остават в сградата на бившата ДЯ‖Детелина‖.  

 3.Прави промяна в структурата на ОДЗ‖Иглика‖- Ботевград, като се  

 откриват :  

 - четири щатни бройки ‖медицинска сестра‖  

 - четири щатни бройки ‖детегледачка‖  

 - една щатна бройка „педагог‖  

 - една щатна бройка „помощник готвач‖  

 - една щатна бройка „готвач‖ в млечна кухня  

 - една щатна бройка „инструктор диетично хранене‖  



 - една щатна бройка „огняр‖  

 - една щатна бройка „перачка‖.  

 4.Прави промяна в структурата на ДЯ‖Здравец‖-Ботевград, като се  

откриват  

 - една щатна бройка „електромонтьор‖  

 - една щатна бройка ‖счетоводител‖  

 5.Направените промени влизат в сила от 10.02.2010 година.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 15  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за промяна в структурата на  

персонала на ОДЗ‖Детелина‖-Скравена и становища на Постоянните  

комисии по : местно самоуправление и законност ;  

здравеопазване,социална политика и образование,наука,култура и  

духовни дейности по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21,ал..1,т.23 от ЗМСМА 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 структурата на ОДЗ‖Детелина‖-Скравена, като се  

съкращават:  

 - една щатна бройка „старши учител‖  

 - 0.5 щатна бройка „перачка‖  

 - 0.5 щатна бройка‖прислужник‖  

 2.Направените промени влизат в сила от 10.02.2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 16  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-ПР на  

Урегулиран поземлен имот ХІ-Киносалон,кв.31 по плана на с. Скравена и  

становища на Постоянните комисии по : стопанска политика и  

инвестиции и 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 и на осн. Чл.134 ,ал.1,т.1 от ЗУТ с 23  

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

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

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

регулация на част от кв. 31 по плана на с.Скравена,както следва  

-промени се отреждането на Урегулиран поземлен имот  

/УПИ/ХІ,кв.31,като същият се отреди за имот пл.№557;  

-измени се регулацията на УПИ ХІ в кв.31 като към същия се придаде част  

от имот пл.№9539 с площ от 120 кв.м.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 17  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за даване съгласие за учредяване  

право на преминаване и право на прокарване през земеделски земи по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ и становища на Постоянните комисии по : стопанска  

политика и инвестиции и териториално развитие по същия въпрос,  

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

местно самоуправление и местна администрация и във вр. с чл.19,ал.9,т.1,вр.  

ал.4,т.5 от ЗСПЗЗ и проведено поименно гласуване с с 24 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие за учредяване възмездно право на преминаване и право на  

прокарване през поземлен имот №038007,представляващ земеделски земи  

по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,находящ се в местността „Йончова  

ливада‖,землището на с. Краево, Община Ботевград,необходимо за  

изграждане на напорен тръбопровод за захранване на МВЕЦ‖Рударка‖ в  

поземлен имот №038004 и поземлен имот №038005 местността „Йончова  

ливада‖,землището на с.Краево,собственост на „СОБЕК‖ООД.  

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

произтичащите от горното решение процедури съгласно разпоредбите на  

ЗУТ.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 18  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за даване съгласие за учредяване  

право на преминаване и право на прокарване на подземни оптични  

комуникации през имоти общинска собственост и становища на  

Постоянните комисии по : стопанска политика и инвестиции и  

териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград  

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

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

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

  

Р Е Ш И:  

  

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

прокарване на подземни оптични комуникации в сервитута на общински  

път от гр.Ботевград към в.з. – с начална точка от кръстовището на ул.‖ 3- 

ти март‖ и ул.‖Захари Стоянов‖, покрай ТПГ‖Стамен Панчев‖, от  

източната страна на р.‖Стара река‖ с излизане на пътя гр.Ботевград- 

в.з.Зелин и продължава от дясната страна в сервитута на пътя до ЦПКК  

„Зелин‖/сградата на БТК/.  

2. Цената на правото на преминаване и правото на прокарване  

следва да бъде определена от комисията по реда на чл.210 във вр. с  

чл.192,ал.6 и 193,ал.8 от ЗУТ.  

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  

№ 19  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за почистване и поддържане на гробищния парк в 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 от Закона за  

местно самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

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



общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1.Дава съгласие за бъдат отпуснати финансови средства в размер до 3 000  

/Три хиляди/ лева месечно от такса битови отпадъци за 2010 година в  

Община Ботевград,заложени в т.ІІІ- 6 от План-сметката , за почистване и  

поддържане на гробищния парк в Ботевград,считано от 01.02.2010 година  

до 31.12.2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 20  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за организиране и провеждане честването патронния празник на  

ПМГ‖Акад.проф.д-р Асен Златаров‖-Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по : бюджет и финанси образование,наука,култура  

и духовни дейности по същия въпрос по същия въпрос, Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване с  

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

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 1 500  



/Хиляда и петстотин/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград, на  

ПМГ‖Акад. Проф.д-р Асен Златаров‖ Ботевград,за организиране и  

провеждане честване патронния празник на гимназията и 125 години от  

рождението на Асен Златаров.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 21  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за участие на Младежки духов оркестър и Мажоретен състав при  

Читалище „Христо Ботев‖-Ботевград в Международен младежки фестивал  

в Испания и становища на Постоянните комисии по : бюджет и финанси  

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

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

Закона за местно самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 1 глас „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

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

12 000 /Дванадесет хиляди/ лева от собствени приходи на Община  

Ботевград,за участие на младежки духов оркестър и мажоретен състав при  

читалище „Христо Ботев‖-Ботевград в Международен младежки фестивал  

в Испания-Валенсия, в период 10-15 март 2010 година.  

  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 22  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изплащане на обезщетение по  

чл.222 ал.3 от Кодекса на труда на освободени служители по трудови  

правоотношения от Детска ясла №1‖Здравец‖,гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по : бюджет и финанси ;местно самоуправление и  

законност и здравеопазване,социална политика и екология по същия  

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

21,ал.1,т.6 от Закона за местно 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 от собствени  

приходи на Община Ботевград в размер на 12542/Дванадесет хиляди  

петстотин четиридесет и два/лева за изплащане на обезщетение по  

чл.222,ал.3 от Кодекса на труда на освободените служители от Детска ясла  

№1‖Здравец‖, гр. Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 23  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изплащане на обезщетение по  

чл.220 ал.1 от Кодекса на труда на съкратени служители по трудови  

правоотношения от Общински детски комплекс,гр.Ботевград и становища  

на Постоянните комисии по : бюджет и финанси ;местно самоуправление  

и законност по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

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

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

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

  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени  

приходи на Община Ботевград в размер на 2431.12/Две хиляди  

четиристотин тридесет и един лева и 12 ст./ за изплащане на обезщетение  

по чл.220,ал.1 от Кодекса на труда на съкратените служители по трудови  

правоотношения от Общински детски комплекс гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 24  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-ПР на  

УПИІ-За спорт и отдих кв.70 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.11от Закона за местно самоуправление и местната  

администрация и на осн. чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено гласуване с 27  

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

общински съветници 29,  

  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

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

План за регулация/ПР на част от кв.70 по плана на гр.Ботевград,както  

следва:  

- измени се регулацията на УПИ І-За спорт и отдих;  

- измени се регулацията на улица с о.т. 162-о.т.161,в северна  

посока,съобразно изградената на място инфраструктура,съгласно  

приложената скица с предложение за изменение.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 25  

 Ботевград, 28.01.2010 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за утвърждаване на окончателния  

годишен план за финансиране на капиталови разходи на община  

Ботевград за 2009 година и становища на Постоянните комисии по:  

бюджет и финанси и териториално развитие по същия въпрос,  

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

местно самоуправление и местната администрация и на осн. чл.18 от Закона за  

общинските бюджети и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 1 глас  

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

  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

 1. Утвърждава окончателният годишен план за финансиране на  

капиталовите разходи през 2009 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  

№ 27  

 Ботевград, 09.02.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с отчет за изпълнение на бюджета за 2009 година и  

проект на бюджет на Община Ботевград за 2010 година и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос по същия въпрос, Общинският  

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

общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 г.,  

ПМС 324/30.12.2009., Решение 937/08.12.2009г 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 2010 г . и  

проведено поименно гласуване с 25 гласа „за‖, 3 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

Р Е Ш И:  

  

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009 г. и отчета за  

 извънбюджетните сметки на община Ботевград.  

  

2. Приема бюджета на община Ботевград за 2010 г. по приходната част  

в размер на 16 821 938 лева, съгласно приложение № 1 в т.ч.:  

2.1.Приходи от централния бюджет - 9501938  

 в.т.ч.  

 -Обща субсидия за делегирани .от държавата дейности- 7369338  

 -Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности - 1479100  

 - Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности - 653500  

  

 2.2.Приходи с местен характер в размер на - 7320000  

 в.т.ч.  

 - имуществени данъци - 1250000  

 - приходи и доходи от собственост - 395000  

 - общински такси - 2615000  

 - приходи от продажба на имущество - 3060000  

  

  2.  

3. Приема бюджета на община Ботевград за 2010 г. по разходната част 

в размер на 16 821 938лв. Приложение № 2, в т.ч.  

  

 3.1.Държавни дейности - 7369338  

3.2. Местни дейности - 9102600  

3.3. До финансиране - 350000  

  



4. Приема инвестиционна програма на Община Ботевград за 2010г.,  

съгласно Приложение 3  

  

 5. Приема програма за празниците в община Ботевград за 2010 г., съгласно  

 Приложение № 4  

  

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

социално- слаби граждани  

  

 7. Приема следните лимити за разходи:  

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

 възнаграждения  

 7.2. Размер на един храноден в детски ясли до 1,40 лева  

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

  

 8. Утвърждава преходен остатък за 2009 година от делегираните  

бюджети на училищата в размер на 67 420,62лв.  

 Същия е разпределен както следва:  

 -ОУ‖Н.Й.Вапцаров‖ Ботевград - 17472,94лева  

 -ОУ‖ В.Левски‖ Ботевград - 5779,71лева  

 -ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий‖ Ботевград - 2951,48 лева  

 -ПМГ‖Акад.Проф.Д-р Асен Златаров‖ Ботевград - 3743,00лева  

 -ОУ‖Любен Каравелов‖ с.Трудовец - 6466,65лева  

 -ОУ‖Отец Паисий‖ с.Врачеш - 15245,85 лева  

 -НУ‖В.Левски‖ с.Литаково - 2454,00лева  

 -Прогимназия „Хр.Ботев‖ с.Литаково - 1939,68 лева  

 -ОУ‖В.Левски‖ с.Новачене - 1671,00лева  

 -ОУ‖Св.Св.Кирил и Методий‖ с.Скравена - 4888,00 лева  

 - ОУ‖ Св.Св.Кирил и Методий‖ с.Липница - 4808,00 лева  

  

 9. Утвърждава „Други разходи не класифицирани в други параграфи в  

размер на 20500 лева в , в т.ч. представителни разходи ,свързани с  

приемане на официални делегации и гости в общината 1500  

лв.,съгласно Приложение 5  

  3.  

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

разходи, съгласно Приложение 7  

 11. Утвърждава обезщетения и помощи подпомагане на граждани в  

размер на 265000 лева ,съгласно Приложение 6  

 12. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел  

/читалища/ в размер на 269514 лева.  

 13. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване  

на субсидията на организации с нестопанска цел/ читалищата./  

 14. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и  

разпределени средства по общинския бюджет по пълна бюджетна  

класификация и по тримесечия.  

15. Упълномощава кмета да се разпорежда с утвърдения резерв за  

2010година във функция „ Образование „ в размер на 5% ,възлизащ на  

243824 лева от средствата за финансиране на делегираните от държавата  

дейности по образование /в т.ч. 164750 лева от делегираните бюджети на  



училищата и 79074 от бюджетите на детските градини.Същите да се  

използват от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити за  

издръжка на учебния –спортно тренировъчен комплекс ‖Васил Левски „ ,  

масовия спорт и спортно –възстановителна дейност на учениците и децата  

от общината .  

16. Предоставя следните правомощия на кмета при спазване на общия  

размер на бюджета:  

16.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове  

разходи на една бюджетна дейност.  

16.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и  

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при  

неспазване на приетите приоритети.  

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

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

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

16.4 .Да определи конкретните правомощия на третостепенните  

разпоредители с бюджетни кредити, на основание актуализираните  

счетоводна политика и система за финансово управление и контрол.  

16.5. 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  

№26  

 Ботевград, 09.02.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за приемане формула за  

разпределение на средствата получении по единен разходен стандарт за  

финансиране на делегираните от държавата дейности в дейност  

«Общообразователни училища» и становища на Постоянните комисии по  

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

т.23 от ЗМСМА, чл.28, ал.1 от Закона за общинските бюджети и Решение  

№937/08.12.2009 г. на Министерски съвет за разделение на дейностите,  

финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от  

държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните  

от държавата дейности през 2010 г.и проведено гласуване с 19 гласа „за‖,  

4 гласа „против‖, 4 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 2010 г., както следва:  

СФ = / 80% х ЕРС х БУ / + 7% МУ + 8% УИОЦ + 5% 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  

  

  

  

  

  

   

 2.  

2. Приема размера на средствата, получени по единен разходен  

стандарт за 6-годишни деца в полудневна група от 20 деца в  

НУ,,В.Левски‖-с.Литаково в размер на 17120лв.  

3. Приема размера на средствата получени по единен разходен  

стандарт за общежитие към ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий‖-с.Липница  

/група от 59 ученици/ в размер на 70623лв.  

4. Приема разпределение на средствата, получени по единен  

разходен стандарт за финансиране на индивидуална форма на  

обучение на 5 броя ученици в ПМГ,,Акад.проф.д-р Асен Златаров‖- 

Ботевград в размер на 1455лв.  

5. Приема размера на средствата за ресурсно подпомагане за  

ученици в училищата, както следва:  

ОУ,,В.Левски‖-Ботевград – 1552лв.  

ОУ,,Н.Й.Вапцаров‖ – 388лв.  

ОУ,,Отец Паисий‖-с.Врачеш – 388лв.  

ОУ,, Св.Св.Кирил и Методий‖-с.Липница- 2716лв.  

ПГ,,Хр.Ботев‖-с.Литаково - 3298лв.  

НУ,,В.Левски‖-с.Литаково - 1164лв.  

ОУ,,В.Левски‖-с.Новачене - 776лв.  

ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий‖-с.Скравена - 776лв.  

ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий‖-Ботевград - 582лв.  

6. Приема размера на средствата за подобряване на материално  

техническата база в училищата, както следва:  

ПМГ,,Акад.проф.д-р Асен Златаров‖-Ботевград- 7912лв.  

ОУ,,В.Левски‖-Ботевград – 9200лв.  

ОУ,,Н.Й.Вапцаров‖ – 19849лв.  

ОУ,,Отец Паисий‖-с.Врачеш – 5313лв.  

ОУ,, Св.Св.Кирил и Методий‖-с.Липница- 2093лв.  

ПГ,,Хр.Ботев‖-с.Литаково - 1518лв.  

НУ,,В.Левски‖-с.Литаково - 1978лв.  



ОУ,,В.Левски‖-с.Новачене - 2484лв.  

ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий‖-с.Скравена - 2622лв.  

ОУ,,Л.Каравелов‖-с.Трудовец - 3358лв.  

ОУ,,Св.Св.Кирил и Методий‖-Ботевград - 3772лв.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№28  

 Ботевград, 09.02.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за даване съгласие за учредяване  

безвъзмездно право на ползване в полза на Община-Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос 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.5 от  

Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско  

имущество и проведено поименно гласуване с 27 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие КООПЕРАЦИЯ‖НАПРЕД‖ град Ботевград, ЕИК  

000744650 да учреди безвъзмездно право на ползване на Община- 

Ботевград за срок от 10/десет/ години върху недвижим имот собственост  

на кооперацията,представляващ търговски дом-бивш магазин за  

промишлени стоки с площ 145 кв.м.находящ се в УПИ ІV,имот пл.№134,в  

кв.52 по плана на с.Боженица.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да предприеме необходимите  

действия във връзка с т.1.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  



  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№29  

 Ботевград, 09.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за закупуване на компютърни конфигурации за  

ПМГ‖Акад.проф.д-р Асен Златаров‖,гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос по същия въпрос, Общинският  

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

самоуправление и местната администрация във 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  

12000 /Дванадесет хиляди/ лева от собствени приходи за закупуване  

17 броя компютърни конфигурации за оборудване на кабинети в  

ПМГ‖Акад.проф.д-р Асен Златаров‖гр.Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№30  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА Д-Р ФИЛИП ФИЛЕВ – Управител на  

«МБАЛ- Ботевград»ЕООД относно годишен финансов отчет за 2009  

година и бизнес план за 2010 година и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на  

Община-Ботевград във връзка със становище на Общинската  

администрация и становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,  

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

местното самоуправление и местната администрация ,чл.137,ал.1,т.3 и т.5  

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

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

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Приема годишния финансов отчет на ―Многопрофилна болница за  

активно лечение‖ ЕООД, гр.Ботевград за 2009 година и дава много добра  

оценка за работата на ръководството на дружеството.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на ―Многопрофилна болница  

за активно лечение‖ ЕООД –д-р Филип Филев.  

3.Избира експерт-счетоводител на дружеството за 2010 година Трифонка  

Йонкова Велева , притежаваща Диплом 0097/1992 година.  

4.Приема Бизнес – план за 2010 година на ―Многопрофилна болница за  

активно лечение‖ ЕООД  

5.Общинският съвет се обръща най-настоятелно към Министъра на  

здравеопазването и директора на НЗОК в най-кратки срокове да бъдат  

изплатени изработените финансови средства от «Многопрофилна болница  

за активно лечение-Ботевград» ЕООД ,Ботевград за м.декември 2009  

година и м.януари 2010 година  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№31  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДНА НА Д-Р НАТАЛИЯ БОРИСОВА – Управител на  

«МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР І- Ботевград»ЕООД относно годишен  

финансов отчет за 2009 година бизнес план за 2010 година и ГЕОРГИ  

ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община-Ботевград във връзка със становище на  



Общинската администрация и становище на Постоянната комисия по  

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 ,чл.137,ал.1,т.3 и т.5  

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

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

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за‖, 1 гласа „против‖, 3 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Връща годишния финансов отчет за 2009 година и бизнес плана за 2010  

година на ―Медицински център І-Ботевград‖ ЕООД, гр.Ботевград за  

доработване.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№32  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА НИКОЛЕТА ИВАНОВА – Управител на  

«Ботевградски вести»ЕООД ,гр. Ботевград относно годишен финансов  

отчет за 2009 година и бизнес план за 2010 година и ГЕОРГИ  

ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община-Ботевград във връзка със становище на  

Общинската администрация и становища на Постоянните комисии по  

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

ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

,чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от Търговския закон и чл. 12 от Наредбата за  

упражняване правото на собственост на общината върху общинската  

част от капитала на ТД, и проведено поименно гласуване с 28 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

2009 година.  



2.Не освобождава от отговорност управителя на ―Ботевградски вести‖  

ЕООД – Николета Йотова Иванова.  

3.Приема бизнес – задача за 2010 година:  

приходи 49х.лева ;  

4. Избира Николета Йотова Иванова за управител на ―Ботевградски вести‖  

ЕООД за срок от 01.04.2010 година до 10.11.2011 година .  

5.Възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане  

управлението на ―Ботевградски вести‖ ЕООД с избрания управител.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№33  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за приемане на Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община –  

Ботевград през 2010 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 24 гласа „за‖, 2  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

собственост в Община-Ботевград през 2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№34  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за отмяна на Наредба за  

предоставяне на общински концесии и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос , Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и проведено гласуване с 24 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1 . Отменя Наредба за предоставяне на общински концесии,приета с  

Решение №11-М/14.03.1997 година на Общински съвет - Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№35  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за прекратяване на съсобственост  

по реда на ЗОС в кв.149 по плана на гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и  

териториално развитие по същия въпрос , Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация ;чл.40,ал.2,т.1 и чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Дава съгласие да се извършат следните разпоредителни сделки -  

прекратяване на съсобственост:  

 1.1. Прекратяване на съсобственост на основание чл.40, ал.2, т.1  

от ЗОС чрез замяна между Община-Ботевград и ―Семекс‖ ЕООД както  

следва:  

· Община-Ботевград придобива правото на собственост от  

―Семекс‖ЕООД върху част с площ от 219 кв.м. от бивш  

УПИ V-3516, в кв.149 по плана на гр.Ботевград, която част  

съгласно заповед № СА-4/22.01.2010г. за одобряване  

изменението на ПУП-ПР, влиза в новообразувана улица с  

ок.т. 1806а до ок.т.1806б, на пазарна цена в размер на  

10950лева, без ДДС,  

 като в замяна на това  

· ―Семекс‖ЕООД придобива правото на собственост от  

Община-Ботевград на терен с площ от 219кв.м.,  

представляващ бивша улица с ок.т. 1806а до ок.т.1806б,  

влизащ в новообразуван УПИ ІІІ-3516 в кв.149 по плана на  

гр.Ботевград, на пазарна цена в размер на 10950лева, без  

ДДС.  2.  

 В резултат на замяната страните заменители не си дължат 

доплащания.  

 1.2. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на  

общината, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и  

―Интерклима инженеринг‖ЕООД , както следва:  

  

· Община-Ботевград предоставя чрез продажба в собственост  

на ―Интерклима инженеринг‖ЕООД и ―Ферал ТК‖ЕООД  



терен с площ 231кв.м., влизащ с тази площ в новообразуван  

УПИ ІV-3516 в кв.149 по плана на гр.Ботевград и  

представляващ част от бивша улица с ок.т.1806а до  

ок.т.1806б, на пазарна цена в размер на 11 550лева, без ДДС.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни  

произтичащите от т.1 процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№36  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за разпределение на общински  

жилищ по видове 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 чл.3,ал.1 и 2 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 196/Сто деветдесет и шест/  

и разпределението им,както следва:  

 1.1. Жилища за отдаване под наем -41 /Четиридесет и едно/ бр.  

 1.2. Жилища за продажба 153 /Сто петдесет и три/ бр.  

 1.3. Резервни жилища – 2 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  

  

№37  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за изменение на ПУП-ПРЗ на  

Урегулирани поземлени имоти УПИ І-За общественообслужваща дейност  

и озеленяване и УПИ ІІ- общественообслужваща дейност и  

озеленяване,кв.249 гр.Ботевград и становища на Постоянната комисия по:  

стопанска политика и инвестиции и 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 , осн. чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ  

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



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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Отменя Решение № 204/23.07.2009год. на Общински съвет  

Ботевград.  

2. Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план /ПУП/  

- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І - За  

общественообслужваща дейност и озеленяване и УПИ ІІ - За  

общественообслужваща дейност и озеленяване, кв. 249 и улица  

с о.т. 165 – о.т. 321 по плана на гр. Ботевград, както следва:  

- измени се регулацията на улица с о.т.165-о.т.321 по плана на  

гр. Ботевград, като проектното трасе съвпадне с изградената на  

място инфраструктура;  

- отвори се нова улица свързваща улицата западно от кв. 249  

и улица с о.т.135а-о.т.1800а;  

  

  

  

  

  2.  

  

  

- измени се регулацията и отреждането на УПИ І-За  

общественообслужваща дейност и озеленяване и стане  

УПИ І-За многофункционална спортна зала и  

озеленяване, кв. 249 по плана на гр. Ботевград;  

- образува се нов кв. 251 с УПИ І-За  

общественообслужваща дейност и озеленяване.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№38  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за изменение на ПУП-ПР на УПИ  

ХХVІ-«За трафопрост и магазин» в кв.2 по плана на с.Врачеш 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 , осн. чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ  

и проведено гласуване с 24 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

План за регулация на УПИ ХХVІ - за трафопрост и магазин» в кв.2 по  

плана на с.Врачеш,като се измени отреждането и стане УПИ ХХVІ-«За  

общественно-обслужваща дейност и трафопост» в кв.2 хпо плана на с.  

Врачеш.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  



  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№39  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за отпускане на финансови  

средства за поевтиняване на пътуването на пенсионерите на територията  

на общината и становища на Постоянната комисия 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 бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

100 000/Сто хиляди/ лева от собствени приходи на общината за  

поевтиняване пътуването на пенсионерите на територията на  

Община-Ботевград през 2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№40  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за утвърждаване списък на  

педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности, с право  

на заплащане на част от превозните разноски в община Ботевград за 2010  

година 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 във 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. Утвърждава списък на педогагическия персонал в делегираните от  

държавата дейности с право на заплащане на част от превозните  

разноски в Община Ботевград за 2010 година/Приложение1/  

2. Утвърждава 85 % на заплащаните средства за транспортни разходи  

на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности за  

2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№41  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за Представяне на проектно  

предложение с наименование „Изграждане на регионална система  

за управление на отпадъци в регион Ботевград‖ („Проекта‖), във  

връзка с получена Покана за представяне на проектно  

предложение по процедура за директно предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2  

„Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на  

отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.‖  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос , Общинският  

съвет Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6,8,10,15 и т.23 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и чл.4,т.1 от Закона  

за общинския дълг и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖,6  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства, съвместно с партньорските  

общини – Правец и Етрополе, с проектно предложение с наименование „Изграждане  

на регионална система за управление на отпадъци в регион Ботевград‖ („Проекта‖),  

за финансиране по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за  

третиране на отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.‖.  

2. Дава съгласие Община Ботевград да бъде посочена като водеща община,  

отговаряща за управлението на Проекта.  

3. Дава съгласие за поемане на общински дълг в рамките до 3 000 000 лева от фонд  

ФЛАГ‖ за осигуряване на дължимите средства за, финансиране на недопустимите  

разходи или на първоначалните допустими разходи по Проекта, при спазване на  

изискванията на Закона за общинския дълг и упълномощава кмета на Община  

Ботевград да предприеме необходимото за изпълнението му.  

4. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва всички необходими  

документи, които следва да бъдат представени с проектното предложение, съгласно  

изискванията на Поканата и други разпоредби на Управляващия орган.  

  2.  

  

5. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише проектното предложение от  

страна на Община Ботевград.  

 6. Определя терен от 10 декара за изграждане на площадка за предварително  

третиране на отпадъците – част от поземлен имот № 000116, с площ от 41 069 дка, с  

начин на трайно ползване – гробище, находящ се в землището на гр. Ботевград –  

публична общинска собственост и възлага на кмета на Община Ботевград да  

предприеме всички правни и фактически действия за провеждане на процедурите,  



съгласно Закона за устройство на територията, за отреждане на имота за изграждане  

на площадка за предварително третиране на отпадъците.  

7. Общинският съвет декларира, че в период най-малко 5 (пет) години след изтичане  

на срока на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:  

7.1 няма да бъде прехвърляно правото на собственост върху обекта, изграден  

със средства от ОПОС;  

 7.2 няма да бъде променяно предназначението на активите, придобити в  

резултат на изпълнението на Проекта;  

7.3 няма да бъдат сключвани договори от всякакъв характер с трети лица и/или  

да извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение  

на Проекта по смисъла на чл. 57, параграф 1 от Регламент на Съвета № 1083/2006 от  

11 юли 2006 г. относно определяне на общи разпоредби на ЕФРР, ЕСФ и КФ и за  

отмяна на Регламент № 1260/1999 г.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№42  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за отпускане на финансови  

средства за проектиране на финансови средства за проектиране на  

пречиствателна станция за питейни води в с. Трудовец и становища на  

Постоянната комисия по: бюджет и финанси и стопанска политика и  



инвестиции по същия въпрос , Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 28 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

15 000/Петнадесет хиляди/ лева от собствени приходи на общината за  

проектиране на нова пречиствателна станция за питейни води в с.  

Трудовец,Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№43  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за учредяване право на строеж по  

чл.38,ал.2 от ЗОС в кв.55А по плана град Ботевград и становища на  

Постоянната комисия по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос , Общинският съвет Ботевград на  

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

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

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  



  

1. 1.Дава съгласие да се учреди допълнително право на строеж на ―Орхание- 

1‖ООД със седалище и адрес на управление гр.Ботевград, област Софийска,  

ул.‖Ал.Войницки‖ №2, управлявано и представлявано от Цветослав Константинов  

Лазаров, като собственик, съгласно Договор за учредяване право на строеж от  

22.03.2005г. на право на строеж върху общинска земя, представляваща терен с площ  

68кв.м. в УПИ І находящ се в кв.55А по плана на гр.Ботевград, както следва:  

- Терен с площ от 68.00кв.м., на кота -3.40м., представляващ подземно  

пространство под търговски обект със ЗП-68 кв.м., находящ се в УПИ І на  

кв.55А по плана на гр.Ботевград,  

 при спазване нормативните разпоредби по устройство на територията, за което  

―Орхание-1‖ООД следва да заплати правото на строеж на Община-Ботевград-  

сумата в размер на 6940,00 лв.  

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

процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№44  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за определяне на годишни пазарни  

цени на 1 дка земеделска земя,находяща се в землището на Община  

Ботевград и становища на Постоянната комисия по: бюджет и финанси и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос , Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация ; чл.19 от ЗСПЗЗ във вр. С  

чл.46 от Наредбата за реда за придобиване ,управление и разпореждане с  

общинска собственост и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Определя годишни наемни цени при отдаване под наем през 2010г. на  

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



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

 №по  

ред  

КАТЕГОРИЯ  

на земята  

Годишна наемна цена  

на 1дка в лева  

1 Трета 15.00  

2 Четвърта 14.00  

3 Пета 13.00  

4 Шеста 12.00  

5 Седма 11.00  

6 Осма 10.00  

7 Девета 9.00  

8 Десета 8.00  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№45  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка относно възмедно придобиване  

право на собственост от Община Ботевград на имот-собственост на  

физически лица,по реда на чл.34,ал.2 от ЗОС и становища на Постоянната  

комисия по: бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация ; чл.34  

ал.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 дава съгласието си, по реда на чл.34,  

ал.2 от ЗОС, Община-Ботевград да придобие от физическите лица:  

Добринка Михайлова с ЕГН 4109166415, Цветанка Тошева с ЕГН  

3909027058, Даринка Младенова с ЕГН 4207046292 и Васил Петков  

Тушанов с ЕГН 4007076704 ВЪЗМЕЗДНО правото на собственост, върху  

следният недвижим имот:  



 ПИ пл.№223/двеста, двадесет и три/ с площ от 620/шестстотин и  

двадесет/ кв.м., находящ се в кв.27/двадесет и седем/ по плана на  

с.Новачене, Община-Ботевград, при следните с цел оформяне и  

изгражане на спортна площадка, при пазарна цена 6200.00/шест  

хиляди и двеста/ лева.  

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

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№46  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка относно безвъзмедно придобиване  

право на собственост от Община Ботевград на имоти-публична държавна  

собственост по реда на чл.54 от ЗДС и становища на Постоянната  

комисия по: бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация ; чл.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 БЕЗВЪЗМЕЗДНО правото на собственост върху следните  

недвижими имоти- публична държавна собственост на Министерството на  

отбраната на Република България:  

· Поземлен имот №83008, заедно със застроените в него  

осем броя сгради, с правото на ползване на терена от  

ДГФ в м.‖Червена киселица‖, в землището на  

Община-Ботевград;  

· Поземлен имот №000249, с площ 3316кв.м., заедно със  

застроените в него три броя сгради, находящ се в  

м.‖Гроба‖, землището на Община-Ботевград;  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№47  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка относно прекратяване на  

съсобствeност по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в УПИ ХІV-1079,кв.71 по  

плана на Ботевград и становища на Постоянната комисия по: бюджет и  

финанси и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос ,  

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

местното самоуправление и местната администрация ; чл.36 ал.1 ,т.2 от  

ЗОС и проведено поименно гласуване с 27 гласа „за‖,0 гласа „против‖,  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Дава 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 Невена Петрова Тодорова от гр.Ботевград, като собственик,  

съгласно нот.акт №49, том ІІІ, рег.№3531/2009г. на недвижим поземлен имот /ПИ/  

с пл.№1079 в кв.71 по плана на гр.Ботевград, с площ от 417 кв.м., за който имот е  

отреден УПИ ХІV-1079 с урегулирана площ от 420кв.м., касаеща следното:  

 Невена Петрова Тодорова, да придобие правото на собственост от Община- 

Ботевград върху терен с площ от 3/три/кв.м., представляващ част от имот  

пл.№3552, влизащ с тази площ в УПИ ХІV-1079, кв.71 по плана на гр.Ботевград,  

актувана с АОС-частна №1220/23.02.2010г., чрез покупко-продажба по пазарна  

цена одобрена от Общински съвет-Ботевград в размер на 75.00/ седемдесет и пет/  

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/  



/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№48  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка относно отпускане на финансови  

средства на литературен клуб «Стамен Панчев»-Ботевград за издаване на  

литературна сбирка с произведения на местни творци по същия въпрос ,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 28 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

4 000 /Четири хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград на  

Литературен клуб «Стамен Панчев» Ботвеград за издаване на литературна  

сбирка с произведения на местни творци.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№49  

 Ботевград,25.02.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за утвърждаване на разходи за  

дйност сметосъбиране,сметоизвозване и поддържане на чистотата в  

община 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 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 компенсират разходите направени от община  

Ботевград със собствени средства по подготовката на проект за изграждане  

на ново регионално депо за неопасни отпадъци в размер на 521 000  

/Петстотин двадесет и една хиляди / лева от реализираните приходи от  

такса битови отпадъци за 2009 година.  

2. Дава съгласие от реализираните приходи от такса битови отпадъци  

за 2009 година да се изразходят за:  

2.1. Изграждане на асфалтови и стоманобетонни площадки за  

поставяне на контейнери и кофи за събиране на битови отпадъци на  

територията на общината – 200 000 /Двеста хиляди/лева.  

2.2. Почистване гробищни паркове в селата в Община Ботевград-  

35 000 /Тридесет и пет хиляди/ лева.  

2.3. Почистване коритото на Стара река – 40 000 /Четиридесет  

хиляди/ лева.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№50  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с 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.1,т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 26 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Приема Информация за състоянието и управлението на  

общинската собственост в Община-Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№51  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

ПО ДОКЛАД НА ГАЧО ГАЧЕВ- Управител на „В и К-Бебреш‖ЕООД  

относно разглеждане годишен финансов отчет за 2009 г. и приемане на  

бизнес-план за 2010 г. и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка със становище на Общинската администрация и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,  

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

137,ал.1,т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.12,т.3,т.5, т.18 и чл.41 от  

Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху  

общинската част от капитала на ТД, и проведено поименно гласуване с 26  

гласа „за‖, 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 2009 година и дава много добра оценка за работата на  

дружеството.  

2.Разпределя печалбата от текущата финансова година в размер на 8  

х.лева като дивидент за Община Ботевград.Същата да бъде приведена в  

14- дневен срока по банковата сметка на община Ботевград.  

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

Гачо Гачев  

4.Избира експерт-счетоводител на дружеството за 2010 година ―Ю ейч уай  

Брейн Сторминг Консулт‖-ЕООД гр.София  

5. Приема Бизнес – план за 2010 година на „В и К-Бебреш‖ЕООД.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№52  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАД НА НИКОЛАЙ НЕНОВ- Управител на „РОДИНА-75  

И‖ЕООД относно разглеждане годишен финансов отчет за 2009 г. и  

приемане на бизнес-план за 2010 г. и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград във връзка със становище на Общинската  

администрация и становища на Постоянните комисии по същия въпрос  

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

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

Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху  

общинската част от капитала на ТД, и проведено поименно гласуване с 24  

гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 2 гласа „въздържал се‖, при общ брой  

общински съветници 29,  

Р Е Ш И :  



1.Приема годишния финансов отчет на ―Родина 75 И‖- ЕООД гр.Ботевград  

за 2009 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на ―Родина – 75 И‖- ЕООД  

Николай Ненов.  

3.Избира Николай Василев Ненов за управител на ―Родина 75 И‖ ЕООД за  

срок от 01.04.2010 година до 10.11.2011 година.  

4. Определя основно месечно възнаграждение на управителя в размер на  

816 лева.  

5.Възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане  

управлението на ―Родина 75 –И‖ ЕООД с избрания управител.  

6. Приема Бизнес – план за 2010 година на ― Родина 75 И‖ -ЕООД  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№53  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

ПО ДОКЛАД НА ЦАНКО ЦАНОВ- Управител на „Б К С‖ЕООД относно  

разглеждане годишен финансов отчет за 2009 г. и приемане на бизнес-план  

за 2010 г. и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград във  

връзка със становище на Общинската администрация и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

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

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

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

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

Р Е Ш И :  

1.Приема годишния финансов отчет на ―Благоустройство и комунално  

стопанство‖ ЕООД гр.Ботевград за 2009 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на ―Благоустройство и  

комунално стопанство‖ ЕООД Цанко Цанов.  

3.Приема бизнес –план за 2010 година на ―Благоустройство и комунално  

стопанство‖ ЕООД.  

3.Избира Цанко Димов Цанов за управител на ―Благоустройство и  

комунално стопанство‖ ЕООД за срок от 07.05.2010 година до 10.11.2011  

година.  

4. Определя основно месечно възнаграждение на управителя в размер на  

816 лева.  

5.Възлага на кмета на общината да сключи договор за възлагане  

управлението на ―Благоустройство и комунално стопанство‖ ЕООД с  

избрания управител.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№54  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

ПО ДОКЛАД НА ТИХОМИР НИКОЛОВ- Изпълнителен директор на  

„Балкангаз-2000 АД относно разглеждане годишен финансов отчет за 2009  

г. и ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград във връзка със  

становище на Общинската администрация 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 с 24 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 ―БАЛКАНГАЗ-2000‖АД за 2009  

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  

№55  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно участие в Общото  

събрание на „БАЛКАНГАЗ 2000‖АД Ботевград  



 и становища на Постоянните комисии по стопанска политика и  

инвестиции и местно самоуправление и законност по същия въпрос  

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

местното самоуправление и местната администрация и 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 правомощия на Кмета на Община Ботевград да  

участва в Общото събрание на „БАЛКАНГАЗ 2000‖АД- 

Ботевград,насрочено на 11.05.2010 година от 11.00 часа в  

офиса на дружеството на улица‖Акад.Стоян Романски‖№2 в  

град Ботевград при дневен ред:  

1.1. Приема отчета на изпълнителния директор за 2009  

година.  

1.2.Приема отчета за 2009 година на експерт- 

счетоводителя.  

1.3. Разпределяне на печалбата за 2009 година.  

1.4. Избор на експерт-счетоводител за 2010 година:като  

гласува както намери за добре.  

1.5. Приема промяна в §52,ал.1 от Устава на  

дружеството,като текстът на този член бъде допълнен със  

следното:‖като записаните акции на Община Ботевград могат  

да бъдат прехвърлени само при решение на Общински съвет- 

Ботевград,взето със 100 % от гласовете на всички избрани  

общински съветници.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№56  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно даване съгласие за  

ползване на банков кредит-овърдрафт с цел обезпечаване оборотни  

разходи към контрагенти при предоставяне на публични услуги по време  

на изпълнение на бюджета и становища на Постоянните комисии по  



същия въпрос по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за‖,  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за ползване на банков кредит-  

овърдрафт в размер на 1 000 000 (един милион ) лева за срок  

от 01.04.2009 г. до 20.12.2010 г. от ‖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 на1 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 кмета на Община Ботевград да подписва  

всички необходими документи – договор за банков кредит-  

овърдрафт, нотариален акт за учредяване на ипотека и  

всички други документи свързани с отпускането на банковия  

кредит.  

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на процедурите по т. 1 и т. 2 от настоящето  

решение при спазване ЗОД.  

  

  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№57  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно изменение на ПУП/ПР на  

УПИ ІІІ-общ.‖за ритуална зала‖ в кв.135 по плана на Ботевград  

и становища на Постоянните комисии по стопанска политика и инвестиции  

;бюджет и финанси и 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.8 и т.11 от Закона за местното  

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

чл.134,ал.1,т.1 във вр. с чл.81,ал.1 и ал.3 от ЗУТ и проведено поименно  

гласуване с 25 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР на  

УПИ ІІІ-общ.‖За ритуална зала‖ в кв.153 по плана на Ботевград,както  

следва:  

-образува се нов самостоятелен УПИ №ХХV с площ от 568 кв.м. с  

отреждане‖За обществено обслужващи дейности‖;  

- образува се нов самостоятелен УПИ №ХХVІ с площ от 740 кв.м. с  



отреждане‖За обществено обслужващи дейности‖;  

Отвори се задънена улица/тупик/ за осигуряване на достъп до  

новообразувания УПИ ХХV.  

2. Дава съгласие,след влизане в сила на заповед за одобряване изменението  

на ПУП-ПР по т.1 да бъде извършена разпоредителна сделка- 

продажба,чрез търг с тайно наддаване на УПИ ХХV ‖За обществено  

обслужващи дейности‖ с ур. площ от 568 кв.м. в кв.153 по плана на  

гр.Ботевград,при начална пазарна цена в размер на 5 700 лв. без ДДС.  

   

  

2.  

  

3. Допълва списъка по т. ІІІ.Б от Програма за управление и разпореждане с  

общински имоти за 2010 година с посоченият в т.2 недвижим имот.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№58  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРИЯ ПЕЕВА – Председател на  

ПКОНКДД във връзка с докладна записка за утвърждаване студенти от  

МВБУ-Ботевград за плащане на намалена годишна такса за обучение-  

и становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и  

законност по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и проведено гласуване с 26 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Утвърждава следните студенти от Международното висше бизнес  

училище-Ботевград,обучаващи се в редовна форма на обучение,които да  

плащат с 50% намаление годишната си такса:  

1.1. Пламена Петкова Иванова-специаланост „Туризъм‖Фак.№8010  

1.2. Ваня Георгиева Канатова- специаланост „Туризъм‖Фак.№9680  

1.3. Надя Красимирова Лазарова- 

специалност‖Бизнесадминистрация‖,Фак.№8212  

1.4. Маринела Гаврилова Каменова-специалност‖Счетоводство и  

контрол‖,Фак.№11221  

1.5. Цанко Василев Антонов- специалност‖Счетоводство и  

контрол‖,Фак.№8118.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№59  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване на договор за  

концесия и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и местно самоуправление и законност по същия въпрос  

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

местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.76,ал.3 и  

чл.77 от Закона за концесиите 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. Прекратява сключения договор за концесия от 29.12.2002 година на  

обект публична общинска собственост,представляващ Микроязовир „Мали  

лаг‖ и прилежащата инфраструктура и съоръжения,находящ се в  

землището на гр.Ботевград,поради неизпълнение на основно задължение  

на концесионера.  

2. Упълномощава Кмета на община Ботевград да назначи комисия,която да  

приеме обекта на концесията,като за своята дейност същата изготви  

приемо-предавателен протокол, а в случай, че концесионерът откаже да  

предаде обекта да състави констативен протокол за приемане на обекта.  

3. Упълномощава кмета на Община Ботевград да предприеме  

необходимите действия за събиране по съдебен ред на дължимите суми по  

концесионното възнаграждение.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№60  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  



Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства 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.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

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

„против‖, 1 глас „въздържал се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

15 000 /Петнадесет хиляди/лева за направа на вертикална  

планировка около пенсионерски клуб в с. Литаково.  

Средствата да се отпуснат 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, 25.03.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка с предложение за награждаване  

на Лена Гайдарска-президент на МВБУ-Ботевград, 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 глас „въздържал се‖, при общ брой  

общински съветници 29,  



  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Предлага на Президента на Република България да бъде удостоена  

Лена Стефанова Гайдарска- президент на Международно висше  

бизнес училище, Ботевград с голямото държавно отличие орден  

„Св.Св.Кирил и Методий‖ първа степен.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№62  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на финансови  

средства за организиране и провеждане на празничен великденски концерт,  

, 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 на  

3 500 /три хиляди и петстотин/ лева за организиране и провеждане на  

празничен великденски концерт.  



2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени приходи на Община  

Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№63  

Ботевград, 25.03.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет Ботевград във връзка с проект на план за работата на  

Общинския съвет – Ботевград през второто тримесечие на 2010 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 25  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

второто тримесечие на 2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№64  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАД НА ЦВЕТАНА АРБОВА – Управител на ОП‖Обредни  

дейности‖- Ботевград във връзка с информация за дейността на  

общинското предприятие 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 с 28 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1. Приема Информация за дейността на ОП‖Обредни дейности‖-  

Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№65  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАД НА ПЕТЪР БАТЕВ – Управител на ОП‖Автогари и  

транспортно обслужване‖- Ботевград във връзка с информация за  

дейността на общинското предприятие 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 с 28 гласа „за‖, 0 гласа  

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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Приема Информация за дейността на ОП‖Автогари и транспортно  

обслужване‖- Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№66  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за приемане на Програма за  

енергийна ефективност на Община Ботевград за 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 с 28 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Приема Програма за енергийна ефективност на Община Ботевград  

за 2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№67  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за предоставяне на  

финансови средства за организиране на тържествено честване 115  

годишнината на Народно читалище‖Събуждане 1895‖-с.Врачеш и  

становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

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

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

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

4 870/четири хиляди осемстотин и седемдесет/ лева за организиране на  

тържественото честване на 115 годишнината на Народно читалище  

„Събуждане 1895‖с. Врачеш.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на  

община Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№68  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за предоставяне на  

финансови средства за организиране на тържествено честване 190  

годишнината от основаването на ОУ‖Св.св.Кирил и Методий‖- с.  

Скравена и становища на Постоянните комисии по: бюджет и  

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

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



Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 28 гласа „за‖, 1 глас „против‖, 0  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

2 000 /две хиляди / лева за организиране на тържественото честване на  

190 години на Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий‖с.Скравена.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на  

община Ботевград  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№69  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

допълнителни средства за сметосъбиране и сметоизвозване в град  

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 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 28 гласа „за‖, 1 глас „против‖, 0  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат завишени месечните средства за  



сметосъбиране и сметоизвозване на гр.Ботевград от 23 631.00 лева на  

28 631.00 лева с вкл. ДДС.  

2. Средствата ще бъдат осигурени от приходи,реализирани от такса  

битови отпадъци на община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№70  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства за частичен ремонт покрив в сградата на  

ЦДГ‖ЗОРА‖с.Новачене и становища на Постоянните комисии по:  

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

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

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

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

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Утвърждава финансови средства в размер до 2000.00 лева с ДДС,които  

да бъдат осигурени от собствени приходи на Община Ботевград през 2010  

година за: „Частичен ремонт покрив в сградата на ЦДГ‖Зора‖  

с.Новачене.  

  

  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№71  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства за организиране на тържествено честване 120 год.  

Читалищно дело с.Трудовец и 125 години от рождението на Никола  

Ракитин и становища на Постоянните комисии по: бюджет и  

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

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 29 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

4 000 /четири хиляди / лева за организиране на тържественото честване  

на 120 години читалищно дело в с. Трудовец и 125 години от  

рождението на Никола Ракитин.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на  

община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№72  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за предоставяне на  

финансови средства за провеждане на оперативно лечение на Николай  

Валентинов Иванов 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 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 29 гласа „за‖, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

1000/хиляда/ лева за провеждане на оперативно лечение на Николай  

Валентинов Иванов от гр.Ботевград.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на  

община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№73  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за даване съгласи за  

предвиждане на средства в бюджет 2011 година на Община-Ботевград и  

становища на Постоянните 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,във  

връзка с чл.519,ал.2 от ГПК и проведено поименно гласуване с 26  

гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 2 гласа „въздържал се‖, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат предвидени в бюджет 2011 година на Община  

Ботевград средствата по изпълнителен лист от 26.11.2009 година по  

гр.дело №770/2009 година по описа на Софийски окръжен съд в размер  

на 760.16 лв. ведно със законната лихва върху посочената сума,считано  

от 21.01.2009 година до датата на окончателното и заплащане.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№74  



Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отмяна на решение  

№35/25.02.2010 година на Общински съвет-Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси ; териториално развитие  

и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският  

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

самоуправление и местната администрация чл.8,ал.10;чл.36,ал.1 и  

чл.40,ал.2,т.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за‖,  

0 гласа „против‖, 1 глас „въздържал се‖, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Отменя Решение №35/25.02.2010 година на Общински съвет –  

Ботевград от протокол №5/25.02.2010 година със следния текст:  

„1.Дава съгласие да се извършат следните разпоредителни сделки -  

прекратяване на съсобственост:  

1.1. Прекратяване на съсобственост на основание чл.40, ал.2, т.1 от ЗОС  

чрез замяна между Община-Ботевград и ―Семекс‖ ЕООД както следва:  

· Община-Ботевград придобива правото на собственост от  

―Семекс‖ЕООД върху част с площ от 219 кв.м. от бивш УПИ V-3516, в  

кв.149 по плана на гр.Ботевград, която част съгласно заповед № СА- 

4/22.01.2010г. за одобряване изменението на ПУП-ПР, влиза в  

новообразувана улица с ок.т. 1806а до ок.т.1806б, на пазарна цена в  

размер на 10950лева, без ДДС, като в замяна на това  

· ―Семекс‖ЕООД придобива правото на собственост от Община- 

Ботевград на терен с площ от 219кв.м., представляващ бивша улица с  

ок.т. 1806а до ок.т.1806б, влизащ в новообразуван УПИ ІІІ-3516 в  

кв.149 по плана на гр.Ботевград, на пазарна цена в размер на 10950лева,  

без ДДС.  

 2.  

  

 В резултат на замяната страните заменители не си дължат  

доплащания.  

 1.2. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на  

общината, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС между Община-Ботевград  

и ―Интерклима инженеринг‖ЕООД , както следва:  

- Община-Ботевград предоставя чрез продажба в собственост на  

―Интерклима инженеринг‖ЕООД и ―Ферал ТК‖ЕООД терен с площ  

231кв.м., влизащ с тази площ в новообразуван УПИ ІV-3516 в кв.149 по  

плана на гр.Ботевград и представляващ част от бивша улица с ок.т.1806а  

до ок.т.1806б, на пазарна цена в размер на 11 550 лева, без ДДС.  

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

т.1 процедури.  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№75  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отмяна на решение  

№59/25.03.2010 година на Общински съвет-Ботевград 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. с чл.76,ал.3 и чл.77  

от Закона за концесиите и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

„за‖, 2 гласа „против‖, 0 глас „въздържал се‖, при общ брой общински  



съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Отменя Решение №59/25.03.2010 година на Общински съвет- 

Ботевград относно прекратяване на Договор за концесия от 29.12.2002  

година,между Община Ботевград и „ЛАГУНА 2001‖ ООД, за обект  

публична общинска собственост представляващ Микроязовир‖Мали  

лаг‖,находящ се в землището на гр.Ботевград..  

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

т.1 процедури  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№76  

Ботевград, 29.04.2010 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 Преходни и  

заключителни разпоредби на Закона за общинска собственост 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 §78 от ПЗР  

на ЗОС и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за‖, 0 гласа  

„против‖, 1 глас „въздържал се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъде анексиран Договор за наем от 10.5.2007 година с  



„НЮЗ ЕКСПРЕС‖ЕООД-гр.Ботевград,на общински терени-находящи се в  

гр.Ботевград,за разполагане на 11/единадесет/ броя преместваеми  

търговски обекти-павилиони с площ до 4.00 кв.м. за продажба и  

разпространение на вестници,списания и печатни произведения,както  

средства:  

1.1. На ъгъла на бул.‖Цар Освободител‖ и  

ул.‖Ал.Стамболийски‖,гр.Ботевград  

1.2. В Ж.К.‖В.Левски‖, в УПИ І,кв.153 по плана на гр.Ботевград.  

1.3. На ъгъла на ул.‖Зелинград‖ и ул.‖Княз Ал.Батенеберг‖кв.15,Ботевград.  

1.4. На моста‖Чавдар‖в кв.43 по плана на гр.Ботевград.  

1.5. На бул.‖Цар Освободител‖,кв.62 по плана на гр.Ботевград.  

1.6. На кръстовището на бул.‖България‖ и бул.‖Трети март‖,гр.Ботевград.  

1.7. На ул.‖Гурко‖ в УПИ І на кв.65 по плана на гр.Ботевград. 1.8. Срещу болницата в 

кв.226 по плана на гр.Ботевград.  

1.9. На пл.‖Незнаен войн‖гр.Ботевград  

1.10. На ъгъла на бул.‖България‖ и ул.‖Акад.Ст.Романски‖гр.Ботевград  

2. Удължава срока на Договора за наем от 10.05.2007 година за период от  

3 /три / години,считано до 10.05.2013 година,при същата наемна цена.  

 Останалите клаузи от договора да останат без промяна.  

3. Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни произтичащите от  

т.1 на настоящето решение процедури по ЗОС и ЗЗД.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№77  

Ботевград, 29.04.2010 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 Преходни и  

заключителни разпоредби на Закона за общинска собственост 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 §78 ,ал.2 от  

ПЗР на ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за‖, 0 гласа  

„против‖, 1 глас „въздържал се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде подписано допълнително споразумение към  

договор за наем от 03.05.2002 година и последващ анекс към него от  

12.05.2009 година с териториално поделение‖Български пощи‖-гр.  

София на помещения с полезна площ от 199 кв.м./части от сграден  

фонд-общинска собственост/, находящи се в с. Липница,с.Боженица,  

с.Гурково,с.Рашково,с.Краево,с.Литаково за извършване на  

 услуги от пощенски станции в тези населени места за следното:  

1.1.Удължава срока на Договора за наем от 03.05.2002 година за период  

от 3 /три/ години,считано до 03.05.2013 година,при същата наемна цена.  

Останалите клаузи от договора да останат без промяна.  

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

т.1 на настоящето решение процедури по ЗОС и ЗЗД.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№78  

Ботевград, 29.04.2010 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на  

договор за наем върху общински имоти по реда на §78,ал.2 от ПЗР на  

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

03.05.2002 година с последващ Анекс към него от 12.05.2009 година и  

04.11.2009 година между Община-Ботевград и „Българска  

телекомуникационна компания‖ АД с ЕИК 8316421810 върху общински  

недвижим имот,представляващ:  

Помещения с обща площ от 59 кв.м.:  

-с.Липница – 34.00 кв.м.  

-с.Боженица- 25.00 кв.м.  

за срок от 2 /две/ години считано до 03.05.2012 година.  

Останалите клаузи по договора и анекса към него не се променят.  

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

процедури по ЗОС .  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№79  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на  

договор за наем върху общински имот в с. Боженица по реда на  

§78,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС 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 §78 ,ал.2 от ПЗР на ЗИД  

на ЗОС и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за‖, 0 гласа  

„против‖, 1 глас „въздържал се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  



  

1. Дава съгласие да бъде удължен срока на Договор за наем от 10.06.2004  

година с последващ Анекс към него от 08.05.2007 година , между Община- 

Ботевград и ЕТ‖ГЕНЧЕВ-55-ПЕТКО ГЕНЧЕВ‖ с ЕИК 122041100 върху  

общински недвижим имот,представляващ:  

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

с.Боженица,Община Ботевград, в местността‖Скока‖,до каменния мост на  

р.‖Бебреш‖, за срок от 3/три/ години,считано от 10.06.2010  

година.Останалите клаузи по договора и анекса към него не се променят.  

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

процедури по ЗОС .  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№80  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите  

общинска собственост през 2010 годи,относно разпоредителни сделки в  

кв.149,гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и местно самоуправление и законност  

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

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

администрация; чл.8,ал.10 и чл.36,ал.1 и чл.40,ал.2,т.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 29 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се допълни и актуализира Програма за управление  

и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград  

през 2010 година както следва:  

1.1. В т.ІV.Описание на имотите,които общината има намерение да  

предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически  

лица,след края на текста се създава нова:  



Т.1. Прекратяване на съсобственост на основание чл.40,ал.2,т.1 от  

ЗОС,чрез замяна между Община-Ботевград и „Семекс‖ЕООД,както  

следва:  

- Община-Ботевград придобива правото на собственост от‖Семекс‖ЕООД  

върху част с площ от 219 кв.м. от бивш УПИ V-3516, в кв.149 по плана на  

гр.Ботевград,която част съгласно заповед №СА-4/22.01.2010 година за  

одобряване изменението на ПУП-ПР,влиза в новообразувана улица с ок.т.  

1806а до ок.т.1806б,на пазарна цена в размер 10950 лева,без ДДС, като в  

замяна на това  -„Семекс‖ ЕООД придобива правото на собственост от Община- 

Ботевград на терен с площ от 219 кв.м. представляващ бивша улица с 

ок.т.1806а до ок.т.1806б,влизащ в новообразуван УПИ ІІІ-3516 в кв.149 по  

плана на гр.Ботевград,на пазарна цена в размер на 10950 лева,без ДДС.  

1.2. В т. ІІІ-Б.Имоти,които общината има готовност да  

продаде,създава нова т.109 със следния текст  

 Т.109. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на  

общината на осн. чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС между Община Ботевград и  

„Интерклима инженеринг‖ЕООД и „Ферал ТК‖ЕООД, както следва:  

-Община Ботевград предоставя чрез продажба в собственост на  

„Интерклима инженеринг‖ЕООД и „Ферал ТК‖ ЕООД общински терен с  

площ 231 кв.м. влизащ с тази площ в новообразуван УПИ ІV-3516 в кв.149  

по плана на гр.Ботевград и представляващ част от бивша улица с  

ок.т.1806а до ок.т.1806б на пазарна цена в размер на 11 550 лева,без ДДС.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

№81  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за прекратяване на  

съсобственост по реда на ЗОС в кв.149 по плана на гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и териториално развитие 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 и  

чл.40,ал.2,т.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 28 гласа „за‖,  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се извършат следните разпоредителни сделки- 

прекратяване на съсобственост:  

1.1. Прекратяване на съсобственост на основание чл.40, ал.2, т.1 от ЗОС  

чрез замяна между Община-Ботевград и ―Семекс‖ ЕООД както следва:  

· Община-Ботевград придобива правото на собственост от  

―Семекс‖ЕООД върху част с площ от 219 кв.м. от бивш УПИ V-3516, в  

кв.149 по плана на гр.Ботевград, която част съгласно заповед № СА- 

4/22.01.2010г. за одобряване изменението на ПУП-ПР, влиза в  

новообразувана улица с ок.т. 1806а до ок.т.1806б, на пазарна цена в размер  

на 10950лева, без ДДС, като в замяна на това  

· ―Семекс‖ЕООД придобива правото на собственост от Община- 

Ботевград на терен с площ от 219кв.м., представляващ бивша улица с ок.т.  

1806а до ок.т.1806б, влизащ в новообразуван УПИ ІІІ-3516 в кв.149 по  

плана на гр.Ботевград, на пазарна цена в размер на 10950лева, без ДДС.  

  В резултат на замяната страните заменители не си дължат 

доплащания.  

 1.2. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на  

общината, на основание чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и  

―Интерклима инженеринг‖ЕООД , както следва:  



· Община-Ботевград предоставя чрез продажба в собственост на  

―Интерклима инженеринг‖ЕООД и ―Ферал ТК‖ЕООД терен с площ  

231кв.м., влизащ с тази площ в новообразуван УПИ ІV-3516 в кв.149 по  

плана на гр.Ботевград и представляващ част от бивша улица с ок.т.1806а  

до ок.т.1806б, на пазарна цена в размер на 11 550 лева, без ДДС.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни  

произтичащите процедури от настоящото решение.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  



№82  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за допълване и  

актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имотите  

общинска собственост през 2010 година и становища на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл.20 във вр. дейностите по  

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

самоуправление и местната администрация; на осн.чл.134,ал.1,т.1 от  

Закона за устройство на територията/ЗУТ/, чл.8,ал.10 и чл.36,ал.1,т.1 от  

ЗОС и проведено поименно гласуване с 28 гласа „за‖, 0 гласа  

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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община- 

Ботевград през 2010 година както следва:  

Създава нова точка ІV-А със следния текст: „ІV-А. Описание на имотите в  

които общината има намерение да прекрати съсобственост чрез  

доброволна делба:  

1. Прекратяване на съсобственост между Община-Ботевград и Областния  

управител на Софийска област в УПИ V в кв.62 по плана на град  

Ботевград.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№83  

Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за доброволна делба в  

кв.62 по плана на гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии  



по: стопанска политика и инвестиции и местно самоуправление и  

законност по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл.20 във вр. дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21 ал.1,т.8 и  

т.11 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация; на осн.чл.134,ал.1,т.1 от Закона за устройство на  

територията/ЗУТ/, чл.36,ал.1,т.1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 27 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Общинския съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост между  

областния управител на Софийска област и Община-Ботевград в  

съсобствения им урегулира поземлен имот V/пет/ находящ се в кв.62 по  

плана на гр.Ботевград чрез доброволна делба.  

2. Общинския съвет- дава съгласие за изработване на проект за изменение  

на ПУП-ПР на УПИ V в кв.62 по плана на гр.Ботевград с цел обособяване  

на самостоятелен урегулиран поземлен имот за сграда бивша съдебна  

палата.  

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

произтичащи от настоящото решение.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№84  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за  

участие на Община Ботевград в регионално сдружение на общини  

„Център‖ и становище на Постоянната комисия по местно  

самоуправление и законност по същият въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.15 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 община Ботевград да участва в регионално  

сдружение на общини „Център‖.  

2. Определя Георги Георгиев – кмет на община Ботевград за  

представител в Управителния съвет на регионално сдружение на  

общини‖Център‖.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№85  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател  

на Общински съвет-Ботевград относно докладна записка за  

присъждане на почетна грамота на Веселин Вълков-режисьор и  

становище на Постоянната комисия по образование,наука,култура и  

духовни дейности по същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград на  

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

местната администрация и чл.14 от Наредбата за символите,почетните  

знаци и звания на Ботевград с 27 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  



  

1. Присъжда почетна грамота на Веселин Иванов Вълков, за значими  

заслуги за развитието и утвърждаването на театралното изкуство в  

Община- Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№86  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за  

управление на паметник на културата с национално значение  

„Боженишки урвич‖и становища на Постоянната комисия  

по:стопанска политика и инвестиции образование,наука,култура и  

духовни дейности по същият въпрос, Общинският съвет-Ботевград  

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

местната администрация ; чл.6,т.1 и т.2 и чл.15,ал.2 от Закона за  

държавната собственост и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие имот-публична държавна собственост-паметник на  

културата с национално значение крепост „Боженишки  

урвич‖,с.Боженица, Община Ботевград,да бъде предоставен от  

Министерски съвет за безвъзмездно управление на Община Ботевград.  

  

2. Копие от настоящото решение да се изпрати на Областен управител  

на Софийска област,с искане за изготвяне и депозиране в Министерски  

съвет на мотивирано предложение по чл.6,ал.2 от ППЗДС.  

  

3. Общински съвет-Ботевград упълномощава кмета на Община  



Ботевград да сключи договор с Областен управител на Софийска  

област за управление на имота след позитивно решение на  

Министерски съвет за период не по-малък от 5 години след  

приключване на дейностите по проекта.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№87  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за кандидатстване с проект  

„Ботевград-привлекателна дестинация за атрактивен културно- 

исторически,еко и спортно-развлекателен туризъм‖ по Оперативна  

програма 2007-2013‖Регионално развитие‖и становища на Постоянната  

комисия по:стопанска политика и инвестиции  

образование,наука,култура и духовни дейности и работа с  

децата,младежта спорта и туризма по същият 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 27 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема  

BG161РО001/3.1-02/2009: „Подкрепа за развитието на туристическите  

атракции‖ от Оперативна програма „Регионално развитие‖, с обекти на  

интервенция:  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:  

-Възстановяване, консервация, опазване и реставрация на Часовниковата  

кула в центъра на гр. Ботевград;  

- Възстановяване, консервация, опазване и реставрация на паметник -  

костница с. Скравена;  

- Реставрация и консервация на паметник-пантеон, с. Гурково;  

- Консервация на надписа на Севаст Огнян в Крепост „Боженишки Урвич‖  

и обезопасяване на района около крепостта, подобряване на условията за  

достъп; - Възстановяване, ремонт и реконструкция на пещерен клуб  

„Бисерка‖ с.Липница;  

- Преустройство на бившата съдебна палата в информационен център,  

гр.Ботевград .  



  2.  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Въвеждане на географска информационна  

система (ГИС) за културно-историческите атракции на територията на  

община Ботевград.  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Ремонт и рехабилитация на:  

- асфалтов път с. Боженица – Урвишка поляна (3 км.);  

- пешеходна пътека и съоръженията от Урвишка поляна до крепостта  

Боженишки Урвич и велосипедни и пешеходни алеи:  

- от местността Зелин до гр. Ботевград;  

- от с. Врачеш до гр. Ботевград;  

- от с. Трудовец до гр. Ботевград.  

 2. Дава съгласието си за съфинансиране с 15% от собствени средства на  

общината в рамките до 738 000 лв. без ДДС за целия проект.  

 3. Общински съвет Ботевград декларира, че няма да извършва промяна  

на предназначението на обектите за интервенция, за период не по-малко от  

5 години след приключване дейностите по проекта.  

4. Общински съвет Ботевград декларира, че обектите на интервенция  

няма да бъдат отдавани за стопанисване на други физически или  

юридически лица.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

  

№88  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за изграждане на битова канализация по част от ул.‖16  

Ловчански полк‖ и становища на Постоянните комисии по:  

териториално развитие и бюджет и финанси по същият 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. Утвърждава средства от собствени приходи на Община- 

Ботевград през 2010 година в размер до 20 000 /Двадесет хиляди/ лева с  

ДДС за изграждане на битова канализация по част от ул.‖16-ти Ловчански  

полк.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№89  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за организиране на тържествено честване 110 години от  

създаването на Народно читалище „Светлина 1900‖ с.Литаково и  

становища на Постоянните комисии по: образование,наука,култура и  

духовни дейности и бюджет и финанси по същият въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 27 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 1500  

/хиляда и петстотин/ лева за организиране тържественото честване на 110  

години от създаването на Народно читалище „Светлина 1900‖,с.Литаково,  

община Ботевград.  

Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на  

община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№90  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за организиране на тържествено честване 90 годишна възраст на  

членовете на „Съюза на ветераните от войните‖,гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  



здравеопазване,социална политика и екология по същият въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 27 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

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

4000 /Четири хиляди/ лева за организиране тържественото честване на  

90 годишна възраст на членовете на Съюза на ветераните от  

войните,град Ботевград.  

Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на  

община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№91  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за участие на фолклорен ансамбъл‖Ботевград‖ при  

читалище‖Христо Ботев‖-Ботевград в Международен фолклорен  

фестивала в гр.Църномел, Словения,гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същият въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 27 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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



  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

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

5 000 /пет хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград за  

участие на Фолклорен ансамбъл ‖Ботевград‖ при читалище „Христо  

Ботев‖-Ботевград в Международен фолклорен фестивал в  

гр.Църномел,Словения в период от 12.06.2010 година до 18  

.06.2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№92  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Проект за  

Подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план на елементите на  

техническата инфраструктура-подмяна на довеждащ водопровод от  

каптаж‖Извора‖ и разпределителна шахта на каптаж Черни дол до  

съществуваща събирателна шахта и изграждане на нов водопровод от  

събирателна шахта до резервоар 150 куб.м. и връзка с водопроводната  

мрежа на с.Радотина и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и териториално развитие по същият  

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

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

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

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград одобрява Проект за Подробен устройствен  

план-парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура- 

подмяна на довеждащ водопровод от каптаж „Извора‖и разпределителна  



шахта на каптаж‖Черни дол‖ до съществуващата събирателна шахта и  

изграждане на нов довеждащ водопровод от събирателна шахта до  

резервоар 150 куб.м. и връзка с водопроводната мрежа на  

с.Радотина,община Ботевград,Софийска област.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№93  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Проект за  

Подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план на елементите на  

техническата инфраструктура-външно ел.захранване на пречиствателна  

станция за питейни води в имот №000141,землището на  

с.Скравена,Софийска област и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и териториално развитие по същият  

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

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

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

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява Проект за подробен  

устройствен план-парцеларен план на елементите на техническата  

инфраструктура-външно ел.захранване на пречиствателна станция за  

питейни води в имот №000141,землището на с.Скравена,Софийска  

област.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  



  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№94  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП-План за  

регулация /ПР/ на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІІ-За  

озеленяване,кв.208 по плана на гр.Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същият въпрос,  

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

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

местната администрация и на осн. чл.62а,ал.3,т.2,чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

регулация на УПИ ІІІ-За озеленяване, като се промени отреждането  

му и стане УПИ ІІІ-За общественообслужваща дейност и  

озеленяване , кв.208 по плана на Ботевград.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№95  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на Договор за  

наем върху общински имот,находящ се в УПИ І,кв.198 по плана на  

гр.Ботевград по реда §78,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същият въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и на осн. §78,ал.2 от  

ПЗР на ЗИД на ЗОС във вр. с т.3.1. от Правилника за устройството и  

дейността на ОП‖Автогари и ТО‖-гр.Ботевград и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъде удължен срока на Договор за наем от 01.06.2007  

година между Община-Ботевград ,в лицето на управителя на ОП‖Автогари  

и транспортно обслужване‖гр.Ботевград и ЕТ‖ВАЛЕРИ ПЕТКОВ 68‖ с  

ЕИК 175232615,със седалище и адрес на регистрация  

гр.Ботевград,ул.‖Св.св.Кирил и Методий‖ №25 върху общински недвижим  

имот,представляващ:  

-Кафе аператив/бърза закуска/,представляващ обособена част с площ от  

123.05 кв.м., находяща се на ІІ-ри етаж от сграда Автогара-гр.Ботевград, в  

УПИ І,кв.198 по плана на гр.Ботевград,за срок от 3 /три/ години,считано до  

01.07.2013 година. Останалите клаузи по договора не се променят.  

  

  

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№96  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП-ПР на  

Урегулиран поземлен имот/УПИ/ІV-За озеленяване,кв.199 по плана на Ботевград и 

становище на Постоянната комисия по териториално  

развитие по същият въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание  

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

местното самоуправление и местната администрация и на осн.  

чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено о гласуване с 28 гласа „за‖, 0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

регулация/ПР/ на част от кв.199 по плана на Ботевград,както следва:  



- Промени се регулацията и отреждането на Урегулиран поземлен  

имот/УПИ/ ІV-За озеленяване,кв.199 по плана на Ботевград, и от същият се  

образуват два самостоятелни Урегулирани поземлени имоти с  

отреждане‖За общественообслужваща дейност и озеленяване‖  

- Предвиди се задънена улица/тупик/ за осигуряване достъп до  

новообразувания УПИ ІV-За общественообслужваща  

дейност,озеленяване,производствена дейност и складове;  

- Промени се регулацията на УПИ ХХХІ-2356 За производствена дейност и  

складове.  

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

произтичащите от горното решение процедури  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№97  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне за управление на  

водостопански мрежи и съоръжения на „В и К-Бебреш‖ЕООД по реда на  

Закона за водите, Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация;  

чл.198г,т.2 от Закона за водите и проведено поименно гласуване с 28  

гласа „за‖, 0 глас „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 В и К  

системите и съоръженията на активи-публична общинска  

собственост,представляващи обществени чешми,както следва:  

- на ул.‖Божко Божилов‖/до Общинска болница/кв.202,гр.Ботевград  

- до ПГ‖Стамен Панчев‖,кв.149, гр.Ботевград  

- на ул.‖Захари Стоянов‖/пред Спортен комплекс/плувен басейн/,кв.148  

гр.Ботевград  

- на ул.‖Дондуков‖ в кв.26, гр.Ботевград  

- на площад‖Дико Илиев‖/пл.20/ гр.Ботевград  

- пред стара Съдебна палата ,на пл.‖Саранск‖ гр.Ботевград  

- в двора на ОУ‖Васил Левски‖кв.31, гр.Ботевград  

- в двора на ОУ‖Н.Й.Вапцаров‖кв.86, гр.Ботевград  

- на ул.‖Акад.Ст.Романски‖,кв.43, гр.Ботевград  

- над ОББ,до цветарските магазини в кв.62, гр.Ботевград  

- на бул.‖България‖,пред Пощенска банка,в кв.77, гр.Ботевград  

- Курорт „Зелин,кв.28,над манастира  

- площад‖Освобождение‖, гр.Ботевград,  



за срок до окончателното изпълнение на процедурите по Закона за  

водите и влизане в сила на решение на ОбС-Ботевград за предоставяне  

управлението на В и К системите-публична общинска  

собственост,находящи се на територията на Община-Ботевград, на  

избрания ВиК оператор от Общински съвет-Ботевград.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№98  

Гр.Ботевград, 29.04.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за ремонт на покрива на църквата в село Новачене,  

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

местното самоуправление и местната администрация;  

чл.198г,т.2 от Закона за водите и проведено поименно гласуване с 28  

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  

20 000 /Двадесет хиляди / лева за ремонт на покрива на църквата в  

с. Новачене.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на  

община Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

  

  

  

  

  



А.Нейкова  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№99  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАД НА ЙОАНА ЖЕКОВА – Управител на  

ОП‖Домашен социален патронаж‖‖- Ботевград във връзка с  

информация за дейността на общинското предприятие за 2009  

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 20 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Информация за дейността на ОП‖Домашен социален  

патронаж гр. Ботевград за 2009 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№100  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАД НА ЕЛЕНА ИЛИЕВА – Управител на  

ОППД‖Боженишки урвич‖- с. Боженица, общ Ботевград във връзка  

с информация за дейността на общинското предприятие,  

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 и т .6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за‖, 1 глас „против‖, 2  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Информация за дейността на ОППД‖Боженишики  

урвич‖‖- с. Боженица, община Ботевград.  

2. Дава съгласие да се отпуснат от собствени приходи на Община- 

Ботевград финансови средства в размер до 100 000 /Сто хиляди/ лева  

за довършване инфраструктурата на почивната база „Боженишки  

урвич‖.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№101  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАД НА МИХАИЛ ЧАПАНОВ – Управител на  

ОП‖ОБЩИНСКИ ПАЗАР‖- Ботевград във връзка с информация за  



дейността на общинското предприятие и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване  

с 23 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Информация за дейността на ОП‖Общински пазар‖‖- гр.  

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№102  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно информация за дейността на спортните клубове от  

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 23 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Приема Информацията за дейността на спортните клубове от  

Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№103  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА инж. ВАЛЕНТИН ЦЕНЕВ– ЗАМ. Кмет на  

Община-Ботевград относно информация за дейността на Местната  

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и  

непълнолетни, 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 19 гласа „за‖, 2 гласа „против‖, 1  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  



1. Приема отчета за дейността на МК за борба срещу  

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,  

Ботевград за 2009 година.  

2. Да бъде осигурено помещение на комисията за провеждане на  

заседания и срещи с деца извън сградата на Община Ботевград  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

/А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№104  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

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

Бебреш‖ЕООД относно информация за дейността на „В и К- 

Бебреш‖ЕООД за първото тримесечие на 2010 година , 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 вр. чл.12,т.18 от Наредбата за упражняване  

правото на собственост на общината върху общинската част на капитала на  

търговските дружество 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 Информацията за дейността на „В и К-Бебреш‖ЕООД за  

първото тримесечие на 2010 година.  

2. „В и К-Бебреш‖ЕООД до края на 2010 година да изпълни следното:  

2.1. Довършване канализация на ул.‖Цар Освободител‖-с.Врачеш-400 м.  

на стойност 28 000 лева;  

2.2. Довършване канализацията на ул.‖Бузлуджа‖-с. Врачеш -450 м. на  

стойност 32 000 лева  

2.3. Довършване канализацията на ул‖Софронии Врачански‖-с.Врачеш- 

140 м на стойност 15 000 лева.  



2.4. Подмяна 1600 м. водопровод на ул‖Цар Симеон І‖ и ул. „3-ти март‖- 

с.Трудовец на стойност 60 000 леава.  

2.5. Изграждане канализация на ул.‖3-ти март‖-с.Трудовец-140 м. на  

стойност 14 000 лева  

2.6. Смяна захранващ водопровод в с. Радотина на стойност 55 000 лева  

3. Да се допълни бизнес плана на „В и К-Бебреш‖ЕООД,гр.Ботевград  

за 2010 година с описаните мероприятия в Т.2.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№105  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАД НА ТИХОМИР НИКОЛОВ – ИЗП. ДИРЕКТОР НА  

„БАЛКАНГАЗ‖2000 АД относно информация за дейността на  

фирмата за периода 01.01.2010 година- 01.03. 2010 година, 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 25 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Информацията за дейността на „БАЛКАНГАЗ‖2000 АД за  

първото тримесечие на 2010 година.  

2. В срок до 01.12.2010 година „БАЛКАНГАЗ‖2000 АД,гр.Ботевград  

да изгради газопровода до с. Боженица- 9000 м. на стойност 150  

хиляди лева.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



  

  

   

/А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№106  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за прекратяване  

дейността на „Медицински център – І- Ботевград‖ЕООД 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 на основание и чл.54,ал.3 от Закона за  

лечебните заведения и проведено поименно гласуване с 16 гласа „за‖, 6  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. 1.Дава съгласие за прекратяване дейността на „Медицински център –І- 

Ботевград‖ ЕООД гр.Ботевград и откриване производство по ликвидаиця.  

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изиска съгласие за  

прекратяване дейността на „Медицински център –І-Ботевград‖ ЕООД  

гр.Ботевград и откриване производство по ликвидация от Министерството  

на здравеопазването, съгласно разпоредбите на чл.54 от Закона за  

лечебните заведения.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ /А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№107  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за удължаване  

срока на ликвидация на „Дентален център-І-Ботевград ЕООД и избор на  

нов ликвидатор и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация във вр. с  

чл.156,ал.2,чл.266,ал.2/последно изречение/ от Търговския закон,чл.55,ал.1  

и чл.56,ал.1 от Закона за лечебните заведения и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Удължава срока на ликвидация на ―Дентален център – І-Ботевград‖  

ЕООД до 31.12.2010 година.  

2.Освобождава д-р Йордан Станчев Петков като ликвидатор на „Дентален  

център - І-Ботевград‖ ЕООД.  

3.Назначава за ликвидатор на „Дентален център – І-Ботевград‖ ЕООД –  

Милчо Николов Илчев , ЕГН: 5511187307.  

4.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 200лева, плюс  

задължителните осигурителни вноски съгласно действащото  

законодателство .  

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

ликвидацията на „Дентален център – І-Ботевград‖ ЕООД.  

6.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови действия с  

оглед заличаване на дружеството в търговския регистър.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№108  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за удължаване  

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

Ботевград‖ЕООД и избор на нов ликвидатор и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация във вр. с чл.156,ал.2,чл.266,ал.2/последно изречение/ от  

Търговския закон,чл.55,ал.1 и чл.56,ал.1 от Закона за лечебните заведения  

и проведено поименно гласуване с 19 гласа „за‖, 0 глас „против‖, 0 гласа  

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

  



 Р Е Ш И :  

1.Удължава срока на ликвидация на ―Медико-техническа лаборатория -І- 

Ботевград‖ ЕООД- до 31.12.2010 година.  

2.Освобождава Димитър Иванов Димитров като ликвидатор на ―Медико- 

техническа лаборатория -І-Ботевград‖ ЕООД.  

3.Назначава за ликвидатор на ―Медико-техническа лаборатория -І- 

Ботевград‖ ЕООД –Милчо Николов Илчев, ЕГН: 5511187307.  

4.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 200 лева, плюс  

задължителните осигурителни вноски съгласно действащото  

законодателство.  

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

ликвидацията на ―Медико-техническа лаборатория -І-Ботевград‖ ЕООД.  

6.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови действия с  

оглед заличаване на дружеството в търговския регистър  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№109  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

глава V от Програмата за управление и разпореждане с общинска  

собственост през 2010 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 на  

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

с 18 гласа „за‖, 1 глас „против‖, 1 глас „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 в  

Община Ботевград през 2010 година,както следва:  

В глава V-създава нова точка 1а,със следния текст:‖Придобиване на  

недвижими имоти,представляващи публична държавна собственост:  

ТЕРЕН с площ от около 8790 кв.м.,представляващ незастроената  

северна част от УПИ І/първи/за училище,находящ се в  

кв.195/сто,деветдесет и пет/ по плана на гр.Ботевград.  



Способ на придобиване-безвъзмездно,на осн. чл.54 от ЗДС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№110  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за безвъзмездно придобиване право  

на собственост от Община-Ботевград на част от имот-публична държавна  

собственост,по реда на чл.54,ал.1 и ал.2 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 и чл.34,ал.1 от ЗОС и проведено поименно  

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

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласието си Община-Ботевград да придобие БЕЗВЪЗМЕЗДНО  

правото на собственост по реда на чл.54,ал.1 и ал.2 от ЗДС,върху следният  

недвижим имот-публична държавна собственост,включен в Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година:  

ТЕРЕН с площ от около 8790 кв.м.,представляващ незастроената северна  

част от УПИ І/първи/за училище,находящ се в кв.195/сто,деветдесет и пет/  

по плана на гр.Ботевград, при следните МОТИВИ: Създаване на  

СПОРТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОМПЛЕКС в този район на града.  

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

произтичащите от горното решение процедури  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№111  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

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

собственост през 2010 година с недвижим имот в кв.140,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 и на основание чл.8,ал.10 и чл.  

35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет – Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде, създава нова  

т.111 със следния текст:  

„т.111. Продажба на УПИ І-за общински детски комплекс в кв.140 по  

плана на гр. Ботевград, с ур. площ от 2125 кв.м. заедно със застроената в  

него масивна едноетажна сграда със ЗП-546 кв.м.,построена през 1951  

година при начална тръжна цена 303 000 лв. без ДДС‖  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№112  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижим  

имот в кв.140 по плана на гр.Ботевград по реда на чл.35,ал.1 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 и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се извърши продажба по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС,чрез публичен търг с тайно наддаване,на следният недвижим  

имот-частна общинска собственост, включен в Програмата за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в  

Община Ботевград през 2010 година:  

- УПИ І-за общински детски комплекс в кв.140 по плана на гр.  

Ботевград, с ур. площ от 2125 кв.м. заедно със застроената в него  

масивна едноетажна сграда със ЗП-546 кв.м.,построена през 1951  

година,като одобрява началната тръжна пазарна цена в размер на  

303 000 лв. без ДДС‖  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

  

  

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№113  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

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

собственост през 2010 година с недвижим имот в с. Трудовец 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 19гласа „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 в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде, създава нова  

т.112 със следния текст:  

„Т.112. Продажба на УПИ VІІІ-1364-за градинка и търговска дейност в  

кв.69 по плана на с.Трудовец,Община-Ботевград,с ур. площ от 1250 кв.м.  

при начална тръжна цена 25 000 лева без ДДС  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№114  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижим  

имот УПИ ІІІ-1364 в кв.69 по плана на с.Трудовец и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград  

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

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



гласуване с 20 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да се извърши продажба по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС,чрез публичен търг с тайно наддаване,на следният недвижим имот- 

частна общинска собственост, включен в Програмата за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през  

2010 година:  

УПИ VІІІ-1364-за градинка и търговска дейност в кв.69 по плана на  

с.Трудовец,Община-Ботевград,с ур. площ от 1250 кв.м.като одобрява  

началната тръжна пазарна цена в размер на 25 000 лева без ДДС  

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

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№115  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

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

собственост през 2010 година с недвижим имот в с. Гурково 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 21гласа „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 в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде, създава нова  

т.113 със следния текст:  

„113. Продажба на УПИ ХІV-за жилищно строителство в кв.47 по плана на  

с.Гурково с ур.площ от 350 кв.м. при начална тръжна цена 2 800 лева без  

ДДС‖  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№116  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижим  

имот в с.Гурково по реда на чл.35,ал.1 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 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 20 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1 Дава съгласие да се извърши продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,чрез  

публичен търг с тайно наддаване,на следният недвижим имот-частна  

общинска собственост, включен в Програмата за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през  

2010 година:  

 УПИ ХІV-за жилищно строителство в кв.47 по плана на с.Гурково с  

ур..площ от 350 кв.м.празен,незастроен терен, като одобрява началната  



тръжна пазарна цена в размер на 2 800 лева без ДДС‖.  

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

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ /А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№117  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за ползване дървесина от  

горите и земите от Общински горски фонд и становище на Постоянната  

комисия по местно самоуправление и законност по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация във вр. с  

чл.57,ал.11,т.1от Закона за горите и чл.86,ал.4,т.2 от Правилника за  

прилагане на закона за горите 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. Годишният план да се изготви за добив на корен по видове  

сечи, видове гори и дървесни видове, както следва:  

1.1. Дърва за огрев - 280 м 

3 (пространствени) /двеста и осемдесет  

куб.м/, - отдел 626 ‖б‖ и ―л‖, землище на с.Боженица  

1.2. Иглолистен строителен материал, както следва:  

- дребен - 10 м 

3  

 / десет куб.м / - отдел 67 ―г‖, землище на  

с.Боженица  

- среден - 15 м 

3  

 / петнадесет куб.м / - отдел 67 ―г‖, землище на  

с.Боженица  



- едър - 10 м 

3  

 / десет куб.м / - отдел 67 ―г‖, землище на  

с.Боженица  

Годишният план се представя в Регионална дирекция по горите – София  

до 30 май 2010 г. от общината чрез Държавно лесничейство ―Ботевград‖.  

  

  

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№118  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за  

сключване на договор за отдаване под наем на зем.земя по чл.19,ал.1 от  

ЗСПЗЗ и становища на Постоянните комисии по 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.19,ал.8,т.2от ЗСПЗЗ 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 за сключване на договор между община Ботевград от  

една страна и Михаил Гаврилов Ветов и Благородка Владимирова  

Михайлова от друга страна ,за отдаване под наем за срок от 3 /три/  

години,на недвижим имот №002148 с площ от 1.471 дка, с  

НТП‖нива‖,пета категория,находящ се в местността „Мухалница‖ в  

землището на гр. Ботевград,общ.Ботевград,представляващ земеделска  

земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,при годишна наемна цена от 13.00  

/тринадесет/ лв. за 1 декар/определена съобразно Решение  

№44/25.02.2010 година.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да сключи договор за наем при  

условията на т.1 от настоящето решение.  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№119  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно отпускане на еднократна финансова помощ  

на Антим Петков от гр.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 20 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да се отпусне еднократна финансова помощ в размер до  

300 /триста/лева на Антим Стефанов Петков от гр.Ботевград,ул.‖Рила‖  

№21.  

2. Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община- 

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№120  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно отпускане на финансови средства за  

стипендия на Станислава Димитрова от с. Врачеш и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград  

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

и местната администрация във вр. с чл.4,т.3,чл.5,т.2 от Наредбата за  

условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 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 за осигуряване  

на целогодишна стипендия в размер на 300 лева месечно на лицето  

Станислава Илянова Димитрова от с.Врачеш, ученичка в СОУ‖Луи  

Брайл‖, гр.София.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на  

община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№121  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно отпускане на финансови средства за  

тържествено честване на 134 годишнината от гибелта на Христо Ботев и  

загиналите за свободата на България 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 гласа  

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

  

  

Р Е Ш И :  

  

  

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

2000 /две хиляди/ лева за организиране и провеждане на 134 годишнина  

от гибелта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на  

община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№122  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Проект за  

Подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план на елементите на  

техническата инфраструктура-външно ел. захранване на пречиствателна  



станция за питейни води в имот №055008,местност „Дръстила‖,землище с.  

Радотина и становище на Постоянната комисия по териториално  

развитие по същият въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание  

чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и на осн.  

чл.129,ал.1 от ЗУТ и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград одобрява Проект за Подробен  

устройствен план/ПУП/-парцеларен план на елементите на  

техническата инфраструктура- външно ел. захранване на  

пречиствателна станция за питейни води в имот № 055008,местност  

„Дръстила‖,землище с. Радотина , обл.Софийска.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№123  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Проект за  

Подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план на елементите на  

техническата инфраструктура-външно ел. захранване на пречиствателна  

станция за питейни води в имот №000356,землището на с. Гурково и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие по  

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

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

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

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  



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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград одобрява Проект за Подробен  

устройствен план/ПУП/-парцеларен план на елементите на  

техническата инфраструктура- външно ел. захранване на  

пречиствателна станция за питейни води в имот № 000356,землището  

на с. Гурково, обл.Софийска.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№124  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот №085021 в м.Брега,землището на с.  

Боженица с цел промяна на предназначението на зем.земя за „жилищно  

строителство‖ и становище на Постоянната комисия по териториално  

развитие по същият въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание  

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

местното самоуправление и местната администрация и на осн. чл.129,ал.1  

от ЗУТ във вр. с чл.8,т.1,чл.9,ал.2,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 проект за Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот с площ от 2.00 дка, представляващ част  

от имот №085021 в м.‖Брега‖, в землището на с.Боженица, община  



Ботевград, целият с площ 6.448 дка, с цел промяна предназначението на  

земеделската земя за „Жилищно строителство ‖, съгласно приложения  

проект.  

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  /А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№125  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот №013118 в м.Червена  

киселица,землището на гр.Ботевград с цел промяна предназначението на  

земеделска земя за „Вилно застрояване‖ и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същият въпрос, Общинският  

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

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

местната администрация и на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

чл.8,т.1,чл.9,ал.2,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 проект за Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот№013118 в м.‖Червена киселица‖, в  

землището на гр.Ботевград с цел промяна предназначението на  

земеделската земя за „Вилно застрояване ‖, съгласно приложения проект.  

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  



  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№126  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот №720013 в м. Манастирско дърво‖, в  

землището на с.Новачене, община Ботевград, с цел промяна  

предназначението за „жилищно строителство‖ и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същият въпрос,  

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

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

местната администрация и на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

чл.8,т.1,чл.9,ал.2,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‖, 1 глас „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет – Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот №720013 в м.‖Манастирско дърво‖, в  

землището на с.Новачене, община Ботевград, с цел промяна  

предназначението на същия за „Жилищно строителство ‖, съгласно  

приложения проект.  

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова   



  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№127  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот №501.36 от плана на новообразуваните  

имоти в м. Ръждавец, в землището на с.Липница, община Ботевград, с цел  

промяна предназначението за „жилищно строителство‖ и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същият въпрос,  

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

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

местната администрация и на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

чл.8,т.1,чл.9,ал.2,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 проект за Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот№501.36 от плана на новообразуваните  

имоти, м.‖Ръждавец‖, в землището на с.Липница, Община Ботевград с цел  

промяна предназначението на земеделската земя за „Жилищно  

строителство ‖, съгласно приложения проект.  

  

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  /А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№128  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот №027080 в м. Сипалница, в землището  

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

зем.земя за „жилищно строителство‖ и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същият въпрос, Общинският  

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

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

местната администрация и на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

чл.8,т.1,чл.9,ал.2,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 проект за Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот№027080 в м.‖Сипалница‖, в землището  

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

земеделската земя за „Жилищно строителство ‖, съгласно приложения  

проект.  

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№129  

Ботевград, 27.05.2010 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за Участие на община Ботевград с  

проект за частично изграждане на битова канализация по част от улици 3,  

6, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, и 23 и от о.т.429 до о.т.429а, от о.т.430 до  

о.т.433, от о.т.431 до о.т.432, от о.т. 636 до о.т.637, от о.т.636а до о.т.636б и  

от о.т.532 до о.т. 505 по плана на град Ботевград, квартал Зелин като етап  

от цялостното изграждане на канализационната мрежа на гр.Ботевград  

пред Министерство на опазване на околната среда и водите чрез  

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда  

/ПУДООС/ 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 с 22  

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 общинската  

администрация за осъществяване не приоритетен за общината проект  

частично изграждане на битова канализация на улици 3, 6, 7, 8,12 13, 15,  

16, 17, 18, 19, и 23 и от о.т.429 до о.т.429а, от о.т.430 до о.т.433, от о.т.431  

до о.т.432, от о.т. 636 до о.т.637, от о.т.636а до о.т.636б и от о.т.532 до о.т.  

505 по плана на град Ботевград, квартал Зелин, като етап от цялостното  

изграждане на канализационната мрежа на гр.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  

  

№130  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на финансови  

средства за провеждане на оперативно лечение на Цанко Христов  

 и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология по същият въпрос,  

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

700.00 /Седемстотин/ лева за оперативно лечение на дясното око  

на Цанко Асенов Христов от гр.Ботевград.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени приходи на община  

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№131  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за учредяване  

право на преминаване върху земеделски земи по чл.19,ал.1от ЗСПЗЗ  

 и становище на Постоянната комисия по: стопанска политика и  

инвестиции по същият въпрос, Общинският съвет-Ботевград на  

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

местната администрация във вр. с чл.19,ал.9,т.1,вр. ал.4,т.5 от ЗСПЗЗ и  

проведено поименно гласуване с 21 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се удължи срокът на правото на преминаване,  

учредено съгласно Заповед №213/25.04.2007 година на кмета на  

общината,като се изготви оценка за размера на дължимото обезщетение за  

упражняване на вещното право от „БТК‖АД за периода от 01.05.2008  



година до 01.06.2010 година.  

2.Дава съгласие за учредяване на годишно право на преминаване през  

недвижими имоти №057057 и № 057068,находящи се в местността  

„Киведар‖,в землището на с. Рашково,общ.Ботевград,представляващи  

земеделски земи по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,необходимо за осигуряване на  

трасе за достъп за използуване на ППС VZ6104,изгадена в поземлен имот  

№057046 в местността „Киведар‖ в землището на с. Рашково,собственост  

на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМИНУКАЦИОННА КОМПАНИЯ‖АД, ЕИК  

831642181,със седалище и адрес на управление , гр.София 1606,община  

Столична,район‖Красно село,бул‖Тотлебен‖ №8,представлявано от  

изпълнителния директор Бернар Жан Люк Москени.  

3. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването  

на процедурата съгласно разпоредбите на Закона за устройство на  

територията  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№132  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за официална  

делегация от град Ботевград за посещение в град. Саранск,република  

Мордовия 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 19 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 2 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие официална делегация от град Ботевград да посети  

град Саранск, Република Мордовия в периода 09.06.2010г. - 14.06.2010  

година по повод тържествата за отбелязване 369 години град Саранск.  

2. Участниците в официалната делегация – Георги Георгиев- кмет на  

Община Ботевград и Иван Начев- зам. Председател на ОбС-Ботевград  

да бъдат командировани за сметка на общината.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№133  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства на четиригласния хор‖Стамен Панчев‖ при читалище „Христо  

Ботев 1884‖-Ботевград за участие в Международен хоров фестивал в  

гр.Айвалък,Турция, Общинският съвет-Ботевград на основание  

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

администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

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

6 000/Шест хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград,за  

участие на Четиригласният хор‖ Стамен Панчев‖ при читалище „Христо  

Ботев 1884‖-Ботевград в Международен хоров фестивал в  

гр.Айвалък,Турция в периода 24.06.2010-30.06.2010 година.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   



  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№134  

Гр.Ботевград, 27.05.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за промяна предназначението на  

общинско жилище 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 във вр. ч чл.42,ал.1 и ал.2 от ЗОС и чл.3,ал.1, и  

ал.3 от Наредбата за условията и реда за установяване на жил.нужди и за  

настаняване под наем в общински жилища 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. Променя предназначението на общинско жилище находящо се на  

адрес:гр.Ботевград,ул.‖Гурко‖№31, от жилище за настаняване под наем  

в жилище за продажба.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

 /А.Нейкова  

  

  

  

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№135  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за определяне на актуална  

пазарна цена за продажба на недвижими имоти-частна общинска  

собственост,находящи се в кв.236 по плана на 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.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и на осн. чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено  

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

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Определя актуални пазарни цени за продажба по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС,чрез публичен търг с тайно наддаване,на следните недвижими  

имоти-частна общинска собственост включени в Програма за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община-Ботевград през  

2010 година:  

1.1. УПИ ХV-3516-за производствена,складова и обслужваща дейност с  

урегулирана площ от 2295 кв.м. с ур. регулационни сметки в кв.236/бивше  

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

едноетажна масивна сграда Склад със ЗП-448,35 кв.м. при начална пазарна  

цена 127 600,00 лева без ДДС.  

1.2. УПИ ХVІ-3516-за производствена,складова и обслужваща дейност с  

урегулирана площ от 2608 кв.м. с ур. 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 232 740,00 лева без ДДС.  

  

   

1.3. УПИ ХVІІ-3516-за производствена,складова и обслужваща дейност с 

урегулирана площ от 2369 кв.м. с ур. регулационни сметки в кв.236/бивше  

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

едноетажна монолитна сграда Склад със ЗП-470,30 кв.м. при начална  

пазарна цена 127 750,00 лева без ДДС.  

2. Актуализира списъка по т.ІІІ-Б от Програма за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през  

2010 година с посочените в т.1 пазарни цени на недвижимите имоти  

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

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№136  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране  

на т.ІІІ-Б от Програма за управление и разпореждане с общинска  



собственост в Община-Ботевград през 2010 година 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 на осн.чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено  

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

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ-Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова  

поредна точка със следния текст:  

„Продажба на УПИ ХХІХ/двадесет и девет/-за обществено обслужващи  

дейности,празен,незастроен,с урегулирана площ от 240 кв.м. находящ се в  

кв.11 по плана на с.Новачене, Община Ботевград с административен  

адрес:с.Новачене,ул.‖Съединение‖№29а , при начална тръжна пазарна  

цена 1200/Хиляда и двеста/ лева, без ДДС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№137  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за продажба на общински  

недвижим имот в кв.11 по плана на с Новачене 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 и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  



  

1. Дава съгласие да се извърши продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,чрез  

публичен търг с тайно наддаване на следният недвижим имот-частна  

общинска собственост,включен в Програма за управление и разпореждане  

с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2010 година:  

УПИ ХХІХ/двадесет и девет/-за обществено обслужващи  

дейности,празен,незастроен,с урегулирана площ от 240 кв.м. находящ се в  

кв.11 по плана на с.Новачене, Община Ботевград с административен  

адрес:с.Новачене,ул.‖Съединение‖№29а , като одобрява  

началната тръжна пазарна цена в размер на 1200/Хиляда и двеста/ лева,  

без ДДС.  

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

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№138  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране  

на т.ІІІ-Б от Програма за управление и разпореждане с общинска  

собственост в Община-Ботевград през 2010 година и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и на осн.чл.8,ал.10 и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 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 в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ-Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова  



поредна точка със следния текст:  

„Продажба на ПИ/поземлен имот/ с пл.№1094,с площ от 150  

кв.м.,представляващ част от УПИ VІІ-1094,1095 заедно със застроената в  

него едноетажна масивна жилищна сграда със ЗП-120 кв.м.,построена през  

1936 година,находящ се в кв.77 по плана на гр.Ботевград,с  

административен адрес:гр.Ботевград,ул.‖Гурко‖№31,при начална тръжна  

пазарна цена 63 000 /Шестдесет и три хиляди/лева,без ДДС  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№139  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за продажба на общински  

недвижим имот в кв.77 по плана на гр.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 и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

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

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

  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се извърши продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,чрез  

публичен търг с тайно наддаване на следният имот частна общинска  

собственост, включен в Програма за управление и разпореждане с  

имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2010 година:  

1.1. ПИ/поземлен имот/ с пл.№1094,с площ от 150 кв.м.,представляващ  

част от УПИ VІІ-1094,1095 заедно със застроената в него едноетажна  

масивна жилищна сграда със ЗП-120 кв.м.,построена през 1936  

година,находящ се в кв.77 по плана на гр.Ботевград,с административен  

адрес:гр.Ботевград,ул.‖Гурко‖№31,като одобрява началната тръжна  

пазарна цена в размер на 63 000 /Шестдесет и три хиляди/лева,без ДДС  

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

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№140  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за обявяване на недвижими  

имоти-публична общинска собственост за имоти частна общинска  

собственост,находящи се в кв.199 по плана на гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции  

и местно самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и чл.6,ал.1 от ЗОС и  

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

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

  

Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград обявява за частна общинска собственост  

следните общински недвижими имоти:  

1.1. УПИ LХV-за обществено обслужваща дейност,озеленяване,  

производствена дейност и складове с ур. площ от 2870  

кв.м.,празен,незастроен,находящ се в кв.199 по плана на град Ботевград.  

1.2. УПИ ІV-за обществено обслужваща дейност,озеленяване,  

производствена дейност и складове с ур. площ от 3440 кв.м.,празен,  

незастроен,находящ се в кв.199 по плана на град Ботевград, при  

МОТИВИ:  

- отпаднала необходимост от терен за озеленяване с тази  

площ,находящ изцяло в Промишлена зона на град Ботевград;  

- ново отреждане на имотите‖ За обществено обслужваща  

дейност,озеленяване,производствена дейност и складове ;  

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

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№141  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за обявяване на недвижим имот- 

публична общинска собственост за имот частна общинска  

собственост,находящ се в кв.208 по плана на гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции  

и местно самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и чл.6,ал.1 от ЗОС и  

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

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

  

Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград обявява за частна общинска собственост  

общински недвижим имот УПИ ІІІ-за обществено обслужваща дейност и  

озеленяване с ур. площ от 4610 кв.м.,празен,незастроен,в кв.208 по плана  

на гр.Ботевград,при следните  

МОТИВИ:  

- отпаднала необходимост от терен за озеленяване с тази  

площ,находящ изцяло в Промишлена зона на град Ботевград;  

 - промяна предназначението на имота от‖озеленяване‖ в имот‖За  

обществено обслужваща дейност и озеленяване‖;  

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

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№142  



Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране  

на раздел ІV от Програма за управление и разпореждане с общинска  

собственост в Община-Ботевград през 2010 година и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност, 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.40,ал.2,т.1 от ЗОС и проведено  

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

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

Създава нова последваща точка към 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 Владислав Маринов Колчаков и  

 Пенка Василева Колчакова,както следва:  

- Община Ботевград получава правото на собственост от Владислав  

Маринов Колчаков и Пенка Василева Колчакова върху собствения  

им,притежаван с Договор за доброволна делба от 26.11.2009  

година,терен с площ от 9.00/девет/кв.м. попадащ в пешеходна  

зона,представляващ част от ПИ/поземлен имот/ пл.№29,целият с  

площ от 645 кв.м.  

В ЗАМЯНА на това:  

- Владислав Маринов Колчаков и Пенка Василева Колчакова  

получават от Община-Ботевград правото на собственост върху терен с площ от 29.00 

кв.м. актуван с АОС. -частна №1233/14.06.2010,влизащ  

с тази площ от улица в УПИ VІ-29,целият с ур.площ от 667  

кв.м.,находящ се в кв.12 по плана на гр.Ботевград.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№143  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за разпоредителна сделка- 

прекратяване на съсобственост чрез замяна по реда на чл.40,ал.2,т.1 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 на осн.чл.8,ал.10 и чл.40,ал.2,т.1 от ЗОС и  

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

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

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласието си да се извърши  

разпоредителна сделка-прекратяване на съсобственост чрез  

замяна,както следва:  

- Община Ботевград получава правото на собственост от Владислав  

Маринов Колчаков и Пенка Василева Колчакова върху собствения  

им,притежаван с Договор за доброволна делба от 26.11.2009  



година,терен с площ от 9.00/девет/кв.м. попадащ в пешеходна  

зона,представляващ част от ПИ/поземлен имот/ пл.№29,целият с площ  

от 645 кв.м.,при пазарна цена в размер на 450.00/четиристотин и  

петдесетт/лева без ДДС,  

В ЗАМЯНА на това:  

- Владислав Маринов Колчаков и Пенка Василева Колчакова  

получават от Община-Ботевград правото на собственост върху терен с  

площ от 29.00 кв.м. актуван с АОС-частна общинска  

собственост№1233/14.06.2010,влизащ с тази площ от улица в УПИ VІ- 

29,целият с ур.площ от 667 кв.м.,находящ се в кв.12 по плана на  

гр.Ботевград, при пазарна цена в размер на 1450.00/хиляда  

четиристотин и петдесет/лева без ДДС,  

За уравнение на дяловете при замяната Владислав Маринов Колчаков и  

Пенка Василева Колчакова дължат на Община-Ботевград сумата в  

размер на 1000/хиляда/ лева без ДДС.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да извърши необходимите  

процедури по ЗОС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№144  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране  

на т.ІІІ-Б от Програма за управление и разпореждане с общинска  

собственост в Община-Ботевград през 2010 година 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 на осн.чл.8,ал.10 и чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено  

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

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

Създава нови последващи точки към раздел ІІІ-Б‖Описание на имотите  

които общината има готовност да продаде‖ със следния текст:  

1.1. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на  



общината на осн.чл. 36,ал.1,т.2 от ЗОС между община Ботевград и  

Антоанета Спасова Чайкова,като Община-Ботевград предостави чрез  

продажба в собственост на Антоанета Спасова Чайкова общински терен с  

площ от 57 кв.м. влизащ с тази площ от улица в УПИ ІХ-709,целият с  

ур.площ от 1205 кв.м.,находящ се в кв.23 по плана на с.Литаково, Община  

Ботевград,актуван с АОС-частна №1232/2010, на пазарна цена в размер на  

855.00 лв. без ДДС.  

1.2. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината  

на осн.чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС между Община Ботевград и Николай  

Михайлов Николов,като Община Ботевград предостави чрез продажба в  

собственост на Николай Михайлов Николов общински терен с площ от 193 

кв.м.,влизащ с тази площ от улица в УПИ І-12,целият с ур.площ от 590  

кв.м. находящ се в кв.10 по плана на с.Рашково,Община-Ботевград актуван  

с АОС-частна №1231/2010 г. на пазарна цена в размер на 2 895.00 лв. без  

ДДС.  

1.3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината  

на осн.чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС между Община Ботевград и Асен Николаев  

Ненчев,като Община-Ботевград предостави чрез продажба в собственост  

на Асен Николаев Ненчев общински терен с площ от 405 кв.м. влизащ с  

тази площ от улица в УПИ ІІ-708,710,целият с ур.площ от 1205  

кв.м.,находящ се в кв.8 по плана на к.Зелин,гр.Ботевград,актуван с АОС- 

частна №1230/2010 г. на пазарна цена в размер на 12 150.00 лв без ДДС.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№145  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за разпоредителна сделка- 

прекратяване на съсобственост чрез продажба 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 и на осн.чл.36,ал.1,т2 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 дава съгласието си да се извършат следните  

разпоредителни сделки с имоти-частна общинска собственост,както  

следва:  

1.1.Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината  

на осн.чл. 36,ал.1,т.2 от ЗОС между община Ботевград и Антоанета  

Спасова Чайкова,като Община-Ботевград предостави чрез продажба в  

собственост на Антоанета Спасова Чайкова общински терен с площ от 57  

кв.м. влизащ с тази площ от улица в УПИ ІХ-709,целият с ур.площ от 1205  

кв.м.,находящ се в кв.23 по плана на с.Литаково, Община  

Ботевград,актуван с АОС-частна №1232/2010,, като одобрява пазарна цена  

на продажба в размер на 855.00 лв. без ДДС.  

  

1.2. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината  

на осн.чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС между Община Ботевград и Николай  

Михайлов Николов,като Община Ботевград предостави чрез продажба в  

собственост на Николай Михайлов Николов общински терен с площ от 193  

кв.м.,влизащ с тази площ от улица в УПИ І-12,целият с ур.площ от 590  

кв.м. находящ се в кв.10 по плана на с.Рашково,Община-Ботевград актуван  

с АОС-частна №1231/2010 г.като одобрява пазарна цена на продажба в  

размер на 2895.00 лв. без ДДС. 1.3. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на 

частта на общината  

на осн.чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС между Община Ботевград и Асен Николаев  

Ненчев,като Община-Ботевград предостави чрез продажба в собственост  



на Асен Николаев Ненчев общински терен с площ от 405 кв.м. влизащ с  

тази площ от улица в УПИ ІІ-708,710,целият с ур.площ от 1205  

кв.м.,находящ се в кв.8 по плана на к.Зелин,гр.Ботевград,актуван с АОС- 

частна №1230/2010 г. ,като одобрява пазарна цена за продажба в размер на  

12 150.00 лв. без ДДС.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№146  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране  

на т.ІІІ-Б от Програма за управление и разпореждане с общинска  

собственост в Община-Ботевград през 2010 година и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и на осн.чл.8,ал.10 и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 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 в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ-Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова  

поредна точка със следния текст:  

„Продажба на поземлен имот №236.19 находящ се в местността  

„Разсадника‖,землището на с.Боженица,община Ботевград,представляващ  

празен,незастроен терен с площ от 3838.62 кв.м. при начална тръжна цена  

84 436.00 лева без ДДС.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№147  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 



Ботевград относно докладна записка за продажба 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 и на осн.чл.35,ал.1  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се извърши продажба по  

реда на чл.35,ал.1,от ЗОС,чрез публичен търг с тайно наддаване на  

следният недвижим имот-частна общинска собственост включен в  

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  

в Община Ботевград през 2010 година:  

Поземлен имот №236.19 находящ се в местността „Разсадника‖,землището  

на с.Боженица,община Ботевград,представляващ празен ,незастроен терен  

с площ от 3838.62 кв.м. като одобрява началната тръжна пазарна цена  

84 436.00 лева без ДДС.  

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

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№148  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на Договор  

за наем върху общински имот по реда на §78,ал.2 от ПЗР на ЗИД 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 и на осн.§78,ал.2 от ПЗР на  

ЗИД на 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 бъде изготвено  

Допълнително споразумение към Договор за наем от 18.04.2008 година и  

анекс към него от 18.04.2009 година между Община Ботевград и „АЙ-ЕМ  

1‖ЕООД с ЕИК 8316421810 върху общински недвижим  

имот,представляващ :ТЕРЕН с площ от 64.00 кв.м. с работно време от  

09.00 ч. до 21.00 ч. находящ се в кв.80-Градски парк по плана на  

гр.Ботевград в северна посока от централния вход на градски  

стадион,касаещо следните допълнения:  

1.1. Удължава срока на Договор за наем от 18.04.2008 г. и анекс към него  

от 18.04.2009 година за срок от 3 /три / години.  

1.2. Променя наемната цена и определя нова актуална пазарна месечна  

наемна цена на терена в размер на 300.00 /триста/ лева.  

1.3. Останалите клаузи по договора не се променят.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури по ЗОС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ /А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№149  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на средства за  

участие в Международен танцов фестивал в гр.Анкара на  

ФТА‖Ботевградска младост‖ 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 21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 1  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за отпускане финансови средства от собствени приходи  



на общината в размер до 6 000 /шест хиляди/ лева за участие на  

Фолклорно-танцов ансамбъл „Ботевградска младост‖ при НЧ‖Христо  

Ботев-1884‖ в ІХ Международен фестивал на танцовото изкуство в Анкара  

–Турция от 01.07.2010 до 10.07.2010 година.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№150  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на средства  

НЧ‖Христо Ботев 1884‖ Ботевград 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 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за‖,0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 2 300  

/две хиляди и триста/ лева от собствени приходи на Община Ботевград, на  

НЧ‖Христо Ботев-1884‖,Ботевград за организиране екскурзия до  

гр.Пловдив на ученици от училищата на територията на общината,които  

са активни участници в спектаклите,провеждани от читалището.  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№151  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на допълнителни  

средства за Четиригласен смесен градски хор‖Стамен Панчев при  

НЧ‖Христо Ботев 1884 „ Ботевград за участие в Международен хоров  

фестивал 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  

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

проведено поименно гласуване с 19 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 допълнителни финансови средства в  

размер на 2 460 /две хиляди четиристотин и шестдесет/ лева от собствени  

приходи на Община-Ботевград на Четиригласен смесен градски хор  

„Стамен Панчев‖ при НЧ‖Христо Ботев-1884‖, Ботевград за организиране  

пътуването му до гр.Айвалък,Турция за участие в Международен хоров  

фестивал в периода от 24-30.06.2010 година.  

  

  

  

  

  

  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№152  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства при НЧ‖Събуждане 1895‖ за участие в АРТ ФЕСТ в гр.  

Цонград-Унгария 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  

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

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

10 000 /Десет хиляди/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград,за  

участие на самодейните състави при НЧ‖Събуждане 1895‖ с. Врачеш в  

АРТ ФЕСТ в гр.Цонград, Унгария в периода от 19.08.2010 до 23.08.2010  

година.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  



  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№153  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за изработване на национални носии 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 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 на 1 400  

/Хиляда и четиристотин/ лева от собствени приходи на Община Ботевград  

за изработване на национални носии.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№154  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно одобряване на ПУП на имот  

№055008,м.Дръстила‖землище на с. Радотина 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,осн.чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.8,т.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. Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/ на имот  

№055008,м.Дръстила,в землището на с.Радотина, община Ботевград 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.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№155  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно одобряване на ПУП на имот №000356 землище на  

с. Гурково 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 сн.чл.129,ал.1 от  

ЗУТ във вр. с чл.8,т.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. Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/ на имот №000356  

в землището на с.Гурково, община Ботевград 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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№156  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за промяна на т.3 от решение  

№41/21.02.2010 година и становища на Постоянните комисии по  

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

ал.1,т.6,8,10 и т.15 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация, чл.4,т.1 от Закона за общинския дълг 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. Точка 3 от Решение № 41/21.02.2010 г. се отменя, като на нейно  



място се създават нови точки 3а, 3б и 3в, както следва:  

„3а. Дава съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, за 2010 г., в  

размер на 300 000 лв. (триста хиляди лева), при спазване на изискванията  

на Закона за общинския дълг, за осигуряване на необходимите средства за  

съфинансиране на разходите по проекта, както и за осигуряване на  

оборотни средства преди възстановяването на разходите по Оперативна  

програма „Околна среда 2007 – 2013 г.  

3б. Дава съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на  

876 000.(осемстотин седемдесет и шест хиляди лева), в периода 2011 –  

2012 г., при спазване на изискванията на Закона за общинския дълг, за  

осигуряване на необходимите средства за финансиране на недопустимите  

разходи по проекта. Поемането на общински дълг ще се извърши в  

момента на възникване на необходимост от финансиране на  

недопустимите разходи и ще бъде отразено в решението за приемане на  

общинския бюджет за съответната година .  

3в. Дава съгласие да бъдат сключени договори за общински заем с "Фонд  

за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" – ЕАД.  

Погасяването на общинския дълг да се извърши в съответствие с графика  

за реализация на проекта .  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№157  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№004005 в м. „Зелин Мекаша‖ землище на гр.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.1,т.2,чл. 21, ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация , осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

чл.8,т.1,чл.9,ал.2,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 №004005 в м.‖Зелин мекаша‖ в  

землището на гр.Ботевград с цел промяна предназначението на  

земеделска земя за „Вилно застрояване‖,съгласно приложения  

проект.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№158  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№278026 в м. „Каменна бара‖ землище на с.Боженица 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 , във вр. с чл.12,ал.1 и ал.2 от ЗУТ,решение №15  

от Протокол №7/01.04.2010 година на ОЕСУТ и на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ  

и проведено гласуване с 25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/-План за  

застрояване/ПЗ/ на имот №278026,находящ се в местност‖Каменна  

бара‖,землище на с. Боженица, община Ботевград за строеж на „Стомано  

решетъчна преместваема /мобилна/ кула с височина до 40 м. за приемо- 

предавателна станция VZ 6003/Bogenitsa/ по стандарт GSM/UMTS.  



 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  

  

№159  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за обявяване на недвижим  

имот-публична общинска собственост за имот-частна общинска  

собственост,находящ в землището на гр.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 чл.6,ал.1 от ЗОС  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград обявява за ЧАСТНА общинска  

собственост общински недвижим поземлен имот/ПИ/  

№000400,представляващ терен с площ от 31.069 дка, за  

производствена и административна дейност, находящ се в  

землището на гр.Ботевград, при следните  

МОТИВИ:  

- в непосредствена близост до имота се намира общински  

терен,отреден за Регионално депо за неопасни отпадъци;  

- от 1978 г.до настоящия момент терена не се използва по  

предназначение;  

- отпаднала необходимост от терен за гробище в този район;  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№160  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на финансови  

средства за провеждане на оперативно лечение на Павлина Димитрова  

Коларска, 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 бъде отпусната еднократна финансова помощ в  

размер на 3 000 /Три хиляди/ лева за оперативно лечение и  

спасяване на зрението,вследствие на тумор на ПАВЛИНА  

ДИМИТРОВА КОЛАРСКА от с. Врачеш,Община Ботевград.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени приходи на община  

Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№161  

Ботевград, 24.06.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет – Ботевград относно приемане на план за работа на  

Общинския съвет през третото тримесечие на 2010 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 25  

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

общински съветници 29,  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

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

тримесечие на 2010 година,съгласно Приложение.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№162  



Ботевград, 02.07.2010 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране  

на т.ІІІ-Б от Програма за управление и разпореждане с общинска  

собственост в Община-Ботевград през 2010 година 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 на осн.чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ-Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нови  

следващи точки ,както следва:  

- „Продажба на Поземлен имот №000400 с отреждане за  

производствени и административни дейности, с площ от 31.069  

дка.,находящ се в землището на гр. Ботевград при начална тръжна цена  

311 000/ лева, без ДДС.  

- „Продажба на УПИ ІІІ-за общественообслужваща дейност и  

озеленяване в кв.208 по плана на гр. Ботевград, с ур.площ от 4610 кв.м. при  

начална тръжна 138 300лева, без ДДС.‖  

- „Продажба на УПИ LХV-за общественообслужваща  

дейност,озеленяване,производствена дейност и складове в кв.199 по плана  

на гр.Ботевград с ур. площ от 2870 кв.м. при начална тръжна 71 750 лева,  

без ДДС.‖ - „Продажба на УПИ ІV- за общественообслужваща  

дейност,озеленяване,производствена дейност и складове в кв.199 по плана 

на гр.Ботевград с ур. площ от 3440 кв.м. при начална тръжна 86 000 лева,  

без ДДС.‖  

  

- „Продажба на ПИ №083122 с площ от 8.321 дка. находящ се в  

землището на с.Боженица,местността „Св.Димитър‖,категория осма,начин  

на трайно ползване: пасище,мера,при начална тръжна цена 124 900  

лв.,сделката е освободена от ДДС.‖  

  

  

  

  

  



  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№163  

Ботевград, 02.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижими  

имоти-частна общинска собственост 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 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно  



гласуване с 23 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява 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  

2010 година,както следва:  

1.1.Продажба на Поземлен имот №000400 с отреждане за производствени  

и административни дейности, с площ от 31.069 дка.,находящ се в  

землището на гр. Ботевград при начална тръжна цена 311 000 лева, без  

ДДС.  

1.2.Продажба на УПИ ІІІ-за общественообслужваща дейност и озеленяване  

в кв.208 по плана на гр. Ботевград, с ур.площ от 4610 кв.м. при начална  

тръжна 138 300лева, без ДДС.‖  

1.3.Продажба на УПИ LХV-за общественообслужваща  

дейност,озеленяване,производствена дейност и складове в кв.199 по плана  

на гр.Ботевград с ур. площ от 2870 кв.м. при начална тръжна 71 750 лева,  

без ДДС.  

   

 2.  

  

 1.4.Продажба на УПИ ІV- за общественообслужваща  

дейност,озеленяване,производствена дейност и складове в кв.199 по плана  

на гр.Ботевград с ур. площ от 3440 кв.м. при начална тръжна 86 000 лева,  

без ДДС.‖  

  

1.5. Продажба на Поземлен имот №083122 с площ от 8.321 дка. находящ се  

в землището на с.Боженица,местността „Св.Димитър‖,категория  

осма,начин на трайно ползване: пасище,мера,при начална тръжна цена  

124 900 лв.,сделката е освободена от ДДС.‖  

  

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

произтичащите от т.1 на горното решение процедури на ЗОС след влизане  

в сила на Решение №162/2010 година на ОбС-Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  



/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№164  

Ботевград, 02.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

еднократна финансова помощ за лечение на Лазар Павлов от  

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.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

Данаил Лазаров Павлов и Ива Костадинова Павлова от Ботевград  

в размер до 10 000 /десет хиляди/ лева от собствени приходи на  

Община-Ботевград за провеждане поддържаща терапия и лечение  

на сина им Лазар Данаилов Павлов.  



  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№165  

Ботевград, 02.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

еднократна финансова помощ на Тодорка Атанасова Иванова – с.  

Новачене 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 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

2. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

Тодорка Атанасова Иванова от с.Новачене в размер до 10 000  

/десет хиляди/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград за  

провеждане оперативно лечение на очите на сина и Атанас  

Тодоров Иванов .  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

/А.Нейкова  



  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№166  

Ботевград, 02.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

еднократна финансова помощ на Станислава Илиева Димитрова от с.  

Врачеш 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 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  

Станислава Илиева Димитрова от с. Врачеш в размер до 10 000  

/десет хиляди/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград за  

провеждане оперативно лечение на очите й в Германия .  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№167  

Ботевград, 02.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП- 

ПР на УПИ V-за безвредна производствена дейност и обслужващи  

дейности в кв.1а по плана на 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.1,т.2 и чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация в съответствие с разпоредбите на Наредба №7  

за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и  

устройствени зони и на осн. чл.134,ал.1т.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. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен  

план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ V-За безвредна  

производствена дейност и обслужващи дейности в кв.1а по плана  

на Ботевград,като същия се раздели на два нови самостоятелни  

урегулирани поземлени имоти: УПИ V-За безвредна  

производствена дейност и обслужващи дейности в УПИ VІ-За  

безвредна производствена дейност и обслужващи дейности.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№168  

Ботевград, 02.07.2010 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за прехвърляне на  

материални активи/медицинска апаратура/ от „Медицински център- 

І-Ботевград‖ЕООД 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 чл.11,ал.2 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 21 гласа „за‖,1 глас „против‖, 1 глас „въздържал се‖, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Изважда от дълготрайните материални активи на „Медицински  

център – І-Ботевград‖ ЕООД, гр.Ботевград за сметка на собствения  

капитал и дава съгласие за придобиване в собственост на Община  

Ботевград следните движими материални активи/медицинска апаратура/:  

1. ЕКГ апарат 12 канаелн 1 бр.  

2.Велоергометър +ЕКГ 12 канален 1 бр.  

3.ЕКГ холтер 1 бр.  

4.АН холтер 1 бр.  

5.Компютър, монитор с програма за ЕКГ холтер – 1 бр.  

6.Лаптоп 1 бр.  

7.Ехограф 1бр.,  

с обща балансова стойност 29 600 лева.  2. Община Ботевград предоставя за ползване 

на „Многопрофилна  

болница за активно лечение – Ботевград‖ ЕООД движими материални  

активи /медицинска апаратура/, преминали в собственост на Община  

Ботевград, както следва: :  

1. ЕКГ апарат 12 канаелн 1 бр.  

2.Велоергометър +ЕКГ 12 канален 1 бр.  

3.ЕКГ холтер 1 бр.  

4.АН холтер 1 бр.  

5.Компютър, монитор с програма за ЕКГ холтер – 1 бр.  

6.Лаптоп 1 бр.  

7.Ехограф 1бр.,  

 3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури от горното и се изготви приемателно-предавателен протокол.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  



/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№169  

Ботевград, 02.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства на НЧ‖Светлина 1900‖ за участие на ФТС в  

Международен фолклорен фестивали 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 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 6 000 /шест хиляди/ лева от собствени приходи на Община- 

Ботевград на НЧ‖Светлина-1900‖,с.Литаково за участие на  

Фолклорен танцов състав в Международен фолклорен фестивал в  

гр. Инеблу‖,Турция в периода от 13 до 19 юли 2010 година.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  



  

  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№170  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАД НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград  

относно информация за осигуряване безопасността на движението в  

Община Ботевград и становища на Постоянните комисии по същия  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

 Р Е Ш И :  

 1. Приема Информация за осигуряване безопасността на движението  

в Община- Ботевград .  

 2. С цел подобряване организацията на движение и намаляване  

условията на ПТП на територията на Ботевград да се извърши следното:  

2.1.Изграждане на светофарна уредба на кръстовището на бул.‖Цар  

Освободител‖ и ул.‖Патриарх Евтимий‖.  

2.2.Възстановяване на светофарната уредба на кръстовището на  

бул.‖Цар Освободител‖ и ул.‖Севаст Огнян‖гр.Ботевград/при ПГТМ/.  

2.3. Поставяне на пешеходни светофари на ул.‖Захари Стоянов‖ в  

района на ТПГ‖Стамен Панчев‖ и на кръстовището на ул.‖Ал.Батенберг‖ и  

ул.‖Славейков‖.  

2.4. Поставяне на знак‖Забранено влизането на МПС‖ на  

кръстовището на ул.Стара планина и ул.‖Букорска‖ в посока юг-север;  

2.5. Подмяна на пътната маркировка.  

2.6. Изграждане на изкуствени неравности на платното за движение  

на ул.‖Стефан Караджа‖ в района на ОУ‖Н.Й.Вапцаров‖.  

3. Да се внесе в Общинския съвет предложение за изменение и  

допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения  

ред,общественото имущество и околната среда в община Ботевград  

относно завишаване контрола и ангажиране органите на РУП за спазването  

й в частта за регистрация и движението на ППС с животинска тяга‖  

 4. Финансовите средства необходими за опресняване пътната  

маркировка и поставяне и възстановяване на светофари да бъдат от  

средствата постъпващи от такса за битови отпадъци.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  



  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№171  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно приемане на Наредба за  

условията и реда за отглеждане на домашни животни на територията  

на 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 с 26  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

 1. Приема Наредба за условията и реда за отглеждане на домашни  

животни на територията на Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№172  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно приемане на Наредба за  

преместваеми обекти,рекламните,информационните и монументално- 

декоративните елементи на територията на 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 с 25 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Приема Наредба за преместваеми обекти,  

рекламните,информационните и монументално-декоративните  

елементи на територията на Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№173  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 



Ботевград на докладна записка относно изменение 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.2 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 24 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Променя Наредбата за определянето и администрирането на местните  

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград – раздел  

втори‖Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични  

платна, панаири и терени с др.предназначение‖ както следва:  

Чл.19. (4) т. 1 се променя и придобива следния текст:  

„Такса за ползване на стандартна търговска маса на Промишлен пазар  

Ботевград - 2.50лв. на ден‖.  

Чл.19.(4) т. 2 се променя и придобива следния текст:  

 „Такса за ползване на заета площ , с цел търговия с промишлени стоки  

на Промишлен пазар Ботевград – 1.80 лв. на ден за кв.метър‖.  

Чл.19. (4) т. 3 се променя и придобива следния текст:  

„.Такса за ползване на стандартна търговска маса на Зеленчуков пазар - 

Ботевград – 1.80 лв. на ден‖.  2. 

Чл.19.(4) т. 4 се променя и придобива следния текст:  

„Такса за ползване на заета площ, с цел търговия със селскостопанска  

продукция на Зеленчуков пазар Ботевград – 1.40лв. на ден за кв.метър‖.  

Чл.19. (4) т.5 се променя и придобива следния текст:  

 „Такса за продажба на Зеленчуков пазар Ботевград :  

- от лек автомобил - 10 лева на ден  

- от товарен автомобил или ремарке – 20.00 лева на ден‖.  

Чл.19.(4) т.7 се променя и придобива следния текст:  

 „ Такса за ползване на места, общинска собственост върху които се  

организират празници, събори, панаири и др.мероприятия за продажба  

на стоки - 2.00 лв на кв.метър на ден.‖  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№174  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно изменение в Наредба №1 за  

поддържане и опазване на обществения ред,общественото имущество  

и околната среда 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 с …….. гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Изменя НАРЕДБА №1 за поддържане и опазване на обществения  

ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград, както  

следва:  

 1.1. В чл.22, т. 17 се отменя;  

 1.2. чл.28, ал.1 се променя и придобива следния вид:  

 „Задължават се собствениците и наемателите на индивидуални  

жилищни сгради и дворни места да поддържат хигиеничен вид на  

изградени селскостопански постройки, обори, кочини, кошари‖.;  

 1.3. чл.39-А, ал.1 се променя и придобива следния вид:  

„Изграждането на кладенец в собствен имот на гражданите и  

регистрирането му да се извършва съгласно изискванията на Закона за  

водите‖;  

 1.4. В чл.39-А, ал.2 се отменя;  

 1.5. чл.47 се отменя;  

 1.6. чл.48 се отменя;  

 1.7. чл.49 се отменя;  



 1.8. чл.50, т.1 се променя и придобива следния вид:  

―Свободното пускане на животни по улици, площади, детски и спортни  

площадки, зелени площи и други.»;  

 1.9. чл.51, ал.5 т.4 се променя и придобива следния вид:  

  2.  

«Да поставят предпазни престилки на каруците за събиране на 

екстрементите от животните.»;  

 1.10. чл.51, ал.5 т.5 се отменя;  

 1.11. Създава се нова алинея 6 на чл.51 със следното съдържание:  

При неспазване на изискванията по ал. 5 собствениците на ППС с  

животинска тяга носят административно-наказателна отговорност  

съгласно чл.60, т.3 и т.3.1 от настоящата наредба, включително  

принудително прибиране на ППС с животинска тяга от органите на РУ на  

МВР гр.Ботевград.;  

 1.12. чл.52 се отменя;  

 1.13. чл.53 се отменя;  

 1.14. В чл.60, т.1 се променя и придобива следния вид:  

 «По Раздел III, V и VII административните нарушения се  

установяват с актове на инспекторите по обществения ред и/или органите  

на РУ на МВР гр.Ботевград и/или технически организатор обществен  

ред.»;  

 1.15. В чл.60, т.2 се променя и придобива следния вид:  

 ―По Раздел IV административните нарушения се установяват с  

актове на специалистите от отдел "Общинска собственост, транспорт и  

търговия" и/или органите на РУП и/или главен специалист „Обществен  

ред‖.»;  

 1.16. В чл.60, т.3 се променя и придобива следния вид:  

 ―По Раздел VI и VIII административните нарушения се установяват с  

актове на гл. експерт „ЕООС‖ или гл. експерт „ ЕООС и СС‖ на общината  

и/или инспекторите по обществения ред и/или технически организатор  

обществен ред и/или органите на РУ на МВР гр.Ботевград за нарушения,  

извършени на територията на гр. Ботевград.» ;  

 1.17. Създава се нова точка 3.1. към точка 3 на чл.60 със следното  

съдържание:  

 3.1. «По Раздел VI и VIII, когато административните нарушения са  

извършени на територията на дадено кметство или кметско  

наместничество, нарушението се установява с акт на кмета на съответното  

кметство или с акт на кметски наместник на съответното кметско  

наместничество и/или органите на РУ на МВР гр.Ботевград»;  

 1.18. В чл.60, т.5 се променя и придобива следния вид:  

 ―Нарушенията по раздел IX се установяват с актове на гл. експерт  

―Незаконно строителство‖ и/или гл. специалист ―Обществен ред‖ и/или  

технически организатор обществен ред.»;  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  



 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№175  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА- Председател на  

Общински съвет-Ботевград на докладна записка относно  

ПРИЕМАНЕ НА Общинска програма за закрила на детето за 2010  

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 с 25 гласа „за‖, 0  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. . Приема Общинска програма за закрила на детето за 2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№176  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за  

сключване на договор за банков кредит-овърдрафт 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.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 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 кмета на Община Ботевград да подписва всички  

необходими документи,свързани с анексирането на договора.  

  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№177  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за изплащане на възникнали парични задължения на  

община-Ботевград по предявени изпълнителни листа 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 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени  

приходи за изплащане на сумите по издадени изпълнителни листа на  

„МАЛТЕХАГРО‖ООД в размер на 1620/хиляда шестстотин и  

двадесет/лева.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№178  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАД НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград  

на докладна записка относно отпускане на финансови средства за  

изплащане на възникнало парично задължение на община-Ботевград  

по трудовоправен спор 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 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени  



приходи за изплащане на сумите по издаден изпълнителен лист на  

Венелерин Иванов Петров,цитирани в покана за доброволно изпълнение  

по изп.дело №121/2010 година,съставляващи обща сума в размер на  

2453.31/две хиляди четиристотин петдесет и три лева и 31 ст/ лева.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№179  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАД НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград  

на докладна записка относно отпускане на финансови средства за  

стипендия на Бисер Петьов Иванов,ученик в ПГТМ‖Христо Ботев‖- 

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 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната финансова помощ от собствени  

средства на община Ботевград за осигуряване едногодишна месечна  

стипендия в размер на 200 /двеста/ лева на лицето Бисер Петьов Иванов.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№180  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАД НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград  

на докладна записка относно удължаване наемен договор на общински  

имоти по реда на §78 от ПЗР на ЗОС 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.1.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация §78 от  

ПЗР на 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. Дава съгласие да бъде анексиран Договор за наем от 01.08.2004 година с  

ЕТ‖МИКСИ ТАНЕВ-ТАНЬО ТАНЕВ‖, ЕИК 832026954,гр.Ботевград,  

ул.‖Бенковска‖№14 за срок от 3 /три/ години,считано до 01.08.2013 година  

на терен от 8 кв.м. находящ се в гр.Ботевград,на кръстовището на  

бул.‖Трети март‖ и ул.‖Стефан Караджа‖,за разполагане на преместваем  

търговски обект,при същата наемна месечна цена.  

2. Останалите клаузи по договора не се променят.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни процедурите по ЗОС  

произтичащи от настоящото решение.  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№181  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАД НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград  

на докладна записка относно удължаване наемни договори на  

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

Постоянните комисии по : бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал.1.т.8 от ЗМСМА и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да бъдат изготвени допълнителни споразумения към два  

броя Договори за наем от 30.07.2004 година и последващи анекси към тях  

от 03.08.2007 година между Община Ботевград и Ангел Николов Захариев  

върху общински недвижим имот,както следва:  

-МЯСТО №2 /общинска земя/.  

-МЯСТО №3 /общинска земя/,  

находящи се в с.Врачеш, община Ботевград,Соф.област в кв.1 по плана на  

селото,за разполагане на преместваем обект и съоръжение за  

търговия,касаещи следните допълнения:  

1.1 Удължава срока на два броя Договори за наем от 30.07.2004 година и  

анекси към тях от 03.08.2007 година с АНГЕЛ НИКОЛОВ ЗАХАРИЕВ за  

срок от 3 /три/ години,считано до 30.07.2013 година.  

1.2 Актуализира наетата площ по договорите:  

-място №2 – 54 /петдесет и четири/кв.м.  

-място №3 - 54 /петдесет и четири/кв.м.  

1.3. Променя наемната цена и определя нова актуална пазарна месечна  

наемна цена по договорите,както следва:  

- Договор за наем за Място №2-108.00 /Сто и осем/лева без ДДС.  

- Договор за наем за Място №3-108.00 /Сто и осем/лева без ДДС,  

изчислени по тарифа за минимални наемни цени в Община  

Ботевград/приета с Решение №53/24.02.2005 година на ОбС.  

1.4. Останалите клаузи по договорите не се променят.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури по ЗОС.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



/А.Нейкова /М. КИРОВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№182  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАД НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград  

на докладна записка относно изваждане на материални  

активи/транспортни средства/ от капитала на „Родина-75 И‖ЕООД и  

становище на Постоянната комисия по стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал.1.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.11,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. Изважда от дълготрайните материални активи на „Родина 75 И‖ ЕООД,  

гр.Ботевград за сметка на собствения капитал и дава съгласие за  

придобиване в собственост на Община Ботевград следните движими  

материални активи/транспортни средства/:  

- ФОРД TRANSIT VAN С 55 60 НС ТО  

- ФОРД TRANSIT СО 71 57 МА  

- ФОРД СОNNEКТ СО 66-17 ВВ  

- ТОВАРЕН МЕРЦЕДЕС СО 11-80МА  

-ЛЕК АВТОМОБИЛ ВАЗ 21099  

- МОТОКАР ДВ – 1786-3320  

- МОТОКАР  

-САМОХОДНО ШАСИ 02 87  

с обща балансова стойност 11 727, 47 лева.   

 2.  

2. Община Ботевград предоставя за ползване на „Родина 75 И‖ ЕООД  

движими материални активи /транспортни средства/, преминали в  

собственост на Община Ботевград, както следва.  

- ФОРД TRANSIT VAN С 55 60 НС ТО  

- ФОРД TRANSIT СО 71 57 МА  

- ФОРД СОNNEКТ СО 66-17 ВВ  

- ТОВАРЕН МЕРЦЕДЕС СО 11-80МА  

-ЛЕК АВТОМОБИЛ ВАЗ 21099  

- МОТОКАР ДВ – 1786-3320  

- МОТОКАР  

-САМОХОДНО ШАСИ 02 87  

 3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури от горното и се изготви приемателно-предавателен протокол.  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№183  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАД НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград  

на докладна записка относно допълнение на Решение №2/19.01.2010  

година на Общински съвет-Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по : стопанска политика и инвестиции ;местно самоуправление и  

законност и териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал.1.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.34,ал.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. Допълва решение №2/19.01.2010 година на Общински съвет-Ботевград  

със следните текстове:  

1.1. Допълва точка 1 от решението,като на ред седми след  

текста‖1146/14.11.2008 г. и представляващ:….‖ се добавя текста  

„…1010/1300 идеални части от …..‖.  



1.2. Допълва точка 2 от решението , като в края на същата се добавя текста:  

„….. и след подписване на договор за доброволна делба между Община- 

Ботевград и Областен управител на Софийска област в УПИ V в кв.62 по  

плана на гр.Ботевград‖.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№184  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАД НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград  

на докладна записка относно прехвърляне на материални  

активи/медицинска апаратура и компютри/ от Медицински център І- 

Ботевград ЕООД 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 чл.11,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. Изважда от дълготрайните материални активи на „Медицински център  

– І-Ботевград‖ ЕООД, гр.Ботевград за сметка на собствения капитал и дава  

съгласие за придобиване в собственост на Община Ботевград следните  

движими материални активи/медицинска апаратура и компютри/:  

1.Електронна везна – детска 1бр.  

2.Инхалатор детски – 1бр.  

3.Кислородна бутилка 1 бр.  

4. Компютри с принтери – 3 бр  

с обща балансова стойност 490 лева.  



  

  

  2.  

 2. Община Ботевград предоставя за ползване на „Многопрофилна  

болница за активно лечение – Ботевград‖ ЕООД движими материални  

активи /медицинска апаратура и компютри/, преминали в собственост на  

Община Ботевград, както следва: :  

1.Електронна везна – детска 1бр.  

2.Инхалатор детски – 1бр.  

3.Кислородна бутилка 1 бр.  

4. Компютри с принтери- 3бр.  

 3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури от горното и се изготви приемателно-предавателен протокол.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  



№185  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАД НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград  

на докладна записка относно предоставяне за управление на  

водостопанско съоръжение на общинска фирма „В и К-Бебреш‖ЕООД  

и становище на Постоянната комисия по : стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 22 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 Втори пречиствателен модул на пречиствателна станция  

за питейни води-Чеканица резервоар 3000 куб.м. представляващ:  

Недвижим имот №005204 с площ от 2.733 дка. находящ се в  

м.‖Резервоара‖,землището на гр.Ботевград,заедно със застроените в него  

сгради:озонаторен блок,филтърен блок,хлораторен блок,трафопост и блок  

електрозахранване и автоматика с обща ЗП-141.24 кв.м. и РЗП-186.65 кв.м.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№186  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно удължаване наемен договор  

на общински имоти 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 и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено поименно гласуване с  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да бъде анексиран Договор за наем от 31.07.2007 година с  

„БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ‖АД на терен с площ от 14.6/четиринадесет  

цяло и шест десети/кв.м. представляващ част от УПИ І/първи/ в кв.75 по  

плана на гр.Ботевград,за изграждане на временно съоръжение тип рампа,с  

размери 12.17м. х 1.2м. по северната страна на сградата на пл.‖Саранск‖  

№7/бивш хотел „Синьо небе‖,гр.Ботевград за осигуряване на достъп до  

помещението на първи/партерен етаж/,преустроено в банков офис от  

„Банка Пиреос България‖АД.  

1.1. Удължава срока на Договора за наем от 31.07.2007 година за срок от 3  

/три/ години,считано до 31.07.2013 година при същата наемна цена.  

1.2. Останалите клаузи от договора остават без промяна.  

2. Възлага на Кмета на Община-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  

  

№187  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно прекратяване дейността и  

откриване производство на ликвидация на „Медицински център – І- 

Ботевград ЕООД‖,гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии  

по : здравеопазване,социална политика и екология; стопанска политика и  

инвестиции и местно самоуправление и законност по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация,чл.154,ал.1,т.2,чл.156  

от ТЗ,чл.54 от Закона за лечебните заведения и заповед №09-424 от  

09.07.2010 година 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.Прекратява дейността на ―Медицински център-І-Ботевград‖ ЕООД,  

гр.Ботевград, ул.‖Божко Божилов‖ № 1, рег. по д.№ 865 по описа за 2000  

година на Софийски окръжен съд, считано от 01.08.2010 година.  

2. Освобождава от длъжността ―Управител‖ на ―Медицински център – І- 

Ботевград‖ ЕООД, гр.Ботевград: д-р Наталия Борисова .  

3. Не освобождава от отговорност управителя на ―Медицински център –  

І-Ботевград‖ ЕООД, гр.Ботевград д-р Наталия Борисова.  

4.На основание чл.156 от Търговския закон и чл.54, 55 и 56 от Закона за  

лечебните заведения, открива производство по ликвидация на  

―Медицински център – І-Ботевград‖ ЕООД .  

5.Определя срок за извършване на ликвидация 6 месеца,считано от  

01.08.2010 година.  

  2.  

6.Назначава за ликвидатор на ―Медицински център -І-Ботевград ЕООД:  

Клара Иванова Нановска с ЕГН 4904187271.  

7.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 200 лева месечно,  

плюс задължителните осигурителни вноски, съгласно действащото  

законодателство.  

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

ликвидацията на ―Медицински център – І-Ботевград‖ ЕООД.  

9.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови действия  

свързани с ликвидацията на дружеството.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№188  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно избор на нов ликвидатор на  

„Дентален център-І-Ботевград‖ЕООД гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по : здравеопазване,социална политика и екология;  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация във вр. с чл.156,ал.2 от ТЗ 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.Освобождава Милчо Николов Илчев като ликвидатор на „Дентален  

център - І-Ботевград‖ ЕООД.  

2.Назначава за ликвидатор на „Дентален център – І-Ботевград‖ ЕООД –  

Клара Иванова Нановска , ЕГН: 4904187271.  

3.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 200лева, плюс  

задължителните осигурителни вноски съгласно действащото  

законодателство .  

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

ликвидацията на „Дентален център – І-Ботевград‖ ЕООД.  

6.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови действия  

свързани с ликвидацията на дружеството.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  



№189  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно избор на нов ликвидатор на  

„Медико техническа лаборатория -І-Ботевград‖ЕООД гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по : здравеопазване,социална  

политика и екология; стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл.156,ал.2  

от ТЗ 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.Освобождава Милчо Николов Илчев като ликвидатор на „Медико- 

техническа лаборатория - І-Ботевград‖ ЕООД.  

2.Назначава за ликвидатор на „Медико-техническа лаборатория - І- 

Ботевград‖ ЕООД – Клара Иванова Нановска , ЕГН: 4904187271.  

3.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 200 лева, плюс  

задължителните осигурителни вноски съгласно действащото  

законодателство .  

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

ликвидацията на „Медико-техническа лаборатория- І-Ботевград‖ ЕООД.  

5.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови действия  

свързани с ликвидацията на дружеството.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№190  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на еднократна  

финансова помощ за оперативно лечение на Цеца Боцова от  

гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии по :  

здравеопазване,социална политика и екология и бюджет и финанси по  

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

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

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

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

  



  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Цеца  

Христова Боцова от гр.Ботевград в размер на 500/петстотин/ лева за  

оперативно лечение.  

2. Средствата да се осигурят от собствени приходи на Община Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№191  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно одобряване на ПУП на имот  

№003058 в м. Зелин в землището на гр.Ботевград с цел промяна  

предназначението 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.11 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация,на осн. чл.129,ал.1  

от ЗУТ във вр. с чл.124,ал.3 от ЗУТ,чл.8,чл.12,ал.1 и ал.2 от ЗУТ 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. Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/ на имот №003058  

в м.‖Зелин‖землището на гр.Ботевград,с цел промяна предназначението на  

същия за „Вилно строителство‖,съгласно приложения проект.  



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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№192  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно изменение на ПУП-План за  

регулация/ПР/ на Урегулиран поземлен имот/УПИ/ І- за складове  

офиси 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 чл. 20 във вр. с дейностите  

по чл.17,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация,на осн. чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ 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. Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план/ПУП/-План за  

регулация/ПР/ на част от кв.1б по плана на Ботевград,както следва:  

-Промени се регулацията и отреждането на Урегулиран поземлен имот  

/УПИ/ І-за складове офиси и градина,кв.1б по плана на Ботевград и от него  

се образуват три самостоятелни Урегулирани поземлени имоти- УПИ І-за  

общественообслужващи дейности и градина;УПИ ІІ- За жилищно  

строителство,общественообслужваща дейност и градина и УПИ ІІІ-За  

жилищно строителство,общественообслужваща дейност и градина,кв.1б  

по плана на Ботевград.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№193  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно одобряване проект за ПУП- 

парцеларен план за външно ел.захранване на ППС Станция в имот  

№278026 находящ се в .м. „Каменна бара‖,землище на с. Боженица и  

становище на Постоянните комисии 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.11 и т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация във вр. с чл.19,ал.9,,вр.ал.4,т.5  

от ЗСПЗЗ,Решение №15 от Протокол №7/01.04.2010 година на ОЕСУТ и на  

осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ 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. Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/-Парцеларен план  

за външно ел.захранване на строеж‖Приемо-предавателна станция VZ 6003  

/Bogenitsa/ по стандарт GSM/ UMTS в имот №278026,находящ се в  

местност „Каменна бара‖землище на с.Боженица,община Ботевград.  

2. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за учредяване по реда на  

чл.192 и чл.193 от ЗУТ и определяне на цена по реда на чл.210 от ЗУТ за:  

-Право на прокарване и право на преминаване със сервитутна зона на  

подземен електропровод НН за външно ел.захранване на строеж „Приемо- 

предавателна станция VZ 6003 /Bogenitsa/ по стандарт GSM/ UMTS в имот  

№278026;  

- Право на преминаване през имот №091023,представляващ земеделска  

земя по чл.19 от ЗСПЗЗ,за осигуряване на достъп до имот №278026.  

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  

  

№194  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно учредяване право на  

преминаване през общински имоти,находящи се в землище на  

с.Липница,Община Ботевград и становище на Постоянните комисии  

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 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация във вр. с чл.19,ал.9,т.1 вр.  

ал.4,т.5 от ЗСПЗЗ и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за‖, 0  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за учредяване право на  

преминаване през имоти с №195064 и №195065,представляващи  

земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,находящи се в землището на  

с.Липница,Община Ботевград,необходимо за осигуряване на достъп за  

строеж „Cosmosite Smail‖ на ІІ-ри GSM оператор-2532 в имот  

№195168,находящ се в местност „Лозенска могила‖,землище на  

с.Липница,Община Ботевград,съгласно цена,определена по реда на чл.210  

от ЗУТ.  

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  

№195  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно премахване на четири броя  

постройки,находящи се в кв.243 по плана на град Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по териториално развитие ; местно  

самоуправление и законност и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание  

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

самоуправление и местната администрация чл.195,ал.6 от ЗУТ и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие да бъдат премахнати четири броя сгради,находящи се в  

кв.243 по плана на гр.Ботевград,попадащи както следва:  

1.1. Едноетажна масивна сграда,разположена в УПИ VІІІ-3506 и в УПИ  

ІХ-3506;  

1.2. Едноетажна масивна сграда,разположена в УПИ ІХ-3506 и УПИ Х- 

3506.  

1.3. Част от масивна сграда/останалата по-голяма част е  

разрушена/разположена в УПИ Х-3506;  

1.4. Масивна сграда,разположена в УПИ ХІІІ-3506.  

Мотиви:  

- Сградите са опасни /поради опасност от самосрутване/за здравето и  

живота на обитателите им,които ги населяват незаконосъобразно.  

- Две от сградите се засягат от дворищнорегулационните линии  

между УПИ VІІІ-3506 и УПИ ІХ-3506 и между УПИ ІХ-3506 и  

УПИ Х-3506.  

2. 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  

  

№196  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно функциониране на  

паралелки с отклонения под норматива за минимален брой на  

учениците през учебната 2010/2011 година в общински училища на  

територията на община Ботевград 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 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и във вр. с чл.11,ал.1,т.2 и 3 и ал.2 от Наредба  

№7/29.12.2000 година на МОН 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. Разрешава функционирането на 25 паралелки с численост на учениците  

под норматива за минимален брой в общински училища с общо 100  

ученика разлика между норматива за минимален брой и действителния  

брой,съгласно приложения списък.  

2. Разрешава функционирането на слети паралелки от 20 ученици от VІІ и  

VІІІ клас и 17 ученици в І и ІІ клас в ОУ „Св.св.Кирил и  

Методии‖с.Липница.  

3. Отпуска финансови средства от собствени приходи в размер на 126 100  

лева за обезпечаване на учебния процес за разликата между норматива за  

минимален брой и действителния брой ученици в паралелките.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№197  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за внасяне  

на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална  

пенсия на Стоян Петков и Елена Петкова от Ботевград и становища  

на Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност 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 ; чл.92 от КСО и  

чл.7,ал.2,т.1 и ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж  

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

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

  

 Р Е Ш И :  



  

1. Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за  

отпускане на персонална пенсия на : Стоян Миков Петков,ЕГН 9710137245  

и Елена Микова Петкова, ЕГН:0542237236 от град Ботевград,област  

Софийска.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№198  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за  

учредяване на безвъзмездно право на ползване на Агенция за  

социално подпомагане към Министерство на труда и социалната  

политика  

 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 във вр. с  

чл.39,ал.4 от ЗОС,вр. чл.78,ал.2,т.1 от Наредбата за реда за  

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на  

Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и  

социалната политика ,с ЕИК 121015056, със седалище и адрес на  

управление-гр.София 1051 , ул.‖Триадица‖№2,представлявано от  

изпълнителния директор – Ивайло Иванов,за срок от 5/пет/ години върху  

недвижим имот-частна общинска собственост,представляващ „Двуетажна  

масивна сграда със ЗП от 106 кв.м.,находяща се в УПИ І,кв.49 по плана на  

гр.Ботевград‖.  

2. Възлага на кмета на общината да организира извършването на  



произтичащите от точка 1 действия.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№199  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за  

изменение на ПУП-План за регулация/ПР на част от кв.153 по плана  

на гр.Ботевград  

 и становище на Постоянната комисия по: териториално развитие по  

същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 20 във р. с  

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

самоуправление и местната администрация и на основание чл.134,ал.1,т.1  

от ЗУТ 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 дава съгласие за изменение на Подробния устройствен  

план/ПУП/-План за регулация на УПИ І-Обществено жилищно  

строителство,учебен център,културен център,обществено  

хранене,ежедневно обслужване,паркинг-гараж и градина и УПИ ХІV- за  

търговска и складова дейност в кв.153 по плана на Ботевград,като част от  

УПИ І с площ от 876 кв.м. се присъедини към УПИ ХІV-За търговска и  

складова дейност.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№200  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за  

изменение на ПУП-План за регулация/ПР на ч УПИ ХІ-1638 и УПИ  

ХІІ-1638,кв.120 по плана на гр.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.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и на основание чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено  

гласуване с 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 изработване на проект за  

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

на УПИ ХІ-1638 и УПИ ХVІІ-1638,кв.120 по плана на Ботевград като  

същите се обединят в един общ урегулиран поземлен имот.  

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

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№201  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 



Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за  

сключване на договор за отдаване под наем на земеделски земи по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ  

 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 във връзка с чл.19,ал.8,т.2 от ЗСПЗЗ и проведено  

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

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за сключване на договор между Община Ботевград и  

Пламен Иванов Велев за отдаване под наем за срок от 3 /три/години  

на недвижим имот №214004 с площ от 0.290 дка, с НТП‖нива‖,VІ-та  

категория,находящ се в местността „Градеж‖в землището на  

с.Скравена, Общ.Ботевград,представляващ земеделски земи по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,при годишна наемна цена определена съобразно  

Решение №44/25.02.2010 година.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за наем  

при условията на т.1 от настоящото решение.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№202  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за  

сключване на договор за отдаване под наем на земеделска земя по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ  

 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 във връзка с чл.19,ал.8,т.2 от ЗСПЗЗ и проведено  

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

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  



  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие за сключване на договор между Община Ботевград от  

една страна и Светослав Борисов Илиев от друга страна за отдаване  

под наем за срок от 3 /три/години на недвижим имот №010025 с площ  

от 0.998 дка, с НТП‖нива‖,четвърта категория,находящ се в местността  

„Пиляк‖в землището на с.Трудовец, Общ.Ботевград,  

представляващ земеделска земя по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,при годишна  

наемна цена определена съобразно Решение №44/25.02.2010 година.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за наем  

при условията на т.1 от настоящото решение.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№203  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно одобряване на ПУП на имот  

№006101 в м.‖Плюскач‖в землището на гр.Ботевград с цел промяна  

на предназначението 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 във връзка  

с чл.124,ал.3 от ЗУТ,чл.8,чл.12 ал.1 и ал.2 от ЗУТ проведено гласуване с  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет – Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план /ПУП/ на имот №006101 /проектен, получен от имот  

№006099/ с площ от 1106 кв.м., в м.‖Плюскач‖ в землището на  

гр.Ботевград, с цел промяна предназначението на същия за „Жилищно  

строителство ‖, съгласно приложения проект.  

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  



извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№204  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за  

сключване на договор за отдаване под наем на земеделска земя по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ  

 и становище 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 във връзка с чл.19,ал.8,т.2 от  

ЗСПЗЗ и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие за сключване на договор между Община Ботевград и  

Наталия Тодорова Георгиева за отдаване под наем за срок от 3  

/три/години на недвижим имот №004022 с площ от 0.774 дка, с  

НТП‖нива‖,пета категория,находящ се в местността „Зелин‖в  

землището на гр.Ботевград,представляващ земеделска земя по  

чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,при годишна наемна цена определена съобразно  

Решение №44/25.02.2010 година.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за наем  

при условията на т.1 от настоящото решение.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№205  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства на Народно читалище-с.Скравена за участие във фолклорен  

събор 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 26 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

2500 /две хиляди и петстотин/лева от собствени приходи на Община  

Ботевград за участие на самодейните състави при Народно  

читалище‖19-ти февруари 1906‖ с.Скравена в Петия национален  

тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка‖ на 28.08.2010 година  

в Старозагорски минерални бани.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№206  



Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно даване съгласие за  

отпускане на финансови средства за специална дейност на сдружение  

Християнски съюз по повод дарение 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 от Закона за местното самоуправление и местната  

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

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие за отпускане и одобрява финансови средства в размер  

на 1000/хиляда/лева от собствени приходи на Община Ботевград,за  

специална дейност на сдружение Християнски съюз с адрес:  

гр.София,ул‖Ангел Войвода‖№109 по повод дарение на деца и юноши- 

сираци на загинали полицаи при изпълнение на служебния дълг в МВР.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№207  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно допускане изработване на  

проект на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ХІІ за младежки клуб и автоспирка в  

кв.29 по плана на с.Литаково и становище на Постоянните комисии  

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 и на основание чл.134,ал.1,т.1  

от ЗУТ и решение №4 от Протокол №18/03.12.2009 година на ОЕСУТ и  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие за изработване на Проект за изменение на Подробен  

устройствен план/ПУП/-ПР и ПЗ на УПИ ХІІ-„За младежки клуб и  

автоспирка‖ в кв.29 по плана на с.Литаково,като се промени  

отреждането на УПИ ХІІ в кв.29 от за младежки клуб и автоспирка да  

стане „За младежки клуб,автоспирка,търговска и административна  

дейност‖. За същия да се предвиди ниско свободно застрояване на  

сграда за търговска и административна дейност.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№208  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно одобряване на проект на  

ПУП- ПЗ на имот №000263,стопански двор,землище на с.Литаково 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 и на основание чл.129,ал.1 от  

ЗУТ ,заповед №СА-32/29.12.2009 г. и решение №8 от Протокол  

№8/13.04.2010 година на ОЕСУТ и проведено гласуване с 26 гласа „за‖,  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  



  

  

1.Одобрява проект за Подробен устройствен план/ПУП/-План за  

застрояване/ПЗ/ на имот №000263,Стопански двор,землище на  

с.Литаково, Община Ботевград за застрояване на магазин за резервни  

части и пункт за диагностика на леки автомобили.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№209  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината за ремонт и подмяна  

обзавеждане в сградата на Общинска администрация-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  

20 500/Двадесет хиляди и петстотин/ лева за извършване ремонт и  

подмяна на обзавеждане в сградата на общинска администрация- 

Ботевград.  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община Ботевград.  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№210  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината за извършване на  

частични ремонтни дейности 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 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  

9 000 /Девет хиляди лева /от собствени приходи на Община Ботевград  

за извършване ремонтни дейности на учебни и детски заведения в  

Ботевград,както следва:  

-ЦДГ‖Слънце‖ – до 6 500 лева за частичен ремонт на покрива,както и  

вътрешен;  

-ОУ „Св. Св. Кирил и Методий‖ до 2 500 лева за частичен вътрешен  

ремонт.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  



   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№211  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно промяна бюджета на  

читалищата на територията на община Ботевград и становища на  

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

и духовни дейности по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 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  

26 000/двадесет и шест хиляди/ лева от собствени приходи на  

Община Ботевград за по-нататъшната нормална дейност на  

читалищата на територията на Община Ботевград за периода от  

01.07.2010 година до 31.12.2010 година.  

2. Разпределението на средствата по читалищата да се извърши от  

комисия.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  



№212  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи на общината 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 25 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 в размер на  

3 000 /три хиляди/ лева за изплащане на хонорар по граждански договор  

на експерт Стела Любенова Иванова за обобщаване на изготвената от  

отделните експерти информация по компонентите на околната среда и  

факторите, които й въздействат, и изработване на приложение № 2 от  

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието  

върху околната среда /Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от  

10 Януари 2006г./ за инвестиционно предложение на община Ботевград за  

―Изграждане на Многофункционалната спортна зала Балкан в УПИ І,  

кв.249 по плана на Ботевград‖.  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№213  

Ботевград, 29.07.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград на докладна записка относно изграждане на закрита  

детско-ученическа ледена пързалка в гр.Ботевград 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.8от Закона  



за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване със 17 гласа „за‖, 8 гласа „против‖, 0  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

.1. Дава съгласие да се отпуснат финансови средства в размер до 630 000  

/Шестстотин и тридесет хиляди/лева от които 230 000 /Двеста и тридесет  

хиляди/лева за извършване основен ремонт на СГРАДА-спортна зала  

със ЗП-1350.50 кв.м. сглобяемо строителство,построена през 1986  

година,находяща се в УПИ І-за спортна зала, в кв.70 по плана на  

гр.Ботевград,актувана с АОС-публична №671/07.07.2005 година и 400 000  

/Четиристотин хиляди/ лева за изграждане на закрита детско-ученическа  

ледена пързалка в същата.  

2. Дава съгласие финансирането на дейностите по т.1 да бъде както  

следва:  

2.1. 140 хил. лева от утвърдения резерв за 2010 година във функция  

„Образование‖.  

2.2. 490 хил. лева от собствени средства на Община Ботевград.  

3.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите от  

горното решение процедури  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№214  

Ботевград, 23.08.2010 г.  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно информация за текущото изпълнение на  

бюджета към 30.06.2010 година на Община Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация и 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. Приема информацията за изпълнение на бюджета към 30.06.2010  

година на Община Ботевград.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№215  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за актуализация на  

бюджета 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, Закона за общинските бюджети и във вр. с  

разпоредбите на §5 от ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република  

България за 2010 година 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 :  

  

  

I.Намалява бюджетните взаимоотношения на община Ботевград  

с централния бюджет общо с 418 904 лв. и по приходни параграфи ,  

както следва :  

 1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 153 304лв.  

 2. Трансфери за местни дейности - 167 600лв.  

 в т.ч.  

 - обща изравнителна субсидия - 163 100лв.  

 -трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общ.  

пътища - 4 500лв.  

3. Целева субсидия за капиталови разходи - 98 000лв.  

 II. Намалява разходната част на бюджета на община Ботевград  

за 2010 г. общо с 418 904 лева и я изменя по видове разходи , в частта с  

централния бюджет както следва:  

1. Делегирани от държавата дейности - 153 304лв.  

1.1. Функция „Изпълнителни и законодателни органи - 102 583лв.  

1.2. Функция „Образование‖ - 12 583лв.  

1.3. Функция‖Здравеопазване‖ - 11 187лв.  

1.4. Функция‖Култура и религиозни дейности‖ - 26 951лв.  2.  

2. Разходи за местни дейности - 265 600лв.  

2.1 Дейност „Дейности по поддържане , ремонт и изгр. на пътища -  

- 84000лв.  

2.3 Дейност „Дейност общинска администрация‖ - 163100лв.  

2.4 Дейност „Читалища‖ - 18500лв.  

 в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища -  

79 500лв.  

  

III.Утвърждава бюджетни взаимоотношения на община  

Ботевград с централния бюджет след намалението в размер на  

9 525 518 лв. и по  

приходни параграфи, както следва:  

 1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности - 7 477 833лв.  

 т.ч  

- обща субсидия за делегирани от държавата дейности  

 по чл.10,ал.1 от ЗИД на ЗДБРБ - 7 216 034лв.  

 -други получени субсидии за делегирани от държавата дейности  

- 261 799лв.  

 2. Трансфери за местни дейности - 1 311 500лв.  

 в т.ч.  

 - обща изравнителна субсидия - 1 196 400лв.  

 - трансфер за зимно поддържане и снего почистване на общ.  



пътища - 115 100лв.  

3. Целева субсидия за капиталови разходи - 555 500лв.  

- в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 450 300лв.  

4. Други получени от общините целеви трансфери от ЦБ /§ 31-18 /  

- 5 136лв.  

5. Други получени от общините целеви субсидии от ЦБ/§ 31-28/  

- 175 549лв.  

  

IV. Утвърждава бюджета на община Ботевград за 2010 година по  

 приходната част в размер на 18 075 225 лева , както следва :  

  

1. Държавни дейности - 7477833лв.  

2. Местни дейности - 10416707лв.  

3. Други получени от общините целеви трансфери от ЦБ /§ 31-18 /  

- 5136лв.  

4. Други получени от общините целеви субсидии от ЦБ/§ 31-28/  

- 175549лв.  

  

V. Утвърждава приходната част на бюджета на община  

Ботевград, в частта собствени приходи , както следва :  3.  

  

било става  

 Собствени приходи 7320000 8549707  

 в т. ч.  

1. Имуществени данъци 1250000 1250000  

2. Не данъчни приходи 6070000 7299707  

 в т.ч.  

2.1.Приходи и доходи от собственост 395000 395000  

2.2. Общински такси 2615000 2722535  

2.3. Приходи от продажба на имущество 3060000 4163707  

2.4. Приходи от концесии 0 18465  

  

VІ.Утвърждава бюджета на община Ботевград за 2010 година по  

разходната аст в размер на 18 075 225 лева , както следва :  

1. Държавни дейности - 7477833лв.  

2. Местни дейности - 10040707лв.  

3. Целеви трансфери от ЦБ за предотвр. на бедствия и аварии -  

5 136лв.  

4. Целеви субсидии от ЦБ за компенс.на безпл.пътувания -  

175 549лв.  

6. До финансиране - 376000 лв.  

  

ТАБЛИЦА  

ПО ФУНКЦИИ НА РАЗХОДИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР  

  

№ Ф у н к ц и я 

План 2010  

г. 

Намаление  

от  



държ.трансф 

ер 

Увеличани 

е Утвърден план 

1 Изп.и зак. Органи 1555372 163100 0 1392272 

2 Отбрана и сигурност 50000 0 0 50000 

3 Образование 287200 0 0 287200 

4 Здравеопазване 114500 0 0 114500 

5 Социално осигуряване и грижи 485428 0 0 485428 

6 Жил.с-во,БКС и оп.на ок.среда 3458200 84000 1103707 4477907 

7 Почивно дело 81000 0 0 81000 

8 Физкултура и спорт 150000 0 100000 250000 

9 Култура 2197500 18500 0 2179000 

10 Ик.дейности и услуги 723400 0 0 723400 

Всичко разходи : 9102600 265600 1203707 10040707 

  

  4.  

 VIІ. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности.  

  

№ Ф у н к ц и я  

План  

2010 г. Увеличение  

Утвърден  

план  

1 Изп.и зак. Органи 112737 0 112737  

2 Отбрана и сигурност 0 0 0  

3 Образование 128457 0 128457  

4 Здравеопазване 18806 0 18806  

5  

Социално осигуряване  

и грижи 0 0 0  

6  

Жил.с-во,БКС и оп.на  

ок.среда 0 0 0  

7 Почивно дело 90000 0 90000  

8 Физкултура и спорт 0 0 0  

  

9 Култура 0 26000 26000  

10 Ик.дейности и услуги 0 0 0  

 Всичко разходи 350000 26000 376000  

  

VIIІ.Утвърждава обектите от програмата за капиталави разходи,  

 финансирани с целева субсидия, след актуализацията , както  

следва:  

  

Било:  

1. Ремонт на кметство в с. Рашково – 25000лв.  

2 .Ремонт на читалище в с.Новачене – 60000лв.  

3. Ремонт и разширение на гробищен парк с. Врачеш  

– 38700лв.  



4.Път I Новачене –мост през р. Боговина до разклонението  

 за с. Литаково и част от път SFO 1041 - 60000 лв.  

 5. ПътSFO 1093 Новачене- Боженица - 100000 лв.  

6. Път IV- 16177 с. Липница - 60000 лв.  

7. Път IV- 16125 с. Елов дол – 29800 лв.  

8. Път 1-3 граница с общ.Правец до пресечката с път I-1  

изкърпване на ул.‖Захари Стоянов‖ - 70000лв.  

9. Път SFO 1041 Люти дол- Литаково/Гурково/ - 60000лв.  

10. Път IV- 30079 Ботевград-л. Зелин през м. Леската - 150000лв.  

Общо капиталави разходи, финансирани с целева субсидия  

- 653500лв.  

т. ч. за изгр. и осн.ремонт на общ. пътища - 529800лв.  

  5.  

Става:  

1. Ремонт на кметство в с. Рашково - 17512лв.  

2.Ремонт на читалище в с Новачене – 48988лв.  

3. Ремонт и разширение на гробищен парк с. Врачеш - 38700лв.  

4.Път I- Новачене –мост през р. Боговина до разклонението  

 за с. Литаково и част от път SFO 1041 - 60000лв.  

 5. ПътSFO 1093 Новачене- Боженица - 99983лв.  

6. Път IV- 16177 с. Липница - 1317лв.  

7. Път IV- 16125 с. Елов дол - 9000 лв.  

8. Път 1-3 граница с общ.Правец до пресечката с път I-1  

изкърпване на ул.‖Захари Стоянов‖ - 70000лв.  

9. Път SFO 1041 Люти дол- Литаково/Гурково/ - 60000лв.  

10. Път IV- 30079 Ботевград-л. Зелин през м. Леската - 150000лв.  

Общо капиталови разходи, финансирани с  

целева субсидия - 555500лв.  

т.ч.за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 450300лв.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№216  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за извършване на  

вътрешни компенсирани промени на основание чл.12,ал.3 от ЗДБ на  

Република България в рамките на определените капиталови  

разходи,финансирани със средства от целева субсидия,предвидени в  

чл.10,ал.1 от ЗИД на Закона за държавния бюджет и във връзка с  

приетата инвестиционна програма на Община Ботевград за 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 21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

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

бюджет да се извършат необходимите вътрешни компенсирани промени  

по обекти в рамките на определените капиталови разходи , финансирани  

със средства от целевата субсидия по чл.10,ал. 1 от ЗИД на Закона за  

държавния бюджет както следва:  

Било:  

1.Ремонт на читалище в с Новачене - 48988лв.  

2.Полагане на асф.смес по път IV- 16177 с. Липница - 1317лв.  

3.Ремонт и разширение на гробищен парк с. Врачеш - 38700лв.  

Става:  

1.Полагане на плътна асф.смес по пътното платно и  

подмяна на бордюри по ул.‖Пенчо Славейков‖,ул. „Петър Берон‖  

и част от ул.‖Христо Ботев‖ в с. Новачене – 32305лв.  

2.Полагане на асф. смес по път IV- 16177 с. Липница - 18000лв.  

3.Изграждане на детска площадка в с. Врачеш , пл. „Радовец‖ -38700лв.  

2.Утвърждава годишен план за финансиране на капиталовите разходи  

през 2010 г., съгласно Приложения №1.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№217  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за благоустрояване и  

принудителни ремонти на техническата инфраструктура в общината  

от параграф 27-07 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 21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да се разплащат извършените разходи за  

благоустрояване и принудителни ремонти на техническата инфраструктура  

в община Ботевград от параграф 27-07.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№218  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за допълване и  

актуализиране на т.ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с  

общинска собственост през 2010 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 на осн. чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в  

Община Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова  

следваща точка със следния текст:  

Продажба на УПИ ІІІ-общ.в кв.204 по плана на гр.Ботевград с ур.площ  

от 6640 кв.м.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№219  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  



Община-Ботевград относно докладна записка за продажба на  

недвижим имот частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 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 и чл.35,ал.1 от ЗОС  

и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

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

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

от ЗОС чрез публични търгове с тайно наддаване на недвижим имот- 

частна общинска собственост,включен в Програмата за управление  

и разпореждане с общинска собственост в Община Ботевград през  

2010 година,както следва:  

- продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ/трети/общински с  

урегулирана площ от 6640 кв.м. находящ се в кв.204 по плана на  

гр.Ботевград,при начална тръжна цена 451 520 лева без ДДС.  

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

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

влизане в сила на решение №218/2010 година на Общински съвет –  

Ботевград.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№220  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства на групата за стари градски песни при  

пенсионерски клуб „Весел живо‖с.Трудовец 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 бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

1000 /хиляда/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград на групата  

за стари градски песни при пенсионерски клуб‖Весел живот‖с.Трудовец, за  

осъществяване участието й на Четвъртия национален фестивал на старата  

градска песен‖Пей сърце‖ на 28 и 29 август 2010 година в гр.Кюстендил.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№221  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за изменение на т.7 от  

решение 187/29.07.2010 година на Общински съвет Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 1 глас „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Точка 7 на Решение №187/29.07.2010 година се променя и  

придобива следния текст- „Определя възнаграждение на ликвидатора в  

размер на 330 лева месечно плюс задължителните осигурителни  



вноски,съгласно действащото законодателство‖, считано от 29.07.2010  

година.  

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

договора за възлагане ликвидацията на Медицински център І-Ботевград  

ЕООД.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№222  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за изменение на т.3 от  

решение 188/29.07.2010 година на Общински съвет Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 1 глас „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Точка 3 на Решение №188/29.07.2010 година се променя и  

придобива следния текст- „Определя възнаграждение на ликвидатора в  

размер на 330 лева месечно плюс задължителните осигурителни  

вноски,съгласно действащото законодателство‖, считано от 29.07.2010  

година.  

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

договора за възлагане ликвидацията на Дентален център І-Ботевград  

ЕООД.  

  



  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№223  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за изменение на т.3 от  

решение 189/29.07.2010 година на Общински съвет Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 глас „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Точка 3 на Решение №188/29.07.2010 година се променя и  

придобива следния текст- „Определя възнаграждение на ликвидатора в  

размер на 330 лева месечно плюс задължителните осигурителни  

вноски,съгласно действащото законодателство‖, считано от 29.07.2010  

година.  

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

договора за възлагане ликвидацията на Медико-техническа лаборатория  

І-Ботевград ЕООД.  

  

  

  

  

  

  

  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№224  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за решаване на  

проблеми със снабдяването с питейна води на населението в  

с.Боженица при извършване на строително монтажни работи от  

Балкангаз-2000 АД,гр.Ботевград на Общински съвет 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 глас „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати на „БАЛКАНГАЗ- 

2000‖АД,гр.Ботевград финансови средства в размер до 32 000 /Тридесет и  

две хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград за закупуване  

и полагане на водопроводни тръби Ф 75-2000 метра и Ф110-3500 метра  

между селата Боженица и Новачене.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№225  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за  

разкриване на социална услуга в специализирана институция „Дом за  

стари хора‖ в гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии по  

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

и т.23 във връзка с чл.20 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и във вр. с чл.36а от Правилника за прилагане на  

Закона за социално подпомагане и проведено поименно гласуване с 22  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие за откриване на социална услуга „Дом за стари  

хора‖,Ботевград с капацитет 60 /шестдесет/места от 01.01.2011  

година.  

2. Определя численост на персонала-22/Двадесет и две/ щатни  

бройки.  

3. Определя средства за работна заплата,осигурителни плащания и  

за издръжка за 60/шестдесет/ броя ползватели на социална услуга  

през 2011 година в размер на 322 140 лева.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№226  

Ботевград, 23.08.2010 г.  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за  

предоставяне на социална услуга за 40 човека в „Дневен център за  

стари хора‖ на територията на Община Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград  

на основание чл. 21, ал.1,т.6 и т.23 във връзка с чл.20 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.36а от  

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане 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 :  

  

  

4. Дава съгласие за предоставяне на социална услуга на 40 човека в  

„Дневен център за стари хора‖ на територията на община  

Ботевград от 01.01.2011 година.  

5. Определя численост на персонала 4 /четири/ щатни бройки.  

6. Определя средства за работна заплата,осигурителни плащания и  

за издръжка за 40/четиредесет/ броя ползватели на социална  

услуга през 2011 година в размер на 55 040 лева.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№227  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за наемане на  

консултант към кмета на общината по Програмата за развитие и  

бъдещи стратегии за социално-икономическо развитие на Община  



Ботевград 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 21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 1 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие кмета на общината да наема  

консултанти,които да работят по подготовката и  

реализирането на Програмата за развитие и бъдещи  

стратегии за социално-икономическото развитие на Община  

Ботевград, като възнаграждението им се осигурява от  

собствени средства на Общината.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши всички  

необходими действия по предходната т.1.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№228  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за изваждане на  

материални активи/транспортни средства/ от капитала на „В и К- 

Бебреш‖ЕООД и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.11,ал.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за‖,0  

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

29,  

  



 Р Е Ш И :  

  

1. Изважда от дълготрайните материални активи на „В и К- 

Бебреш‖ЕООД,гр.Ботевград за сметка на собствения капитал и  

дава съгласие за придобиване в собственост на Община  

Ботевград следните движими материални активи/транспортни  

средства/:  

 - Багер МТЗ СО 2925 ЕК,Инд.№1601015;Двиг.№45345;  

 - Багер Якоб Талер СО 2927ЕК, Инд.№3937777;Двиг.№11391016;  

 - Бус „Форд –транзит‖ Х 77-60, нд.№WSOCXXJBVCNR82149;  

Двиг.№NR82149;  

 - Камаз СО 12 42 ВВ, Инд.№551110021471;Двиг.№525857;  

 - Камаз СО 1239ВВ, Инд.№551110022117;Двиг.№530406;  

 - Багер ЕО 33-22 1 -50, Инд.№няма;Двиг.№няма;  

- Камаз бетоносмесител СО 1243 ВВ, Инд.№55110334323;  

Двиг.№467720;  

   

 2.  

- Нива Лада ВАЗ 21213 СО 99999 МА, нд.№XTA21213041751441  

;Двиг.№7754880;  

- Фолксваген Голф СО 1531 ХА, Инд.№;WVWZZZ19ZHB253321,  

Двиг.№JR259369;  

 - УАЗ 469 Джип СО 14 01 ХА, Инд.№97746;Двиг.№70206579;  

- Вибрационен валяк до 3 тона, Инд.№ няма;Двиг.№няма;  

-Товарен автомобил „ Дачия‖С48 62ВВ,Инд.№UU1D26109T0066494;  

Двиг.№10600006810;  

-Шкода бетоносмесител СО1354ВВ, Инд.№21152258807;  

Двиг.№1512701647;  

- Ремарке за валяк , Инд.№няма;Двиг.№няма;  

с обща балансова стойност 9 069,09 лева.  

 2. Община Ботевград предоставя за ползване на „В и К Бебреш‖  

ЕООД движими материални активи /транспортни средства/, преминали в  

собственост на Община Ботевград, както следва:  

 - Багер МТЗ СО 2925 ЕК,Инд.№1601015;Двиг.№45345;  

 - Багер Якоб Талер СО 2927ЕК, Инд.№3937777;Двиг.№11391016;  

 - Бус „Форд –транзит‖ Х 77-60, нд.№WSOCXXJBVCNR82149;  

Двиг.№NR82149;  

 - Камаз СО 12 42 ВВ, Инд.№551110021471;Двиг.№525857;  

 - Камаз СО 1239ВВ, Инд.№551110022117;Двиг.№530406;  

 - Багер ЕО 33-22 1 -50, Инд.№няма;Двиг.№няма;  

- Камаз бетоносмесител СО 1243 ВВ, Инд.№55110334323;  

Двиг.№467720;  

- Нива Лада ВАЗ 21213 СО 99999 МА, нд.№XTA21213041751441  

;Двиг.№7754880;  

  3.  

- Фолксваген Голф СО 1531 ХА, Инд.№;WVWZZZ19ZHB253321,  

Двиг.№JR259369;  

 - УАЗ 469 Джип СО 14 01 ХА, Инд.№97746;Двиг.№70206579;  

- Вибрационен валяк до 3 тона, Инд.№ няма;Двиг.№няма;  

-Товарен автомобил „ Дачия‖С48 62ВВ,Инд.№UU1D26109T0066494;  



Двиг.№10600006810;  

-Шкода бетоносмесител СО1354ВВ, Инд.№21152258807;  

Двиг.№1512701647;  

- Ремарке за валяк , Инд.№няма;Двиг.№няма;  

с обща балансова стойност 9 069,09 лева.  

 3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури по т.1 и 2 .  

 4. Възлага на управителя на „В и К Бебреш‖ ЕООД да изплаща  

дължимите данъци, такси, застраховки и разходи за поддръжка, ремонт и  

експлоатация на транспортните средства по т.2.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№229  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане финансови  

средства на ФК‖Ракитин‖-с.Трудовец за организиране на юбилейно  

честване 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 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  



  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

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

1000/хиляда/лева от собствени приходи на Община Ботевград,за  

организиране на юбилейно честване на ФК‖Ракитин‖,с.Трудовец,което ще  

се проведе на 03.09.2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№230  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно предложение за награждаване на  

пожарникарите от Община Ботевград взели участие в гасенето на  

пожарите в Московска област, 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 6000  



лева от собствени приходи на Община Ботевград,за осигуряване на пет- 

дневна възстановителна почивка в к.Слънчев бряг на пожарникарите от  

РСПБС-Ботевград взели участие в гасенето на пожарите в Московска  

област,Русия, както следва:  

- Петьо Иванов Марков  

- Красимир Николов Тодоров  

- Валентин Нинков Василев  

- Валентин Георгиев Михаилски..  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№231  

Ботевград, 23.08.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за промяна в Списък по  

реда на чл.10 б от ЗСПЗЗ и становище на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос на основание чл.  

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

администрация и на основание чл.10б от ЗСПЗЗ и проведено поименно  

гласуване с 22 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1. Дава съгласие земеделски имот №112021 с площ от 17.004  

дка,шеста категория ,находящ се в м.‖Брега‖землище на с.Скравена,  

Община Ботевград,представляващ празен,незастроен терен,актуван с акт за  

частна общинска собственост№545/25.04.2003 година на Община  

Ботевград да бъде изваден от изготвения Списък по чл.10б от ЗСПЗЗ.  

  

  



  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№232  

Ботевград, 03.09.2010 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината за закупуване  

на контейнери тип КВ, Общинският съвет Ботевград на основание чл.  

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

администрация и проведено поименно гласуване със 17 гласа „за‖,0  

гласа „против‖, 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 85 000 /Осемдесет и пет хиляди/ лева от собствени приходи на  

общината за закупуване и монтиране на 7 броя контейнери тип  

КВ за временно настаняване за срок от една година на крайно  

социално слаби, безимотни,многодетни ромски семейства  

живеещи до момента на ул‖Оборище‖.  

2. Контейнерите тип КВ да бъдат предоставени въз основа на  

подалите молби до кмета на община-Ботевград ,съгласно  

Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни  

нужди и за настаняване под наем в общински жилища и Решение  

№18/29.11.2007 година на Общински съвет - Ботевград  

3. Шест броя контейнери да бъдат разположени като временни  

обекти без проект в УПИ І,кв186 по плана на град Ботевград и  

един контейнер в УПИ ХХІІ,кв.5/частна собственост/ по плана на  

с.Литаково за срок от една година. След неговото изтичане същия  

може да бъде удължен.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№233  

Ботевград, 13.09.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отмяна на решение № 156 от  

24.06.2010 г. и промяна на точка 3 на решение №41/21.02.2010 г. на  

Общинския съвет Ботевград по предоставяне на проектно предложение с  

наименование „Изграждане на регионална система за управление на  

отпадъци в регион Ботевград, във връзка с получена Покана за представяне  

на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и  



развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци на Оперативна  

програма „Околна среда 2007-2013 г.‖, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал.1, т.т. 6, 8, 10 и 15 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл. 4, т. 1 от Закона за  

общинския дълг, и проведено поименно гласуване със 17 гласа „за‖, 4 гласа  

„против‖, 1 глас „въздържал се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Отменя решение №156/24.06.2010 г. на Общинския съвет Ботевград.  

 2. Точка 3 от решение № 41/21.02.2010 г. се отменя като на нейно  

място се създават нови точки 3а и 3б, както следва:  

 „3а. Дава съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг до  

3 000 000 лева в периода 2010-2013 година при спазване на изискванията  

на Закона за общинския дълг за осигуряване на необходимите средства за  

съфинансиране на разходите по проекта „Изграждане на регионална  

система за управление на отпадъците в регион Ботевград‖, както и за  

осигуряване на оборотни средства и средства за недопустимите разходи.  

 3б. Дава съгласие да бъде сключен договор за общински заем с  

„Фонд за органите на местно самоуправление в България-ФЛАГ‖ ЕАД.‖  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№234  

Ботевград, 17.09.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка изваждане на  

материални активи/транспортни средства от капитала на „БКС‖  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.11,ал.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖,0  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Изважда от дълготрайните материални активи на „Б К С‖ЕООД, гр.  

Ботевград за сметка на собствения капитал и дава съгласие за  

придобиване в собственост на Община Ботевград следните движими  



материални активи /транспортни средства/:  

- ЗИЛ-водоноска СО 12-28 ВВ,инд.№1270581; Двиг.№191846  

- ЗИЛ-водоноска СО 46-26 СВ, инд.№2923015; Двиг.№443431  

- Камаз самосвал СО 12-18 ВВ, инд.№337090 ; Двиг.№533246  

- Камаз самосвал СО 94-20 СВ, инд.№5511130757; Двиг.584855  

- Колесен трактор СО 29-34 ЕК, инд.№310213; Двиг.№2340608  

- ИФА-мултикар СО 46-24 СВ, инд.№15225; Двиг.№7842  

- ИФА-мултикар СО 46-29 СВ, инд.№1211790; Двиг.№03332  

- ГАЗ – специален СО 12-36 ВВ, инд.№ХТН330900SO776460;  

Двиг.№00006973  

- ИФА цистерна СО 46-25 СВ, инд.№17544; Двиг.№18934  

- Микробус СО 27-16 ХА инд.№JN1VJGE24U0019060;  

Двиг.№TD 25175463  

- ВАЗ 21213 СО 56-56 МА, инд.№XTA21213041748676;  

Двиг.№7739703  

С обща балансова стойност 8683.08 лева.  

  

  2.  

  

2. Община Ботевград предоставя за стопанисване и управление  

 на „ Б К С‖ ЕООД описаните в т.1 движими материални  

активи/транспортни /средства.  

  

3. Упълномощава кмета на Община Ботевград да предоставя при  

нужда под наем описаните в т.1 транспортни средства.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№235  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЦЕНЕВ – ЗАМ КМЕТ на  

Община-Ботевград относно Информация за готовността на учебните  

заведения за учебната 2010/2011 година, становища на Постоянните комисии  

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

т.23 и т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0гласа „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 2010/2011 година.  

2. Разрешава функционирането на една паралелка с численост на  

учениците под норматива за минимален брой на 3 ученика от VІІІ  

клас в Прогимназия „Христо Ботев‖,с. Литаково, и осигуряване на  

тяхната издръжка в размер до 3783 /Три хиляди седемстотин  

осемдесет и три/ лева от собствени приходи на община Ботевград.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  



  

  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№236  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЦЕНЕВ – ЗАМ КМЕТ на  

Община-Ботевград относно Отчет за изпълнение на решенията на  

Общински съвет Ботевград за първото шестмесечие на 2010 година,  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.23 във вр. с чл.44,ал.1,т.7от ЗМСМА и  

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

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема отчета за изпълнение на решенията на Общинския съвет –  

Ботевград за първото шестмесечие на 2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  



/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№237  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЦЕНЕВ – ЗАМ КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка във връзка с анализ за  

ситуацията на потребностите от социални услуги в община Ботевград и  

становище на Постоянната комисия по здравеопазване,социална политика и  

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

21, ал.1, т.23от ЗМСМА 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. Приема Доклад-Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от  

социални услуги в Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№238  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЦЕНЕВ – ЗАМ КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка 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 ЗМСМА и проведено поименно  

гласуване с 23 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при общ  

брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

1. Упълномощава кмета на Община-Ботевград да 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  

№239  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЦЕНЕВ – ЗАМ КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка за даване на съгласие за  

предоставяне на концесия 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 и т.23  

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 бъде отпочната процедура по предоставяне на  

концесия,свързана с реализиране на дейностите по  

сметосъбиране,сметоизвозване на неопасни отпадъци и чистота на  

територията на община Ботевград,заедно с изграждане и експлоатация на  

център за предварително третиране на отпадъци.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да предприеме необходимите  

действия,свързани с подготовката и откриване на процедура за  

предоставяне на концесия на описаните в т.1 дейности.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№240  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЦЕНЕВ – ЗАМ КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка за допълване и  

актуализиране на т.ІІІ-Б от Програма за управление и разпореждане с  

общинска собственост през 2010 година 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 ЗМСМА и на осн. чл.,8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

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

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

 Р Е Ш И :  



1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нови  

следващи точки със следния текст:  

1. Продажба на УПИ ІІ-за жилищно строителство,обществено- 

обслужващи дейности и градина в кв.1б/ЖК‖Север‖/ по плана на  

гр.Ботевград с урегулирана площ от 628 кв.м.,актуван с АОС –частна  

№1259/02.09.2010 година.  

2. Продажба на УПИ ІІІ-за жилищно строителство,обществено- 

обслужващи дейности и градина в кв.1б/ЖК‖Север‖/ по плана на  

гр.Ботевград с урегулирана площ от 628 кв.м.,актуван с АОС –частна  

№1260/02.09.2010 година.  

3. Продажба на терен с площ от 808 кв.м. влизащ в УПИ ХІV-за  

търговска и складова дейност в кв153 по плана на гр.Ботевград,актуван с  

АОС-частна №1256/02.09.2010 година.  

4. Продажба на УПИ VІ-за жилищно строителство,обществено- 

обслужващи дейности и градина в кв.1а по плана на гр.Ботевград, с  

урегулирана площ от 350 кв.м. актуван с АОС-Частна №1254/01.09.2010  

година  

5. Продажба на УПИ VІІ-за жилищно строителство,обществено- 

обслужващи дейности и градина в кв1а по плана на гр.Ботевград с  

урегулирана площ от 477 кв.м. актуван с АОС-Частна №1255/01.09.2010  

година.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№241  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ.ВАЛЕНТИН ЦЕНЕВ – ЗАМ КМЕТ на  

Община-Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижими  

имоти-частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС и  

становища на Постоянните комисии по : бюджет и финанси и стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос ,Общинският съвет - Ботевград  

на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград 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  

2010 година, както следва:  

1.1. Продажба на УПИ ІІ-за жилищно строителство,обществено- 

обслужващи дейности и градина в кв.1б/ЖК‖Север‖/ по плана на  

гр.Ботевград с урегулирана площ от 628 кв.м.,при начална тръжна цена  

37 700 /Тридесет и седем хиляди и седемстотин/лева без ДДС.  

  

1.2.Продажба на УПИ ІІІ-за жилищно строителство,обществено- 

обслужващи дейности и градина в кв.1б/ЖК‖Север‖/ по плана на  

гр.Ботевград с урегулирана площ от 628 кв.м., при начална тръжна цена  

37 700 /Тридесет и седем хиляди и седемстотин/лева без ДДС.  

  

1.3. Продажба на терен с площ от 808 кв.м. влизащ в УПИ ХІV-за  

търговска и складова дейност в кв153 по плана на гр.Ботевград., при  

начална тръжна цена 48 500 /Четиридесет и осем хиляди и петстотин  

/лева без ДДС.  

 1.4. Продажба на УПИ VІ-за жилищно строителство,обществено- 

обслужващи дейности и градина в кв.1а по плана на гр.Ботевград, с  

урегулирана площ от 350 кв.м. при начална тръжна цена 21 000 /Двадесет  

и една хиляди /лева без ДДС.  

  

1.5. Продажба на УПИ VІІ-за жилищно строителство,обществено- 

обслужващи дейности и градина в кв1а по плана на гр.Ботевград с  

урегулирана площ от 477 кв.м. при начална тръжна цена 28 700 /Двадесет  

и осем хиляди и седемстотин /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  

№242  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране на т.ІІІ- 

Б от Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2010 година 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  

ЗМСМА и на осн. чл.,8,ал.10 и чл.35,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно  

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

брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нови  

следващи точки със следния текст:  

- Продажба на ТЕРЕН с площ от 75 кв.м. влизащ от стар път в УПИ І- 

1456 в кв.74 по плана на в.з. Зелин,гр.Ботевград,Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  



  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№243  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за продажба на ТЕРЕН с площ от 75  

кв.м. влизащ от стар път в УПИ І-1456 в кв.74 по плана на в.з.  

„Зелин‖гр.Ботевград по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и становища на  

Постоянните комисии по : бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос ,Общинският съвет - Ботевград на основание  

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

гласуване с 22 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 2 гласа „въздържал се‖, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се извърши  

разпоредителна сделка по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС на недвижим  

имот-частна общинска собственост,включен в Програма за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през  

2010 година ,както следва:  

1.1. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на общината  

на осн.чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС между Община Ботевград и Веселин Христов  

Велчев ЕГН 710412……, като Община Ботевград предостави чрез  

продажба в собственост на Веселин Христов Велчев ЕГН 710412……,  

общински терен с площ от 75 кв.м.,влизащ от стар път в УПИ І-1456 в  

кв.74 по плана на в.з. Зелин,гр.Ботевград,Община Ботевград актуван с  

АОС – частна №1265/2010 г. като одобрява пазарна цена на продажба в  

размер на 1900 /Хиляда и деветстотин/ 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  

№244  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране на т. ІІІ  

Б от Програма за управление и разпореждане с общинска собственост през  

2010 година с учредяване право на строеж в с.Врачеш 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 ЗМСМА и на осн. чл.8,ал.10 и чл.37,ал.1 от  

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

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

  

Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година както следва:  

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

отстъпи право на строеж върху тях‖,създава а следваща нова точка с  

текст:  

- Учредяване право на строеж върху терен с площ от 48.75 кв.м. от УПИ  

ХХVІ-за обществено обслужваща дейност и трафопост в кв.2/две/ по  

плана на с. Врачеш,Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№245  



Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за учредяване право на строеж върху  

имот-частна общинска собственост в с.Врачеш по реда на чл.37,ал.1 от ЗОС и  

становища на Постоянните комисии по : стопанска политика и  

инвестиции;бюджет и финанси и териториално развитие по същия въпрос  

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

чл.37,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

Р Е Ш И :  

1. Общински съвет одобрява пазарната цена и дава съгласие да се  

извърши разпоредителна сделка-учредяване право на строеж по реда на  

чл.37,ал.1 от ЗОС чрез публичен търг с тайно наддаване върху недвижим  

имот-частна общинска собственост включен в Програма за управление и  

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през  

2010 година,както следва:  

- Учредяване право на строеж върху ТЕРЕН с площ от 48.75 кв.м. от УПИ  

ХХVІ-за обществено-обслужваща дейност в трафопост в кв.2/две/ по  

плана на с.Врачеш,Община Ботевград,при начална тръжна цена 2540.00  

лв. Сделката е освободена от ДДС.  

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

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

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№246  

Ботевград, 30.09.2010 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 Преходни и Заключителни разпоредби на  



Закона за общинската 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 ЗМСМА  

и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 2  

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

29,  

  

Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да бъде анексиран Договор за наем от 03.10.2005 година  

на обособена част-помещение,представляващо част от І-ви приземен етаж  

от сградата на Читалище „Събуждане‖находяща се в УПИ І на кв.49 по  

плана на с.Врачеш,Община Ботевград.  

1.1. Удължава срока на Договора за наем от 03.10.2005 година за период  

от 5 /пет/години считано до 03.10.2015 година.  

1.2. Актуализира се наетата площ на 70 кв.м.  

1.3. Актуализира се наемната цена по договора,като се определя на 285  

лв. без ДДС  

1.4. Останалите клаузи от договора да останат без промяна.  

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

т.1 на настоящото решение процедури по ЗОС и ЗЗД.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№247  

Ботевград, 30.09.2010 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 Преходни и Заключителни разпоредби на  

Закона за общинската 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 ЗМСМА  

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 22.10.2007 година  

между ОП‖Автогари и транспортно обслужване‖Ботевград и „НЮЗ  

ЕКСПРЕС‖ЕООД,гр.Ботевград на общински терен за разполагане на  

преместваем търговски обект-павилион за продажба и разпространение  

на вестници,списания и печатни произведения, в района на Автогара- 

Ботевград, в УПИ І на кв.198,гр.Ботевград.  

1.1.Удължава срока на Договора за наем от 22.10.2007 година за период  

от 3 /три/ години,считано до 01.11.2013 година при същата наемна цена.  

1.2. Останалите клаузи от договора да останат без промяна.  

2. Възлага на Управителя на ОП‖Автогари и транспортно  

обслужване‖Ботевград да изпълни произтичащите от т.1 на настоящото  

решение процедури по ЗОС и ЗЗД.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№248  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изваждане на дълготрайни  

материални активи от капитала на „Родина-75 И‖ЕООД 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  

ЗМСМА и 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. Изважда от дълготрайните материални активи на „Родина 75 И‖  

ЕООД, гр.Ботевград за сметка на собствения капитал и дава съгласие за  

придобиване в собственост на Община Ботевград на следните дълготрайни  

материални активи:  

 - земя от 6 795 кв.метра находяща се в УПИ IV в кв.195 по плана на  



гр.Ботевград с балансова стойност 67 930 лв;  

- сгради находящи се в УПИ IV в кв.195 по плана на гр.Ботевград с  

балансова стойност 237 458,40 лв.:  

/сграда двуетажна, сграда ниска, сграда висока, помещение оксижен,  

сграда дърводелска работилница , гараж метална конструкция,  

дърводелски цех, метален цех, помещение окислител цех „Балкан,  

трафопост, почивен лагер Шкорпиловци/;  

- машини, производствено оборудване с балансова стойност  

 78 038, 43лв. /съгласно приложение № 1/;  

- съоръжения с балансова стойност 2 621, 61лв. 2. Утвърждава финансови средства от 

собствени приходи на общината в 

размер до 10 000 лева за организиране охрана на активите описани в т.1  

от настоящето решение.  

3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури от горното и се изготви приемателно-предавателен протокол.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№249  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка отпускане на финансови средства за  

осъществяване процедурата по ликвидация на „Медицински център – 

І‖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 ЗМСМА и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И  

  

  

1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер на 2 467  

лв. от собствени приходи за обслужване на процедурата по ликвидация  

на „Медицински център – І- Ботевград‖ЕООД съгласно решения №№  

187/29.07.2010 г и 221/23.08.2010 година на Общински съвет Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№250  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка отпускане на финансови средства за  

осъществяване процедурата по ликвидация на „Дентален център – 

І‖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 ЗМСМА и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И  

  

  

1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер на 2 467  

лв. от собствени приходи за обслужване на процедурата по ликвидация  

на „Дентален център – І- Ботевград‖ЕООД съгласно решения №№  

184/25.06.2009 г ; 188/29.07.2010 г .и 222/23.08.2010 година на Общински  

съвет Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№251  

Ботевград, 30.09.2010 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка отпускане на финансови средства за  

осъществяване процедурата по ликвидация на „Медико-техническа  

лаборатория –І‖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 ЗМСМА  

и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

  

Р Е Ш И  

  

1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер на 2 467  

лв. от собствени приходи за обслужване на процедурата по ликвидация  

на „Медико-техническа лаборатория – І- Ботевград‖ЕООД съгласно  

решения №№ 183/25.06.2009 г ; 189/29.07.2010 г .и 223/23.08.2010 година  

на Общински съвет Ботевград.  

.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№252  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови средства  

за подпомагане членовете на Общинската организация на ветераните от  

войните 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 от ЗМСМА  



и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

  

Р Е Ш И  

  

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

15 000 лева от собствени приходи на Община Ботевград на 58 членове на  

Общинската организация на ветераните от войните,Ботевград за  

закупуване по 5 куб.м. дърва за огрев по приложен списък.  

  

.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№253  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№063001 в м. „Широко ливаде‖ в землището на гр.Ботевград с цел промяна  

на предназначението за жилищно 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 ЗМСМА , на осн.чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

чл.124,ал.3 от ЗУТ,с чл.8,т.1,чл.12,ал.2,чл.59,ал.1 и чл.109,ал.2 от ЗУТ и  

проведено гласуване с 23 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И  



  

1.Общински съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/ на имот №063001 в м. „Широко ливаде‖ в землището на  

гр.Ботевград с цел промяна предназначението за „Жилищно  

строителство‖,съгласно приложен проект.  

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

произтичащите от горното решение процедура  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№254  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№005203 в м. „Пръдльовец‖ в землището на гр.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.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА , на осн.чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

с чл.8,т.1,чл.12,ал.1 и ал.2, от ЗУТ и проведено гласуване с 23 гласа „за‖, 0  

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

29,  

  

  

Р Е Ш И  

1.Общински съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/ на имот №005203 в м. „Пръдльовец‖ в землището на  

гр.Ботевград с цел промяна предназначението на същия и включване в  

строителните граници на в.з. Зелин,съгласно приложен проект.  

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

произтичащите от горното решение процедура  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№255  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП- ПР на  

ур.поземлен имот ІІІ-общ,кв.204 по плана на гр.Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие и постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос ,Общинският съвет -  

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

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА , на осн.чл.134,ал.1,т.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  

1Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се измени Подробния  

устройствен план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ ІІІ-общ,кв.204 на  

Ботевград като се промени регулацията и отреждането му и се образуват  

два самостоятелни урегулирани поземлени имоти УПИ ІІІ-За  

общественообслужващи дейности и УПИ Х-За общественообслужващи  

дейности.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  



  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№256  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП- ПР на част  

от кв.19 по плана на с.Скравена 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.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено гласуване с 23 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И  

1.Общински съвет-Ботевград дава съгласие да се измени Подробния  

устройствен план/ПУП/-План за регулация /ПР/ на част от кв.19 по плана  

на с.Скравена,както следва:  

- отваря се задънена улица о.т. 128а-128б;  

- Отпадне отреждането на УПИ VІІ- За спортен терен;  

- Образуват се 3 нови самостоятелни УПИ ХІ,ХІІ,ХІІІ- с отреждане‖За  

общественообслужващи дейности;  

- Затваря се задънената улица в северозападната част на квартала;  

- Промени се номерацията и границите на УПИ VІІІ‖За бензиностанция  

и автосервиз‖ в УПИ ХІV-„За бензиностанция и автосервиз‖  

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  



/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№257  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП- ПЗ на имот  

№0532030,м.‖Мостеница‖ в землището на с. Трудовец с цел промяна на  

предназначението 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.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  

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

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И  

  

 1. Общински съвет Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план/ПУП/ на имот №532030 в м. „Мостеница,землище на  

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

„Застрояване на сгради за търговски и обществени нужди‖  

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№258  



Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП за външно  

ел.захранване на „Приемопредавателна станция, находяща се в имот  

№057046 в м.Киведар, землище на с.Рашково 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 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 ПУП за външно  

ел.захранване на „Приемопредавателна станция‖VZ6104,находяща се в  

имот №057046 в м. „Киведар,землище на с.Рашково,Община Ботевград  

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№259  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за кандидатстване за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за  

развитие на селските райони‖, приоритетна ос 3 „Качество на  

живот и разнообразяване на възможностите за заетост‖, мярка 321  



„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони‖  

за изграждане на пречиствателни станции за питейни води,  

довеждащи водопроводи към тях и ремонти на захранваща  

водопроводна мрежа за селата-с.Скравена, с. Новачене, с.Гурково и  

с. Радотина 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.23 и т.6  

от ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И  

1. Одобрява решението на Община Ботевград да кандидатства за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за  

развитие на селските райони‖, приоритетна ос 3 „Качество на живот  

и разнообразяване на възможностите за заетост‖, мярка 321  

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони‖  

за изграждане на пречиствателни станции за питейни води,  

довеждащи водопроводи към тях и ремонти на захранваща  

водопроводна мрежа за селата-с.Скравена, с. Новачене, с.Гурково и  

с. Радотина.  

2. Общински съвет Ботевград декларира, че няма да извършва  

промяна на предназначението на обектите за интервенция, за период  

не по-малко от 5 години след приключване дейностите по проекта.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№260  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за кандидатстване на община  

Ботевград с проект по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова  

помощ BG161PO001/1.4-06/2010 ―Подкрепа за дребномащабни мерки за  

предотвратяване на наводнения в градските агломерации‖ по Оперативна  

програма 2007 – 2013 „Регионално развитие‖, Приоритетна ос 1: „Устойчиво  

и интегрирано градско развитие‖, Операция 1.4: „Подобряване на  

физическата среда и превенция на риска‖, 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.23 и т.8 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 и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема  

BG161PO001/1.4-06/2010 ―Подкрепа за дребномащабни мерки за  

предотвратяване на наводнения в градските агломерации‖ по Оперативна  

програма 2007 – 2013 „Регионално развитие‖, Приоритетна ос 1:Устойчиво  

и интегрирано градско развитие‖, Операция 1.4: „Подобряване на  

физическата среда и превенция на риска‖ с обекти на интервенция р.  

Чешковица и р. Осеница в с. Врачеш и р. Рударка, с. Новачене.  

 2. Дава съгласието си да осигури 5% собствени средства за  

съфинансиране изпълненението на проекта.  

 3. Общински съвет Ботевград декларира, че няма да извършва промяна  

на предназначението на обектите за интервенция, за период не по-малко от  

5 години след приключване дейностите по проекта.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№261  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за преразглеждане на статута на  

Исторически музей Ботевград, и становища на Постоянните комисии  

по:местно самоуправление и законност и образование,наука,култура и  

духовни дейности по същия въпрос ,Общинският съвет - Ботевград на  

основание ,чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА във вр. с чл.28,ал.1 от Закона за  

културното наследство и чл.4,ал.2 от закона за закрила и развитие на  

културата 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 статут на самостоятелно юридическо лице на Исторически  

музей Ботевград.  

 2. Исторически музей Ботевград става второстепенен разпоредител с  

бюджетни средства към Община Ботевград.  

 3. Запазва щата в рамките на съществуващия към момента – 4 щатни  

бройки.  

  

  

  

  

  

  



  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№262  

  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за Кандидатстване с проект:  

„Община Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен  

културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм‖ по  

Оперативна програма 2007 – 2013 „Регионално развитие‖, Схема  

BGPO001/3.1-03/2010, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на  

туризма‖, Операция 3.1: „Подобряване на туристическите атракции с  

свързаната с тях инфраструктура‖и становища на Постоянните комисии  

по: стопанска политика и инвестиции; образование,наука,култура и  

духовни дейности и работа с децата,младежта спорта и туризма по същия  

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

и т.8 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. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема BGPO001/3.1- 

03/2010: „Подкрепа за развитието на туристическите атракции‖ от  

Оперативна програма „Регионално развитие‖, с обекти на интервенция:  

 I. Сгради:  

-Възстановяване, консервация, опазване и реставрация на национален  

обект- Часовниковата кула в центъра на гр. Ботевград;  

- Възстановяване, консервация, опазване и реставрация на национален  

обект на паметник - костница с. Скравена;  

- Реставрация и консервация на пантеон, с. Гурково;  

- Консервация на надписа на Севаст Огнян в национален обект Крепост  

„Боженишки Урвич‖ и обезопасяване на района около крепостта,  

подобряване на условията за достъп;  

 - Възстановяване, ремонт и реконструкция на клуб на пещерняците  

„Бисерка‖ с.Липница;  



- Преустройство на бившата съдебна палата в информационен център,  

гр.Ботевград.  

 II. Въвеждане на географска информационна система (ГИС) за културно- 

историческо наследство на територията на община Ботевград.  

III. Ремонт и рехабилитация на:  

- път с. Боженица – Урвишка поляна (3 км.);  

- еко пътека и съоръженията от Урвишка поляна до национален обект  

крепостта Боженишки Урвич и велосипедни и пешеходни алеи: от  

местността Зелин до гр. Ботевград; от с. Врачеш до гр. Ботевград; от с.  

Трудовец до гр. Ботевград.  

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

общината за изпълнение на проекта.  

 3. Общински съвет Ботевград декларира, че няма да извършва промяна  

на предназначението на обектите за интервенция, за период не по-малко от  

5 години след приключване дейностите по проекта.  

4. Общински съвет Ботевград декларира, че обектите на интервенция  

няма да бъдат отдавани за стопанисване на други физически или  

юридически лица.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  



№263  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за поставяне на преместваем  

обект,представляващ рекламно съоръжение тип „LED-ДИСПЛЕЙ‖ в УПИ  

І,кв.49 по плана на гр.Ботевград ,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  

ЗМСМА 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 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 „Ка Глобул Груп‖ЕООД  

да постави преместваем обект представляващ рекламно съоръжение тип  

„LED-ДИСПЛЕЙ‖ с размери 3.00/2.00 л,за излъчване на видео материали в  

УПИ І,кв.49 по плана на гр.Ботевград/до водната площ,находяща се в  

източна посока на площадното пространство/,при спазване нормативните  

разпоредби по устройство на територията в т.ч. Наредбата 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;  

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

Ботевград с общо времетраене до 90 минути.  

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  

№264  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изпълнение на дейности по  

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на гр.Ботевград и  



експлоатация на общинско депо за отпадъци , становище на Постоянната  

комисия по стопанска политика и инвестиции ,Общинският съвет  

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

01.10.2010 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.  

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  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№265  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за включване на Община Ботевград в  

проекта за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на децата  

навършили петгодишна възраст от учебната 2010/2011 година,  

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

местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

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

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  



  

1. Дава съгласие за включване на Община Ботевград в проекта  

за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на  

децата,навършили петгодишна възраст от учебната  

2010/2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№266  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за промяна на решение №232 от  

03.09.2010 година на ОбС 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 21 гласа „за‖,  

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

29,  

 Р Е Ш И :  

1. Променя т.1 на Решение №232/03.09.2010 година на Общински  

съвет- Ботевград както следва:  

Т.1. „Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер  

до 85 000 /Осемдесет и пет хиляди/ лева от собствени приходи на  

общината за финансиране на сключените 5 броя договори,както  

следва:  

- договор за покупко –продажба на контейнер тип КВ 2 с размери 240  

х 900 см- 1 бр от 02.09.2010 година;  

- договор за покупко –продажба на контейнер тип КВ 1 с размери 300  

х 700 см- 1 бр и контейнер тип КВ 2 с размери 300 х 600 см – 1 бр.от  

30.08.2010 година;  



- договор за покупко –продажба на контейнер тип КВ 1 с размери 300  

х 700 см- 1 бр от 25.08.2010 година;  

- договор за покупко –продажба на контейнер тип КВ 1 с размери 300  

х 700 см- 1 бр от 20.08.2010 година;  

- договор за покупко –продажба на контейнер тип КВ 1 с размери 300  

х 600 см- 2 бр от 13.08.2010 година;  

както и за разходите по тяхното монтиране за временно настаняване,  

за срок от една година, на крайно социално слаби,безимотни,  

многодетни ромски семейства,живеещи до момента на ул.‖Оборище‖.  

2. Другите точки на решение №232/03.09.2010 година на Общински  

съвет-Ботевград остават непроменени.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№267  

Ботевград, 30.09.2010 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет - Ботевград относно проект на план за работа на  

Общинския съвет-Ботевград през ІV-то тримесечие на 2010 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 23 гласа „за‖, 0гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Приема План за работа на Общинския съвет – Ботевград за  

четвъртото тримесечие на 2010 година,съгласно Приложение  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№268  

Ботевград, 15.10.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на материални  



активи/транспортни средства/ на „В и К-Бебреш‖ЕООД-Ботевград година,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.11,ал.2 от Закона  

за общинската собственост и проведено поименно гласуване с 16 гласа „за‖,  

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

29,  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Прекратява предоставените права за стопанисване и управление на  

„БКС‖ ЕООД , приети с т.2 на Решение № 234/17.092010 година върху  

следните материални активи/ транспортни средства/ както следва:  

- ЗИЛ-водоноска СО 12-28 ВВ,инд.№1270581; Двиг.№191846  

- ЗИЛ-водоноска СО 46-26 СВ, инд.№2923015; Двиг.№443431  

- Камаз самосвал СО 12-18 ВВ, инд.№337090 ; Двиг.№533246  

- Камаз самосвал СО 94-20 СВ, инд.№5511130757; Двиг.584855  

- Колесен трактор СО 29-34 ЕК, инд.№310213; Двиг.№2340608  

- ИФА-мултикар СО 46-24 СВ, инд.№15225; Двиг.№7842  

- ИФА-мултикар СО 46-29 СВ, инд.№1211790; Двиг.№03332, с  

балансова стойност 137.05 лева.  

 2. Дава съгласие описаните в т.1 материални активи /транспортни  

средства/ от настоящото решение да бъдат предоставени за временно и  

безвъзмездно стопанисване и управление на „В и К Бебреш‖ ЕООД.  

 3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури от горното и се изготви приемателно-предавателен протокол.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№269  

Ботевград, 15.10.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови средства  

за зимната подготовка на транспортни средства ангажирани в  

снегопочистването на Община Ботевград,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване със 17 гласа „за‖,  

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

29,  

 Р Е Ш И :  



  

  

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

12890 /дванадесет хиляди осемстотин и деветдесет/ лева от  

собствени приходи за превеждане на транспортните средства-  

ангажирани в снегопочистването на гр.Ботевград собственост на  

Община Ботевград и предоставени временно за стопанисване и  

управление на „В и К-Бебреш‖ в технически изправен вид.  

2. Подготовката и ремонтите на транспортните средства по т.1 да  

бъдат извършени от „В и К-Бебреш‖ЕООД,като разходите се  

отчитат в счетоводството на Община-Ботевград.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№270  

Ботевград, 15.10.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отмяна на Решение №218  

От 23.08.2010 година за допълване и актуализиране на т.ІІІ Б от Програма за  

управление и разпореждане с общинска собственост през 2010 година,  

,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 проведено поименно гласуване със 17 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. ОТМЕНЯ Решение №218/23.08.2010 година на Общински съвет- 

Ботевград със следния текст:  



„Допълва и актуализира Програма за управление и разпореждане с  

имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2010  

година,както следва:  

В т.ІІІ.Б.Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова  

следваща точка със следния текст:  

Продажба на УПИ ІІІ-общ.в кв.204 по плана на гр.Ботевград с ур.площ  

от 6640 кв.м.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№271  

Ботевград, 15.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отмяна на Решение №219  

от 23.08.2010 година за продажба на недвижим имот-частна общинска  

собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,,Общинският съвет Ботевград  

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

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

гласуване със 17 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. ОТМЕНЯ Решение №219/23.08.2010 година на Общински съвет- 

Ботевград със следния текст:  

„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 публични търгове с тайно наддаване на недвижим имот- 

частна общинска собственост,включен в Програмата за управление и  

разпореждане с общинска собственост в Община Ботевград през 2010  

година,както следва:  

- продажба на урегулиран поземлен имот ІІІ/трети/общински с  

урегулирана площ от 6640 кв.м. находящ се в кв.204 по плана на  

гр.Ботевград,при начална тръжна цена 451 520 лева без ДДС.‖  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№272  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно информация за готовността на Община-Ботевград за  

работа при зимни условия и становища на Постоянните комисии по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

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

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

 1. 1.Приема Информация за готовността на община Ботевград за  

работа при зимни условия.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  



  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№273  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране на т.ІІІ  

Б от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска  

собственост през 2010 г.и становища на Постоянните комисии по:стопанска  

политика и инвестиции и местно самоуправление и законност по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и на  

осн.чл.8,ал.10 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25  

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 в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава  

нови,следващи точки със следния текст:  

1.1 Продажба на ПИ №985/деветстотин осемдесет и пет/ в кв.1 по плана на  

с.Врачеш, Община Ботевград,заедно със застроената в него едноетажна  

масивна сграда със ЗП-112 кв.м.построена 1934 г.  

1.2. Продажба на УПИ ІХ-за здравна служба в кв.32 по плана на  

с.Гурково,Община Ботевград с урегулирана площ от 915 кв.м.,заедно със  

застроената в него едноетажна масивна сграда със ЗП-65 кв.м. построена  

1956 г.  

1.3. Продажба на 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 кв.м.,находящи се в землището на  

с.Рашково,Община Ботевград.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  



/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№274  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижими имоти- 

частна общинска собственост в кв.1, с. Врачеш, кв. 32, с. Гурково, поземлен  

имот №050264 в землището на с. Рашково, 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 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 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 Ботвеград през  

2010 година,както следва:  

1.1 Продажба на ПИ №985/деветстотин осемдесет и пет/ в кв.1 по плана на  

с.Врачеш, Община Ботевград,заедно със застроената в него едноетажна  

масивна сграда със ЗП-112 кв.м.построена 1934 г. при начална тръжна цена  

33 700 лв. без ДДС.  

1.2. Продажба на УПИ ІХ-173 в кв.32 по плана на с.Гурково,Община  

Ботевград с урегулирана площ от 915 кв.м.,заедно със застроената в него  

едноетажна масивна сграда със ЗП-65 кв.м. построена 1956 г. при начална  

тръжна цена 23 100 лева без ДДС.  

1.3. Продажба на 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 кв.м.,находящи се в землището на  

с.Рашково,Община Ботевград,при начална тръжна цена от 69 500 лева.  

Сделката е освободена от ДДС.  

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

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

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№275  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 



Ботевград относно докладна записка за намаляване на пазарната цена  

на недвижими имоти-частна общинска собственост при продажбата им по  

реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС.и становища на Постоянните комисии  

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

самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет  

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

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

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

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

  

 Р Е Ш И :  

1. Общински съвет-Ботевград намалява с 20 % приетата пазарна цена и  

одобрява актуални пазарни цени при извършване на разпоредителни  

сделки-продажби със следните общински недвижими имоти,включени в  

Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост  

в Община Ботевград през 2010 година:  

1.1.Триетажна масивна административна сграда/Бивша сграда на „Родина- 

75 И‖ с част от партер и сутерен,построена през 1965 г. със ЗП-504 кв.м. и  

РЗП-1697.55 кв.м. и със съответните 81.295% ид.ч. от об.ч. на сградата и  

толкова от правото на строеж в УПИ І/първи/ на кв.49 по плана на  

гр.Ботевград,заедно с 3 бр. метални гаражи с обща площ от 45 кв.м.  

оценени като материал,при начална тръжна цена в размер на 953 600 лева.  

Сделката е освободена от ДДС.  

1.2. Помещение /бивше кафе аператив/ със ЗП-236.15 кв.м. със съответните  

ид.части от об.ч. на сградата и правото на строеж,находящо се в сутерена  

на Административна двуетажна масивна сграда в УПИ-І-За болница и  

обществено обслужване в кв.202 по плана на гр.Ботевград,при начална  

тръжна цена в размер на 85 100 лева. Сделката е освободена от ДДС.  

1.3.Обособена част от Младежки дом,представляваща фоайе на кота 0.00  

със ЗП-258.95 кв.м. заедно с 5.396% ид.ч. от об.части на сградата и  

толкова от правото на строеж в УПИ І в кв.65 по плана на гр.Ботевград,при  

начална тръжна пазарна цена в размер на 518 000 лева.Сделката е  

освободена от ДДС.  

  

  2.  

1.4. 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 403 700 лева, без ДДС;  

  

1.5. 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 96 600 лева, без ДДС.  

  

1.6. 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 77 000 лева, без ДДС.  

  

1.7. УПИ ХLІ/четиридесет и първи/-за обществено обслужване с  

урегулирана площ от 4 490кв.м. , с уредени регулационни сметки, заедно  

със застроената в него седеметажна масивна сграда със сутерен/бивш  

стационар/ със ЗП-884,83кв.м. и РЗП-6505,71кв.м., находящи се в кв.202  

по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 4  

120 000 лева, без ДДС.  

  

1.8. Обособена част от Двуетажна масивна сграда /бивш Младежки дом/,  

състояща се от партер със ЗП-284,70кв.м. , на ІІ-ри етаж със ЗП- 

986,70кв.м. и ІІІ-ти етаж със ЗП-868,80кв.м., обща РЗП-2140.20 кв.м. , със  

съответното право на строеж в УПИ І, кв.65 по плана на гр.Ботевград, при  

начална тръжна пазарна цена в размер на 2 230 600.00лева.Сделката е  

освободена от ДДС.  

  

1.9. Обособена част/бивша поща/ от първи етаж на двуетажна масивна  

сграда, състояща се от четири помещения, санитарен възел и коридори, със  

самостоятелни външни стълбища със ЗП-147,70 кв.м., с 15,133% ид.части  

от общите части на сградата и от правото на строеж в УПИ І-За болница и  

обществено обслужване в кв.202 по плана на гр-Ботевград, при начална  

тръжна пазарна цена в размер на 75 400 лв.Сделката е освободена от ДДС.  

  3.  

  

1.10. Обособена част от Двуетажна административна сграда с част от  

партер и сутерен, находяща се в УПИ І, в.74 по плана на гр.Ботевград,  

състояща се от: част от първи етаж с фоайе със ЗП-23,65кв.м. и склад с  

2,5кв.м., целият ІІ-ри етаж със ЗП-252кв.м. и сутерен със светла площ от  

160кв.м., заедно със съответните ид.ч. от об.ч на сградата и от правото на  

строеж, при начална тръжна цена в размер на 176 800лв. Сделката е  

освободена от ДДС.  

  

1.11. Обособена част със ЗП-227.51, състояща се от изложбена зала със  

ЗП-114.76кв.м., три броя складове към него със ЗП-60.45 кв.м., съответна  

част от коридор и стълбище със ЗП-52.30кв.м., находящи се в сутерена на  

Обособена западна част от двуетажна масивна сграда със сутерен, заедно  

със съответните ид.части от об.части на сградата и от стълбище към  

ул.‖Гурко‖ и със съответното право на строеж в УПИ І на кв.65 по плана  

на гр.Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 119 600лв.,  

без ДДС.  

  

1.12. 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.  

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  

№276  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на материални  

активи (транспортни средства), собственост на община Ботевград  

и становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и  

инвестиции и местно самоуправление и законност по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.11,ал.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 27гласа „за‖,0  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Предоставя за стопанисване и управление на Кметство с.Литаково  

специализиран сметовозен автомобил с номер на шаси:  

WAN1928YY00YY2863- ЩАЕР за осъществяване дейността по  

сметосъбиране и сметоизвозване.  

2. Предоставя за стопанисване и управление на Кметство с.Скравена  

специализиран сметовозен автомобил с номер на шаси:  

WMAFO72420M173376-МАН за осъществяване дейността по  



сметосъбиране и сметоизвозване.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№277  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно 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 с УД на  

ОПОС, който предстои да бъде сключен, за финансиране на проект  

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион  

Ботевград‖, собственост на община Ботевград 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.23,т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 20гласа  

„за‖,6 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да издаде запис на заповед  

за сумата от 2 897 890.08 лв/ два милиона осемстотин деветдесет и седем  

хиляди осемстотин и деветдесет лева и осем стотинки/ представляваща 20  

%/двадесет процента/ от размера на предоставената безвъзмездна  

финансова помощ,в рамките на приоритетна ос 2‖Подобряване и развитие  

на инфраструктурата за третиране на отпадъци‖ на „Оперативна програма  

„Околна среда‖2007-2013 г за проект‖изграждане на регионална система за  

управление на отпадъци в регион Ботевград‖съгласно Решение  

№95/07.10.2010 година на Ръководителя на Управляващия орган на  

Оперативна програма „Околна среда‖2007-2013 г. за предоставяне на  

безвъзмездна финансова помощ.  

2. Записът на заповед да се издаде по образец,определен на УО на ОПОС в  

полза на Министерството на околната среда и водите в качеството му на  

Договарящ органа по ОПОС,без протест и разноски.  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№278  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане финансови средства  

на манастира „Свети четиридесет мъченици‖, с. Врачеш и становища на  

Постоянните комисии по:бюджет и финанси и образование,наука,култура  

и духовни дейности по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 24гласа  

„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  

10 000 /десет хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград на  

манастира „Свети четиридесет мъченици‖село Врачеш за разрешаване на  

проблема свързан с водоснабдяването му.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№279  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на еднократна  

финансова помощ на Гергана Василева Петкова от с. Скравена за  

поставяне на слухови импланти на сина й Велислав Велко Тодоров 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 24гласа „за‖,0 гласа „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 1 200 /Хиляда и двеста/ лева от  

собствени приходи на Община Ботевград,за провеждане лечение на слуха  

на сина и Велислав Велко Тодоров, чрез поставяне на импланти.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№280  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 



Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за подмяна на дограмата в сградата на ОУ „Н. Й. Вапцаров‖,  

Ботевград и становища на Постоянните комисии по:бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 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  

47 000 /Четиридесет и седем хиляди /лева за подмяна на дограмата в  

сградата на ОУ‖Никола Йонков Вапцаров‖-град Ботевград.  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община Ботевград  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№281  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на еднократна  

финансова помощ на Невена Георгиева от с.Липница  

и становища на Постоянните комисии по:бюджет и финанси и  

здрвеопазване,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 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  

Невена Цветкова Георгиева от с. Липница,Община Ботевград в размер на  

360.00 лева от собствени приходи на общината за закупуване три броя  

инжекции .  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№282  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства на вокално-певческа група „Фламинго‖ Ботевград за изработване  

на сценични костюми и становища на Постоянните комисии по:бюджет и  

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

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 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 1300  

/хиляда и триста/ лева от собствени приходи на Община Ботевград на  

вокално-певческа група‖Фламинго‖-Ботевград за изработване на сценични  



костюми.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№283  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за подкрепа на кандидатурите на  

библиотеката при НЧ „Събуждане 1895‖, с. Врачеш и библиотеката при  

НЧ „Н. Ракитин 1890‖, с. Трудовец за участие в Етап 2010 на програма  

„Глобални библиотеки-България‖ и становище на Постоянната комисия  

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

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено гласуване с 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‖Събуждане 1895‖с.Врачеш и библиотеката при НЧ‖Н.Ракитин  

1890‖с.Трудовец. Чрез кандидатурата си община Ботевград се ангажира да  

предоставя необходимата дългосрочна подкрепа за  

библиотеките,включени в кандидатурата  

  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№284  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за кандидатстване за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна  

програма‖Административен капацитет‖ 2007-2013г‖и становища на  

Постоянната комисия по :местно самоуправление и законност и стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград  

на основание чл. 21, ал.1, т.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.Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма  

―Административен капацитет‖, приоритетна ос І „Добро Управление‖,  

подприоритет 1.3 ―Ефективна координация и партньорство при  

разработване и провеждане на политики‖ с проект ―Оценка на  

изпълнението на общинския план за развитие и изграждане на система за  

мониторинг и контрол‖.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№285  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за изработване на национални носи на самодеен танцов състав  

„Луди млади‖ към Читалище „Правда 1905‖с.Новачене и становища на  

Постоянната комисия по :бюджет и финанси и образование,наука,култура  

и духовни дейности по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 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 1700  

/Хиляда и седемстотин/лева от собствени приходи на Община Ботевград на  

Читалище „Правда 1905‖с.Новачене за изработване на национални носии  

за самодейците от танцов състав „Луди млади‖  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№286  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП-ПР на  

Урегулиран поземлен имот УПИ І-За спорт и отдих,кв.70 по плана на  

гр.Ботевград и становища на Постоянната комисия по :местно  

самоуправление и законности териториална 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.134,ал.1,т.1 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. Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план /ПУП/- 

План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на Урегулиран поземлен имот  

/УПИ/ І- за спорт и отдих, кв.70 по плана на Ботевград,като от  

същия се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени  

имота- УПИ І- За спорт и отдих и УПИ ХХІІІ- За  

общественообслужваща дейност.  

2. Отвори се задънена улица /тупик/ с о.т.162а-162й,съобразно  

изградената на място инфраструктура.  

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

на произтичащите от горното решение процедури  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№287  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за определяне на пазарна наемна  

цена в съответствие с чл.102,ал.4 и ал.6 от Закона за лечебните заведения и  

становища на Постоянната комисия по :местно самоуправление и  

законност ;стопанска политика и инвестиции;здравеопазване,социална  

политика и екология и бюджет и финанси по същия  



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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

,чл.102,ал.4 и ал.6 от Закона за лечебните заведения,във вр. чл.14,ал.8 от  

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

разпореждане с общинско имущество и проведено поименно гласуване с  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград определя пазарна наемна цена при  

отдаване под наем на помещения за здравни  

дейности,представляващи общинска собственост,както следва:  

1.1.Пазарна наемна цена в размер на 20/двадесет/ лева без ДДС за  

един кв.метър- за помещения находящи се на територията на  

гр.Ботевград.  

1.2. Пазарна наемна цена в размер на 10/десет/лева без ДДС за един  

кв.метър- за помещения находящи се в другите населени места на  

община Ботевград.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение  

процедури по ЗОС.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№288  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства на Литературен клуб „Стамен Панчев‖-Ботевград  

и становища на Постоянната комисия 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 и т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 23 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  



1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства на  

Литературен клуб‖Стамен Панчев‖,Ботевград в размер на 2 500  

/Две хиляди и петстотин/ лева от собствени приходи на Община  

Ботевград за подпомагане издаването на книгата „Градът с името  

на Ботев‖.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№289  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за организиране на тържествено честване 190 годишнината от  

основаването на ОУ‖Отец Паисий‖- с.Врачеш и становища на Постоянната  

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

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

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

  

 Р Е Ш И :  

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

2000 /две хиляди/ лева за организиране на тържествено честване на  

190 години на Основно училище „Отец Паисий‖-с.Врачеш.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи  

на Община Ботевград.  

  

  

  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№290  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за доставка и монтиране на асансьор и промяна в покривната  

конструкция за обект‖Преустройство на съдебна палата в информационен  

център в УПИ V,кв.62 гр.Ботевград и становища на Постоянната комисия  

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 24 гласа „за‖,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер на  

45 300.00 лева,които да бъдат осигурени от собствени приходи на  

Община Ботевград за доставка и монтаж на асансьор на обект  

„Преустройство на съдебна палата в информационен център в  

УПИ V,кв.62 гр.Ботевград.  

2. Дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер на  

24 235 лева,които да бъдат осигурени от собствени приходи на  

Община Ботевград за промяна на покривната конструкция на  

обект„Преустройство на съдебна палата в информационен център  

в УПИ V,кв.62 гр.Ботевград.  

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

спечелила поръчката за обекта, по направените предписания на  

инвеститора в заповедната книга.  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№291  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на ежемесечна  

финансова помощ за срок от една година за специализация на млади  

лекари от гр.Ботевград и становище на Постоянната комисия 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 25 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната едногодишна финансова помощ  

на д-р Росен Цветанов Билчев и д-р Ивета Николаева Николова в  

размер на 4 320 /четири хиляди триста и двадесет/ 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 НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№292  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на еднократна  

финансова помощ на Цветанка Гърбиджанова за предстояща сърдечна  

интервенция ,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 бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

Цветанка Иванова Гърбиджанова от с.Скравена в размер на 2 000 /две  

хиляди/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград за претърпяна и  

предстояща нова сърдечна интервенция.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№293  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства на колектива на ОДЗ‖Кокиче‖-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 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 на  

колектива на ОДЗ‖Кокиче‖,Ботевград в размер на 2000/Две хиляди/ лева от  

собствени приходи на Община Ботевград,по повод 5 годишнината от  

откриването на детското заведение и за проявен професионализъм  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№294  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за извършване на строително-ремонтни дейности на спортната  

тренировъчна зала „Балкан „ в 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 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 13 700 /Тринадесет хиляди и седемстотин/ лева от собствени приходи на  

Община Ботевград за изграждане на преградни стени в спортната  

тренировъчна зала „Балкан‖ в гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№295  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за възстановяване и насипване на пътища в с.Елов дол  

,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 6 000 /Шест хиляди / лева от собствени приходи на Община Ботевград  

за възстановяване и насипване на пътища в с.Елов дол.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№296  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие на „МБАЛ- 

Ботевград‖ЕООД за закупуване на автомобил втора употреба за нуждите  

на здравното заведение ,Общинският съвет Ботевград на основание чл.  

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

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

собственост на общината върху общинската част от капитала на  

търговските дружества 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 „Многопрофилна болница за активно лечение- 

Ботевград‖ ЕООД да закупи със собствени средства  

автомобил –втора употреба за задоволяване нарасналите  

нужди на здравното заведение.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№297  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на товарен  

автомобил-„ГАЗ контейнеровоз‖ на кметство с.Трудовец ,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и чл.11,ал.2 от Закона за  

общинската собственост и проведено поименно гласуване с 24 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Прекратява предоставените права за стопанисване и управление на  

„БКС‖ ЕООД , приети с т.2 на Решение № 234/17.092010 година върху  

следния материален актив: ГАЗ –специален СО 12-36ВВ, инд.№  

ХТН33 0900SО776460, Двиг. № 00006973.  

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

решение да бъдат предоставен безвъзмездно за стопанисване и управление  

на кметство с.Трудовец.  

 3.Възлага на Кмета на Община Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури от горното и се изготви приемателно-предавателен протокол. 

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№298  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за издаване на разрешителни за  

ползване на водни обекти-р.Рударка,с.Новачене и р.Новаченка с  

Новачене,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 24 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Одобрява издаването на Разрешително за ползване на воден обект  

р.Рударка и разрешително за ползване на воден обект р.Новаченка в  

границите на с.Новачене,общ.Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№299  



Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за извършване на вътрешни  

компенсаторни промени на основание чл.12,ал.3 от ЗДБ на Република  

България в рамките на определените капиталови разходи,финансирани със  

средства от целева субсидия,предвидени в чл.10,ал.1 от ЗИД на Закона за  

държавния бюджет и във връзка с приетата инвестиционна програма на  

община Ботевград за 2010 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 24 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

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

бюджет да се извършват необходимите вътрешни компенсирани  

промени по обекти в рамките на определените капиталови  

разходи,финансирани със средства от целевата субсидия по  

чл.10,ал.1 от ЗИД на Закона за държавния бюджет както следва:  

Било:  

1. Изграждане на детска площадка в с. Врачеш,пл.Радовец -38 700  

лева.  

Става:  

1. Благоустрояване междублоковото пространство в УПИ ХХ,кв.106  

по плана на гр.Ботевград - 25 000  

лева.  

2. Изграждане на преградни стени за обособяване на три отделни  

тренировъчни помещения в спортно-тренировъчна зала  

-гр.Ботевград -13 700  

лева.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№300  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за извършване на довършителни строително-монтажни работи  

 и обзавеждане на обект „Дом за възрастни хора в УПИ ІІ,кв.176 по плана  



на 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 24 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие разплащанията с изпълнителя по договор за  

извършване на довършителни строително-монтажни работи и  

обзавеждане на обект‖Дом за възрастни хора в УПИ ІІ,кв.176 по  

плана на град Ботевград‖ да се извършват със средства от  

собствени приходи на община Ботевград или ползване на  

финансови средства от банков заем.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№301  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за извършване подмяна на дограмата на сградата на  

ДЯ‖№1‖Здравец‖-Ботевград,ул.Стара планина‖№25,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация ,и проведено поименно  

гласуване с 23 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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



40 000 /Четиридесет хиляди/ лева от собствени приходи на община  

Ботевград,за извършване подмяна на дограмата на Детска ясла  

№1‖Здравец‖,Ботевград,ул.‖Стара планина‖ 25.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№302  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за довършване канализация в кв.Паланката-с.Скравена  

,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  

150 000 /Сто и петдесет хиляди/ лева за довършване канализацията в  

кв.Паланката-с.Скравена,общ.Ботевград.  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на община  

Ботевград.  

  

  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№303  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за застраховане на имоти – частна  

общинска собственост,Общинският съвет Ботевград на основание чл.  

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

администрация , чл. 9,ал.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие Кмета на община Ботевград да застрахова следните  

имоти частна общинска собственост :  

  

  

Сграда-бивш пионерски дом едноетажна със ЗП- 

546кв.м.,ул.Стефан Стамболов-190000лв.  

262/07.03.2001  

Младежки дом –двуетажна сграда със РЗП-2140.2кв.м.-  

квартал 65, 300000лв.  

83/19.02.1998  

Открит форум-амфитеатър и складове –ЗП-785кв.м.-42  

210лв.,квартал 65 ,42210лв.  

83/19.02.1998  

Западна част на Ритуална зала – галерия-ЗП-255кв.м.- 

130 000лв. ,кв.65, с входове от ул. Акад. Романски и от  

ул. Гурко  

1107/03.09.2008  

Исторически комплекс „Урвич‖-Младежка база- РЗП- 



880.21кв.м. с. Боженица ,местност Усоето 350000лв.  

985/16.01.2008  

Спортно-тренировъчен център в ОУ‖В.Левски‖- 

двуетажна ЗП-1750кв.м.,Ботевград ,ул. Александър  

Батенберг‖ № 14, 1 000 000лв.  

599/10.03.2004  

Триетажна масивна сграда/ „Родина‖/ с РЗП- 

1697.55кв.м.,гр.БОТЕВГРАД,пл..Саранск 10, 200000лв.  

1164/18.05.2009  

Сграда / бивша съдебна палата/-двуетажна РЗП- 

900кв.м.,гр. Ботевград ,пл. Саранск №1, 200000лв.  

1223/15.04.2010  

Западна об.част от сграда Доболнична помощ в кв.202  

/болницата/ с РЗП-2151.45кв.м.-гр.Ботевград  

,кв.202,ул.Божко Божилов, 300000лв.  

986/18.01.2008 Парокотелно в кв.202/болницата/ със ЗП-  

351,17кв.м.,гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов,  

65000 лв.  

986/18.01.2008  

Об.част от двуетажна масивна сграда бивш Кафе- 

аперитив в кв.202/болницата/ ЗП- 

236.15кв.м.,гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов,  

50000лв.  

986/18.01.2008  

Об.част от двует.масивна сграда – бивша поща в  

кв.202/болницата/ със ЗП-147.70кв.м., гр.Ботевград  

,кв.202,ул.Божко Божилов, 30000лв.  

986/18.01.2008  

Седеметажна масивна сграда/Стационар/ с РЗП- 

6505.71кв.м. ул.‖Божко Божилов „  

1121/14.11.2008  

Об.част от двует.масивна сграда/бивше у-ще „Европа‖/  

със ЗП-252кв.м,ул.Севаст Огнян №1, 500000лв.  

  

ПСПВ – Чеканица- 500000лв.  

 Сграден фонд ,бивша собственост на „Родина 75И‖  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№304  

Ботевград, 28.10.2010 г.  

  

 ПО УСТНО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на  

Община-Ботевград относно предоставяне на училищен автобус на  

ОУ‖Никола Йонков Вапцаров‖ - Ботевград,Общинският съвет Ботевград  

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

местната администрация ,и проведено поименно гласуване с 23 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

1. Променя т.1 на решение №265/29.10.2009 година,както следва:  

Било:  

Т.1:‖ . За имуществен ползвател на МПС марка Otoyol‖модел Е 27.14. , 27  

+1 места, рег.№ СА 1648НТ, опоределя ОУ»Васил Левски»- 

с.Новачене,Община Ботевград.  

Става:  

Т.1 За имуществен ползвател на МПС марка Otoyol‖модел Е 27.14. , 27 +1  

места, рег.№ СА 1648 НТ, определя ОУ»Никола Й.Вапцаров»-град  

Ботевград,Община Ботевград.  

2. Възлага на директора на ОУ» Никола Й.Вапцаров»-град Ботевград , да  

организира ползване на гаражна площ,сервизно обслужване,предпътни  

технически прегледи,медицински прегледи на водача на автобуса.  



3. Трудовото правоотношение с водача на МПС марка Otoyol‖модел Е  

27.14. рег.№ СА 1648 НТ да бъде уредено по реда на чл.123 от КТ.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№305  

Ботевград, 11.11.2010 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за утвърждаване на част от  

щатната численост на персонала в Наблюдавано защитено жилище за  

социално слаби и възрастни хора-гр.Ботевград,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация ,и проведено поименно  

гласуване с 22 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Утвърждава в Наблюдавано защитено жилище за социално слаби и  

възрастни хора-Ботевград,считано от 15.11.2010 година численост на  

персонала от две щатни бройки персонал,както следва:  

 - 1 щатна бройка „Директор‖  

 - 1 щатна бройка „Домакин‖  

 2. Необходимите средства за издръжка на персонала по т.1 ще бъдат  

осигурени от собствени приходи на общината.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№306  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет-Ботевград относно отчет за работата на Общинския  

съвет-Ботевград за периода от м.ноември 2009 до 31.10.2010 година и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет  



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

самоуправление и местната администрация ,и проведено гласуване с 26  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Приема отчета за работа на Общинския съвет-Ботевград за  

периода от м. ноември 2009 година до 31.10.2010 година.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№307  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Председател на  

Общински съвет-Ботевград относно удостояване с почетно звание  

„Почетен гражданин на Ботевград‖ и становище на Постоянната комисия  

по местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и чл.11,т.1 и чл.13,ал.1 от  

Наредбата за символите,почетните знаци и звания на Ботевград 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. Удостоява с почетно звание‖Почетен гражданин на Ботевград‖  

Марин Георгиев Маринов за изключително големите му заслуги и  

значим принос в изграждането и обновлението на икономиката на  

Ботевград,утвърждавайки го в център на микроелектрониката, за  

активна обществена ангажираност и по повод 75 години от  

рождението му.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№308  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Председател на  

Общински съвет-Ботевград относно удостояване с почетно звание  

„Заслужил гражданин на Ботевград‖ и становище на Постоянната комисия  

по местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският  

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

самоуправление и местната администрация и чл.11,т.1 и чл.13,ал.2 от  

Наредбата за символите,почетните знаци и звания на Ботевград и  

проведено гласуване с 27 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал  

се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Удостоява с почетно звание‖Заслужил гражданин на Ботевград‖  

 Маргарита Петрова Кирова за изключителни постижения и личен принос  

в разширяването,обогатяването и утвърждаването на културния живот на  

общината  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№309  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Председател на  

Общински съвет-Ботевград относно определяне размера на таксата за  

битови отпадъци за 2011 година на територията на община Ботевград и  

промяна 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 проведен поименно  

гласуване с 24 гласа „за‖, 1 гласа „против‖, 1 глас „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема план-сметката за необходимите средства за финансиране  

на трите вида услуги за 2011 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.  

  

2. Определя основата, върху която се изчислява таксата за битови  

отпадъци ,както и размера на промила за 2011 година:  

2.2.1. за недвижимите имоти с жилищно предназначение – 2 /две/ на  

хиляда върху данъчната оценка на имота 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.  

  

  

 2.  

2.2.2. за недвижимите имоти с нежилищно предназначение – 9.00/девет/  

на хиляда върху по-високата между отчетната стойност и данъчната  

оценка на имота съгласно Приложение №2 от Закона за местни данъци и  

такси в т.ч.:  

· за сметосъбиране и извозване - 5.4 на хиляда,  

· за поддържане и експлоатация на депо за отпадъци – 1.4 на  

хиляда,  

· за поддържане чистотата на териториите за обществено  

ползване – 2.2 на хиляда.  

  

3. Изменя 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, изменена и  

допълнена, както следва:  

3.1. в чл.16 алинея /2/ се изменя и добива следното съдържание:  

/2/. Размерът на таксата за физически и юридически лица се определя в  

левове пропорционално върху основа,както следва:  

- за физическите и юридическите лица-собственици или с учредено  

право на ползване/концесионери на недвижими имоти с жилищно  

предназначение-върху данъчната оценка на имота определена по норми  

съгласно Приложение №2 от Закона за местните данъци и такси;  

- за юридическите лица-собственици или с учредено право на  

ползване/концесионери на недвижими имоти с нежилищно  

предназначение-върху по-високата между отчетната им стойност и  

данъчната оценка съгласно Приложение №2 от Закона за местните  

данъци и такси.  

- За физическите лица- собственици или с учредено право на  

ползване/концесионери на недвижими имоти с нежилищно  

предназначение-върху данъчната оценка на имота съгласно Приложение  

№2 от Закона за местните данъци и такси.  

-  

4.Промените по т.3 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  

№310  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Председател на  

Общински съвет-Ботевград относно приемане на Общинска стратегия  

за развитие на социалните услуги в община Ботевград за период 2011-2015  

година и становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и  

законност по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

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

администрация и проведено гласуване с 24 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в  

община Ботевград за период 2011-2015 година.  

2. Приема Годишен план за развитие на социалните услуги през  

2011 година в община Ботевград  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№311  

Ботевград, 25.11.2010 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ЛИКВИДАТОР на  

„Медицински центърІ-Ботевград‖ЕООД в ликвидация  

 и становище 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  

,чл.137,ал.1,т.3 от Търговския закон от Наредбата за упражняване правото  

на собственост на общината върху общинската част от капитала на  

търговските дружества и във вр. с §9а от ПЗР на Закона за търговския  

регистър 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. Приема годишния финансов отчет на „Медицински център І-Ботевград‖  

ЕООД - в ликвидация за 2008 година.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№312  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ЛИКВИДАТОР на  

„Медицински центърІ-Ботевград‖ЕООД в ликвидация  

 и становище 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  

,чл.137,ал.1,т.3 от Търговския закон,чл.12,т.3 от Наредбата за упражняване  

правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на  

търговските дружества и във вр. с §9а от ПЗР на Закона за търговския  

регистър 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. Приема годишния финансов отчет на „Медицински център І-Ботевград‖  

ЕООД - в ликвидация за 2009 година.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№313  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ЛИКВИДАТОР на  

„Дентален центърІ-Ботевград‖ЕООД в ликвидация  

 и становище 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  

,чл.137,ал.1,т.3 от Търговския закон,чл.12,т.3 от Наредбата за упражняване  

правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на  

търговските дружества и във вр. с §9а от ПЗР на Закона за търговския  

регистър и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0 гласа  



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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема годишния финансов отчет на „Дентален център І-Ботевград‖  

ЕООД - в ликвидация за 2009 година.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№314  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – ЛИКВИДАТОР на  

„Медико-техническа лаборатия-І „-Ботевград‖ЕООД в ликвидация  

 и становище 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  

,чл.137,ал.1,т.3 от Търговския закон,чл.12,т.3 от Наредбата за упражняване  

правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на  

търговските дружества и във вр. с §9а от ПЗР на Закона за търговския  

регистър и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема годишния финансов отчет на „Медико-техническа лаборатория  



І-Ботевград‖ ЕООД - в ликвидация за 2009 година.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№315  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

т.ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска  

собственост в Община Ботевград през 2010 година и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и на осн. чл.8,ал.10 и  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0  

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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

1. 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 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава  

нови,следващи точки със следния текст:  

- Терен с площ от 120.00 кв.м. влизащ в УПИ ХІ-557 в кв.31 по плана на  

с.Скравена,Община Ботевград;  

- ½ ид.части от терен с площ от 100.00 кв. влизащ в УПИ ХVІІ-72.79 в  

кв.47 по плана на с.Литаково,Община Ботевград;  



- Терен с площ от 6 кв.м. влизащ от улица Х-354 в кв.24 по плана на  

с.Радотина, Община Ботевград.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№316  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД на докладна записка за разпоредителни сделки-продажби с  

недвижими имоти-частна общинска собственост по реда на чл.36,ал.1,т.2  

от ЗОС с цел прекратяване на съсобственост и становища на Постоянните  

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

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

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

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

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

се извършат разпоредителни сделки-продажби,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 2010 година с цел прекратяване на съсобственост между  

Община Ботевград и физически лица,както следва:  

-Георги Пенов Георгиев да придобие от Община Ботевград чрез  

разпоредителна сделка-продажба правото на собственост върху  

общинската част в УПИ ХІ-557 в кв.31 по плана на  

с.Скравена,представляваща терен с площ от 120 кв.м., на пазарна цена в  

размер на 1320 лв. без ДДС;  

-Коце Тодоров Близнашки,като наследник на Тодор Коцев Близнашки да  

придобие от Община Ботевград чрез разпоредителна сделка-продажба  

правото на собственост върху ½ /една втора/ идеална 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.  

  



- Пламен Славов Славов да придобие от Община Ботевград чрез  

разпоредителна сделка-продажба правото на собственост върху  

общинската част в УПИ Х-354 в кв.24 по плана на  

с.Радотина,представляваща Терен с площ от 6/шест/кв.м. на пазарна цена в  

размер на 40 /Четиридесет/ 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  

№317  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

т.ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска  

собственост в Община Ботевград през 2010 година и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и на осн. чл.8,ал.10 и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 21 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 в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава  

нови,следващи точки със следния текст:  

1.1. Продажба на УПИ Х-общ. В кв.204 по плана на гр.Ботевград,с  

урегулирана площ от 3320 кв.м..  

1.2. Продажба на УПИ ХІ-общ в кв.204 по плана на град Ботевград с  

урегулирана площ от 3320 кв.м.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№318  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за продажба на недвижими  

имоти-частна общинска собственост,находящи се в кв.204 по плана на  



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.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за‖, 0  

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

29,  

 Р Е Ш И :  

1.Общински съвет-Ботевград одобрява 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  

2010 година,както следва:  

1.1. Продажба на УПИ Х-общ. В кв.204 по плана на гр.Ботевград,с  

урегулирана площ от 3320 кв.м., при начална тръжна пазарна цена 233 260  

лева без ДДС., като в цената е включена и оградата на имота.  

1.2. Продажба на УПИ ХІ-общ. В кв.204 по плана на гр.Ботевград,с  

урегулирана площ от 3320 кв.м., при начална тръжна пазарна цена 233 260  

лева без ДДС, като в цената е включена и оградата на имота.  

2. До реализиране продажбата на имота описан в т.1.1, същият да бъде  

предоставен временно за ползване от „В и К-Бебреш‖ЕООД гр. Ботевград  

за склад на инертни материали необходими за строително-монтажните  

работи по реализацията на общински обект :‖Проект за благоустройство и  

паркоустройство на съществуващ „Форум‖ в ЦГЧ‖гр.Ботевград.  

3. 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  

№319  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

т.ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с имотите –общинска  

собственост в Община Ботевград през 2010 година и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и на основание чл.8,ал.10 и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0  



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

29,  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград,допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава  

нова,следваща точки със следния текст:  

- УПИ ІV-859 в кв.43 по плана на с.Новачене с урегулирана площ от 680  

кв.м.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№320  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за продажба на недвижими  

имоти-частна общинска собственост,находящи се в с.Новачене 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 и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 21 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

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



чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имот-частна  

общинска собственост,включен в Програма за управление и разпореждане  

с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2010  

година,както следва:  

- УПИ ІV-859 в кв.43 по плана на с.Новачене с урегулирана площ от 680  

кв.м. при начална пазарна цена 5 500 лв,без ДДС  

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

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

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№321  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за учредяване на възмездно право  

на строеж за изграждане на трафопост в УПИ ХV-общ. На кв. 41 по плана  

на с.Новачене и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и териториално развитие по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.62,ал.1  

от Закона за енергетиката и чл.37,ал.4,т.4 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 20 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ‖ АД- 

гр.София, с ЕИК 130277958 да изгради трафопост в кв.41 по плана на  

с.Новачене,със ЗП-20 кв.м. находящ се в югозападната част на УПИ ХVІ- 

общ. в непосредствена близост до улица-тупик с ок.т. 126а-126б с цел  

осигуряване на нормално напрежение в южната част на селото.  

 2. Дава съгласие да се учреди възмездно право на строеж на‖ ЧЕЗ  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ‖ АД-гр.София, с ЕИК 130277958 върху  

терен с площ от 20 кв.м. находящ се в югозападната част на УПИ ХVІ- 



общ. В кв.41 по плана на с.Новачене,като одобрява пазарна цена на  

правото на строеж в размер на 100 /сто/ лева.  

 3. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№322  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

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

собственост през 2010 година с общински имот в кв.195 по плана на град  

Ботевград и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и местно самоуправление и законност по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.8,ал.10  

и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за‖, 0  

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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград,допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава  

нова,следваща точки със следния текст:  

Продажба на Терен с площ от 6900 кв.м. представляващ част от поземлен  

имот пл.№2570,влизащ с тази площ в УПИ ІV—за ДСП „Родина‖,заедно  

със застроеният в терена сграден фонд,находящи с в кв.195/бивш сграден  

фонд на фирма‖Родина-75 И‖ по плана на град Ботевград.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№323  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за продажба на недвижим имот- 

частна общинска собственост,находящ се в кв.195 по плана на град  

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.8 от Закона за местното  

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

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград 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 2010  

година,както следва:  

Продажба на Терен с площ от 6900 кв.м. представляващ част от поземлен  

имот пл.№2570,влизащ с тази площ в УПИ ІV—за ДСП „Родина‖,заедно  

със застроеният в терена сграден фонд,машини и съоръжения по  

опис,находящи се в кв.195/бивш сграден фонд на фирма „Родина -75 И‖ по  

плана на град Ботевград,при начална тръжна пазарна цена 1 608 760 лв,без  

ДДС.  

3. 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  

№324  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

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

собственост през 2010 година с общински имот в кв.74 по плана на град  

Ботевград и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и местно самоуправление и законност по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.8,ал.10  

и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за‖, 0  

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

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград,допълва и актуализира Програма за  

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община  

Ботевград през 2010 година,както следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава  

нова,следваща точки със следния текст:  

Обособена част от блок „Строител‖ със ЗП-160.93 кв.м. и 2.917% ид.части  

от об.ч. с вход от ул.‖17-ти ноември‖,представляваща помещения и  

обслужващи площи,находящо се на партерен етаж от четириетажна  

масивна жилищна сграда с партерен етаж,заедно с прилежащите избени  

помещения и със съответното право на строеж в УПИ І,кв.74 по плана на  

гр.Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№325  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за продажба на недвижим имот- 

частна общинска собственост,находящ се в УПИ І,кв.74 по плана на  



гр.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 и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за‖, 0  

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

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград 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 2010 година,както следва:  

- Обособена част от блок „Строител‖ със ЗП-160.93 кв.м. и 2.917%  

ид.части от об.ч. с вход от ул.‖17-ти ноември‖,представляваща помещения  

и обслужващи площи,находящо се на партерен етаж от четириетажна  

масивна жилищна сграда с партерен етаж построена през 1972 година  

заедно с прилежащите избени помещения и със съответното право на  

строеж в УПИ І,кв.74 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна  

пазарна цена 121 250 /сто двадесет и една хиляди,двеста и  

петдесет/лв.Сделката е освободена от ДДС.  

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

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

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№326  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за предоставяне на материални  

активи на „В и К-Бебреш‖ ЕООД-Ботевград 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 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.Прекратява предоставените права за стопанисване и управление на  

„БКС‖ЕООД,приети с т.2 на Решение №234/17.09.2010 година върху  

следните материални активи/транспортни средства/,както следва:  

1.1.- Микробус СО 27-16 ХА инд.№JN1VJGE24U0019060;  

Двиг.№TD 25175463;  

1.2.- ИФА цистерна СО 46-25 СВ, инд.№17544; Двиг.№18934.  

1.3.- ВАЗ 21213 СО 56-56 МА, инд.№XTA21213041748676;  

Двиг.№7739703.  

2. Дава съгласие описаните в т.1.1. и т.1.2. материални  

активи/транспортни средства/ от настоящото решение да бъдат  

предоставени за временно и безвъзмездно стопанисване и управление на  

„В и К-Бебреш‖ ЕООД,гр.Ботевград.  

3. Изважда от материалните активи на „БКС‖ЕООД гр. Ботевград  

описаните в Приложение 1 движими материални активи и дава съгласие  

същите да бъдат предоставени за стопанисване и управление на „В и К- 

Бебреш ЕООД,гр.Ботевград  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№327  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно докладна записка за отпускане на средства за  

честване Празника на Ботевград и становище на Постоянните комисии по  

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

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

т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за‖, 1 гласа „против‖, 2 гласа  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства от собствени  

приходи на общината в размер до 22 120 /Двадесет и две хиляди сто и  



двадесет/ лева за провеждане празничните мероприятия по повод  

1.12.2010 година-Празника на Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№328  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно осигуряване на средства за закупуване на  

сценични костюми за танцов ансамбъл „Ромска младост‖ и становище на  

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

и духовни дейности по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 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 2 500 /две хиляди и петстотин/лева за закупуване на 20 бр.  

сценични костюми за ансамбъл‖Ромска младост‖.  

Средствата да бъдат осигурени от собствени средства на Община  

Ботевград.  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№329  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно разрешение за започване на СМР и отпускане на  

финансови средства за обект „Проект за благоустройство и  

паркоустройство на съществуващ „Форум‖ в ЦГЧ УПИ-І кв.65 по плана на  

гр.Ботевград и становище 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.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

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

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за започване на строително-монтажните работи  

съгласно инвестиционен проект, за обект:‖Проект за  

благоустройство и паркоустройство на съществуващ „Форум‖ в  

ЦГЧ‖ със започване повдигането на нивото до кота +2.20 от кота  

съществуващата „ЗЕЛЕНА ПЛОЩ‖.  

2. Общински съвет – Ботевград дава съгласие за отпускане на  

финансови средства в размер на 149 944.2 лв,които да бъдат  

осигурени от собствени приходи на Община Ботевград за  

започване на СМР на обект „Проект за благоустройство на  

съществуващ „Форум в ЦГЧ‖ УПИ-І ,кв.65 по плана на гр.  

Ботевград.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№330  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД относно одобряване на споразумение за сътрудничество за  

учредяване на Регионалното сдружение на общини „Център‖  

и становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и  

законност по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с чл.61,ал.1 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с 21  

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

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Одобрява подписаното на 14-ти октомври 2010 година споразумение  

за сътрудничество за учредяване на Регионално сдружение на общини  

„Център‖ между общините:  

Божурище,Ботевград,Горна Малина, Елин Пелин,  

Ихтиман,Костинброд,Перник,Радомир,Самоков, Своге и Столична  

община.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№331  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА– Председател на  

Общински съвет - БОТЕВГРАД относно даване съгласие за внасяне на  

предложение в Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на  

Йорданка Димитрова Петрова от Ботевград и становище на Постоянните  

комисии по: местно самоуправление и законност 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 ;чл.1(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 21 гласа „за‖, 0 гласа „против‖, 0 гласа  

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

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за  

отпускане на персонална пенсия на Йорданка Димитрова Петрова, ЕГН  

0049297239 от Ботевград,област Софийска  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№332  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за сключване на  

договор за банков кредит-овърдрафт със срок за ползване два месеца и  

становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия въпрос  

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



ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за‖,3 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 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  

  

№333  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за целесъобразно използване на  

утвърдения резерв за делегираните от държавата дейности за 2010 година и  

становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос  

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

§ 52/6/ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ,чл.14,т.1 от  

Закона за общинските бюджети и проведено поименно гласуване с 22 гласа  

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

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  



  

1. Дава съгласие реализираната икономия на бюджетни средства от  

утвърдения резерв за делегираните от държавата дейности за 2010 година  

в размер на 142830 лева да остане на разпореждане на първостепенния  

разпоредител с бюджетни кредити  

2. Първостепенния разпоредител с бюджетни кредити-Кмета на община  

Ботевград да разплати поетите ангажименти на Община Ботевград по  

сключени договори за ремонтни дейности на училища и детски градини на  

територията на община Ботевград,както следва:  

- Доставка и монтаж на циркулационни помпи на ОУ‖Св.св.Кирил и  

Методий‖,гр.Ботевград - 3520.01 лева  

- подмяна на газов котел и горелка  

 в ОДЗ‖Зора‖с.Новачене - 8494.20 лева  

- Извършване на ремонтни дейности в сградата на  

ЦДГ‖Слънце‖,гр.Ботевград - 6524.51 лева  

- Извършване на ремонти дейности в сградата на  

ОДЗ „Здравец‖- с. Трудовец -23059.71 лева  

- Ремонт на отоплителна инсталация и изграждане на газова  

инсталация на ОДЗ‖Здравец‖-с.Трудовец-9249.40 лева  

- Ремонт и подмяна на дограма на ОУ‖Никола Йонков Вапцаров‖  

Град Ботевград -46785.96 лева  

  2.  

  

  

- Подмяна на площадкова канализация в южния двор на ОУ  

„Св.св.Кирил и Методий‖,гр.Ботевград - 18895.66 лева.  

- Ремонт и подмяна на дограма в детска ясла  

№1‖Здравец‖гр.Ботевград - 24009.93 лева  

- Извършване на ремонтни дейности в сградата на ОУ „Св.св.Кирил  

и Методий‖,гр.Ботевград - 2300.62 лева  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№334  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на ликвидация  

на „Медико-техническа лаборатория-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 ЗМСМА и  

чл.266,ал.2 от Търговския закон и проведено поименно гласуване с 22 гласа  

„за‖,1 глас „против‖, 0 глас „въздържал се‖, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Удължава срока на ликвидация на „Медико-техническа  

лаборатория –І-Ботевград‖ЕООД в ликвидация с шест месеца,считано от  

01.01.2011 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№335  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на ликвидация  

на „Дентален 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 ЗМСМА и  

чл.266,ал.2 от Търговския закон и проведено поименно гласуване с 22 гласа  

„за‖,1 глас „против‖, 0 глас „въздържал се‖, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Удължава срока на ликвидация на „Дентален център –І- 

Ботевград‖ЕООД в ликвидация с шест месеца,считано от 01.01.2011  

година  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  



  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№336  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА КЛАРА НАНОВСКА – Ликвидатор на  

Медицински център І-Ботевград относно докладна записка за приемане  

финансовия отчет 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  

ЗМСМА и чл.137,ал.1,т.3 от Търговския закон,чл.12,т.3 от Наредбата за  

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от  

капитала на търговските дружества и във вр. с §9 от ПЗР на Закона за  

търговския регистър 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. Приема финансовия отчет на „Медицински център –І- 

Ботевград‖ЕООД в ликвидация към 06.10.2010 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№337  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за промяна на Решение  

№224/23.08.2010 година на ОбС-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 ЗМСМА 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. Променя Решение №224/23.08.2010 година на Общински съвет  

Ботевград както следва:  

Било:  

Дава съгласие да бъдат отпуснати на „Балкангаз 2000‖АД,гр.Ботевград  

финансови средства в размер до 32 000 /Тридесет и две хиляди/лева от  

собствени приходи на община Ботевград за закупуване и полагане на  

водопроводни тръби Ф75-2000 м. и Ф110-3500 м. между селата Новачене и  

Боженица.  

Става:  

Дава съгласие да бъдат отпуснати на „Балкангаз 2000‖АД,гр.Ботевград  

финансови средства в размер до 38 314 /Тридесет и осем хиляди,триста и  

четиринадесет/ лева от собствени приходи на община Ботевград за  

закупуване и полагане на водопроводни тръби Ф75-2395 м. и Ф110-3195  

м. между селата Новачене и Боженица.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№338  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за именуване на новопостроен Дом за  

стари хора в гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии по: местно  

самоуправление и законност и здравеопазване,социална политика и екология  

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

т.18 от ЗМСМА и проведено гласуване с 21 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 0  

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

  



  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

1. Именува „Дом за стари хора‖находящ се в УПИ VІІ,кв.176 по  

плана на град Ботевград в „ДОМ Д-Р АДРИЯН АТАНАСОВ‖,град  

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№339  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови средства  

за подпомагане на членовете на Общинската организация на ветераните от  

войните и становища на Постоянните комисии по: местно самоуправление и  

законност и здравеопазване,социална политика и екология 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 глас  

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

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  



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

6 000 /шест хиляди/ лева от собствени приходи на Община Ботевград  

за подпомагане на членовете на Общинската организация на  

ветераните от войните/ по 100.00 лева на човек /във връзка с  

предстоящите коледни и новогодишни празници.,съгласно приложен  

списък.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№340  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Подробния  

устройствен план /ПУП/ на имот №002153 в м.‖Габрака‖в землището на  

град Ботевград с цел промяна на предназначението на земеделска земя за  

„Вилно строителство‖ и становище на Постоянните комисии по: местно  

самоуправление и законност и здравеопазване,социална политика и екология  

по същия въпрос ,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 20 във вр.  

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

чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.8,т.1,чл.9,ал.2,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  

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 №002153 в м. „Габрака‖ в  

землището на гр.Ботевград с цел промяна на предназначението на  

земеделска земя за „Вилно застрояване‖, разположено свободно, с  

корекции със син цвят съгласно приложения проект  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  



извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№341  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на Подробния  

устройствен план /ПУП/ на имот №005005 в м.‖Трите ореха‖в землището на  

град Ботевград с цел промяна на предназначението на земеделска земя 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  

ЗМСМА ,на основание чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с  

чл.8,т.1,чл.9,ал.2,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 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 №005005 в м. „Трите ореха‖ в  

землището на гр.Ботевград с цел промяна на предназначението на  

земеделска земя за „Вилно строителство‖, с корекции по син цвят  

съгласно приложения проект  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№342  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови средства  

за изграждане на ограда на УПИ Х-общ и УПИ ХІ-общ в кв.204 по плана на  

град ,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 глас „въздържал се‖,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер  

до 15 000 /Петнадесет хиляди/ лева от собствени средства на община  

Ботевград, за изграждане на ограда по вътрешните регулационни линии  

на УПИ Х-общ и УПИ ХІ-общ в кв.204 по плана на гр.Ботевград  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  



ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№343  

Ботевград, 25.11.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – КМЕТ на Община- 

Ботевград относно докладна записка за утвърждаване на щатна численост  

на персонала в Дом за стари хора - Ботевград ,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с 22 гласа  

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

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Утвърждава в Дом за стари хора,гр.Ботевград, считано от  

01.12.2010 година численост на персонала от една щатна бройка  

персонал,както следва:  

- 1 щатна бройка „Шофьор‖.  

2. Необходимите средства за издръжка на персонала по т.1 ще бъдат  

осигурени от собствени приходи на общината  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№344  

Ботевград, 16.12.2010 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 и чл.21,ал.1,т.7 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация ;чл.8,ал.6 от Закона за  

местните данъци и такси и и проведено с 22 гласа „за‖, 2 гласа „против‖, 2  

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 се създава нова алинея /7/ със следното съдържание.  

/7/. Освобождава юридическите лица-местни поделения на Българската  

православна църква от заплащане на такса за битови отпадъци.  

1.2.. В чл.38 се изменя размера на таксите за технически услуги,както  

следва:  

1.2.1. в т.6.1. – било 5.00 лв/кв.м. не по-малко от 200.00 лева  

 - става 4.00 лв./кв.м. не по-малко от 200.00 лева  

1.2.2. в т.6.2. – било 7.00 лв./кв.м. не по-малко от 300.00 лева  

 - става 6.00 лв/кв.м. не по-малко от 300.00 лева  

1.2.3. в т.6.3. – било 10.00лв/кв.м.  

 - става 7.00 лв/кв.м.  

1.2.4 в т.6.4 - било14.00лв/кв.м. РЗП за сгради,но не по-малко от 1000  

лв. и 14.00 лв/кв.м. за откритите използваеми площи  

 - става 11.00лв/кв.м. РЗП за сгради,но не по-малко от  

1000 лв. и 11.00 лв/кв.м. за откритите използваеми площи  

   

  

 2.  

  

1.2.5. в т.6.5. – било 5.00лв/кв.м. не по-малко от 100.00 лева  

 - става 4.00лв/кв.м.не по-малко от 100.00 лева  

 2. Промените в т.1.1 влизат в сила от 1 януари 2010 година  

 3. Промените в т.1.2. влизат в сила от 2 януари 2011 година за  

постъпилите нови заявления след тази дата.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№345  

Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване и актуализиране на  

т.ІІІ Б от Програма за управление и разпореждане с общинска собственост  

през 2010 година с общински имот в кв.70 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 и на осн. чл.8,ал.10 и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за‖, 1 глас  

„против‖, 1 глас „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 в  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД през 2010 година както следва:  

В т.ІІІ.Б. Имоти,които общината има готовност да продаде,създава нова  

следваща точка със следния текст:  

УПИ ХХІІІ- за обществено обслужваща дейност,за спорт и отдих с  

урегулирана площ от 1548 кв.м. в кв.70 гр.Ботевград,представляващ  

празен,незастроен терен.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ /А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№346  

Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижим имот- 

частна общинска собственост,находящ се в УПИ ХХІІІ- за обществено  

обслужваща дейност,за спорт и отдих с урегулирана площ от 1548 кв.м. в  

кв.70 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.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за‖, 1 глас  

„против‖,2 гласа „въздържал се‖, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

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

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

от ЗОС,чрез публичен търг с тайно надаване на недвижим имот- 

частна общинска собственост,включен в Програма за управление и  



разпореждане с имотите-общинска собственост в ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД през 2010 година както следва:  

УПИ ХХІІІ- за обществено обслужваща дейност,за спорт и отдих с  

урегулирана площ от 1548 кв.м. в кв.70 гр.Ботевград,представляващ  

празен,незастроен терен,при начална тръжна пазарна цена  

92 900/Деветдесет и две хиляди и деветстотин 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  

№347  

Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за допълване на решение  

№44/25.02.2010 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.19 от  

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

разпореждане с общинска собственост и проведено поименно гласуване с  

25 гласа „за‖, 1 глас „против‖,1 гласа „въздържал се‖, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Допълва и актуализира решение №44/25.02.2010 г. на Общински  

съвет-Ботевград,като в таблицата към т.1. от решението се създаде  

нов пореден номер 9 със следния текст:  

  

 №по  

ред  

КАТЕГОРИЯ  

на земята  

Годишна наемна цена  

на 1дка в лева  

9 Полски път 7.00  

  



  

2. При подписване на договорите и двете страни да се съобразят с  

интересите на тези които са там и това да се впише в договора  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ /А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№348  

Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за определяне на маломерни  

имоти от Общинския поземлен фонд на Община-Ботевград,които могат да  

се отдават под наем без търг и конкурс за една 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.24 а от ЗСПЗЗ и проведено поименно  

гласуване с 27 гласа „за‖, 0 глас „против‖,0 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

  

  

 1. Общински съвет –Ботевград определя за маломерни имоти от  

Общинския поземлен фонд на Община Ботевград всички имоти,които  

са с площ до 10 дка,включително.  

  

  

  

  

  

  

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№349  

Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отдаване под наем на полски  

пътища и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,находящи се в землището на Община  

Ботевград 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 чл.19а от ЗСПЗ във вр. с чл.46 от Наредбата за  

реда за придобиване,управление и разпореждане с общинска собственост  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общинският съвет Ботевград дава съгласие да се отдават под  

наем за срок от 1/една / година на имоти,както следва:  

- полски пътища,находящи се в землището на гр.Ботевград,в  

м.Белата кал,м.Тръстеник,м.Синьово,съгласно опис Приложение  

№1/03.12.2010г;  

- земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,находящи се в землището на  

гр.Ботевград,съгласно опис Приложение 2/03.12.2010  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да предприема  

необходимите действия за изпълнение 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  

  

№350  

 Ботевград,16.12.2010 г.  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ - Кмет на Община- 

Ботевград във връзка докладна записка за определяне на размерът на  

наемната цена на земите от Общинския поземлен фонд на общината и  

земите по чл.19 от ЗСПЗЗ и становища на Постоянната комисия по:  

бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос ,  

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

местното самоуправление и местната администрация ; чл.24а от ЗСПЗЗ  

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

разпореждане с общинска собственост и проведено поименно гласуване  

с 26 гласа „за‖,0 гласа „против‖, 1 гласа „въздържал се‖, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

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

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

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

следва:  

  

 №по  

ред  

КАТЕГОРИЯ  

на земята  

Годишна наемна цена  

на 1дка в лева  

1 Трета 16.00  

2 Четвърта 15.00  

3 Пета 14.00  

4 Шеста 13.00  

5 Седма 12.00  

6 Осма 11.00  

7 Девета 10.00  

8  

9.  

Десета  

Полски пътища  

 9.00  

 7.00  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№351  

  

Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на автомобил на  

ОбП‖Боженишки урвич‖ от Община Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 27 гласа „за‖, 0 глас „против‖,0  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Предоставя на Общинско предприятие ‖Боженишки Урвич‖  

автомобил - ВАЗ 21213 , СО 56-56 МА,  

инд.№XTA21213041748676; Двиг.№7739703 за временно  

безвъзмездно стопанисване и управление.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№352  

Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно 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 25 гласа „за‖, 0 глас  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

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

500/петстотин/ лева от собствени приходи на община Ботевград  

на Пенсионерски клуб‖Весел живот‖-село Трудовец във връзка с  

25 години от създаването му.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№353  

Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет-Ботевград относно докладна записка за изплащане  

хонорар на адвокат по адм. Дело №6124/2010 г. по описа на ВАС 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 гласа„против‖,3 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  



  

1. Дава съгласие да бъде изплатен хонарар в размер на 1500 лева на  

адв. Любомир Цеков за процесуално представителство и защита по  

адм. Дело 6124/2010 година на ВАС.  

2. Средствата да се изплатят от §1020‖Разходи за външни услуги‖ от  

бюджета на Общински съвет – Ботевград.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№354  

Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за осигуряване на средства за  

награда на учениците от ОУ‖Н.Й.Вапцаров‖,гр.Ботевград по повод  

патронния празник на училището 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 гласа„против‖,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от  

собствени приходи на община Ботевград в размер на 3000 /Три  

хиляди/лева във връзка с патронния празник на ОУ‖Н.Й.Вапцаров‖- 

град Ботевград,101 години от рождението на Никола Йонков Вапцаров  

и 60 години с името на именития наш български поет. Средствата да  

бъдат изразходвани за организация и провеждане на спортни  

мероприятия в училището  



  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№355  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансови  

средства за изплащане на наложена имуществена санкция от Комисия за  

защита на конкуренцията на община Ботевград,представлявана от кмета  

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 22 гласа „за‖, 5 гласа„против‖,1 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от  

собствени приходи на община Ботевград в размер на 7193 /Седем  

хиляди сто деветдесет и три лева и деветдесет и две ст./лева за  

заплащане на наложена имуществена санкция на община  

Ботевград,представлявана от Кмета на общината от Комисията за  

защита на конкуренцията,постановена по преписка №КЗК-895/2010  

година  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№356  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП-ПЗ на  

имот №009050,м.‖Край село‖ в землището на с.Трудовец  

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, 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 от ЗУТ, с чл.8,т.1,чл12,ал.2,чл.59,ал.1 от ЗУТ и проведено  

гласуване с 24 гласа „за‖, 0 гласа„против‖,1 гласа „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общински съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен  

устройствен план/ПУП/ на имот №009050 в м.‖Край село‖,землище  

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

земеделска земя за „Застрояване на жилищна сграда‖съгласно  

приложен проект.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

На основание чл.125,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  

№357  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на земеделски  

земи от общински поземлен фонд и становища на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции и местно самоуправление и законност по  

същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21,л.1,8 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 Григоров Савов недвижим имот  

№ 001691, с начин на трайно ползване „Нива‖, с площ от 0,985 дка., пета  

категория, находящ се в местността „Раяница‖, в землището на с. Литаково, общ.  

Ботевград, попадащ в имот № 001585, в м. „Раяница‖ и в имот № 001643, в м. „Крива  

река‖ - земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Литаково, при граници и  

съседи съгласно Скица – проект № Ф01456/05.10.2010г.  

  

2.Предоставя на наследниците на Петър Григоров Савов недвижим имот №  

001371, с начин на трайно ползване „Пасище с храсти‖, с площ от 4,130 дка., шеста  

категория, находящ се в местността „Орниче‖, в землището на с. Литаково,  

попадащ в имот № 001347, в м. „Орниче‖, в землището на с. Литаково - земя по чл. 19,  

ал. 1 от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица-проект № Ф01457/05.10.2010г.  

  

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

наследниците на Петър Григоров Савов 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  

№358  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на земеделски  

земи от общински поземлен фонд и становища на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции и местно самоуправление и законност по  



същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21,л.1,8 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 Георги Панчев Дивановски недвижим  

имот № 007125, с начин на трайно ползване „Изост. тр. нас.‖, с площ от 1,440 дка.,  

шеста категория, находящ се в местността „Голия рът‖, в землището на гр.  

Ботевград, попадащ в имот № 007118, в м. „Голия рът‖ - земя по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица-проект № Ф03235/24.08.2010г.  

  

2.Предоставя на наследниците на Георги Панчев Дивановски недвижим  

имот № 002105, с начин на трайно ползване „Нива‖, с площ от 0,776 дка., шеста  

категория, находящ се в местността „Чеканица‖, в землището на гр. Ботевград,  

попадащ в имот № 002019, в м. „Чеканица‖ - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при  

граници и съседи съгласно Скица-проект № Ф03237/14.09.2010г.  

  

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

наследниците на Георги Панчев Дивановски 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  

№359  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на земеделски  

земи от общински поземлен фонд и становища на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции и местно самоуправление и законност по  

същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21,л.1,8 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 25  

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



общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Предоставя на наследниците на Димитър Иванов Храненишки недвижим  

имот № 062276, с начин на трайно ползване „Пасище, мера‖, с площ от 4,847 дка.,  

осма категория, находящ се в местността „Чучуленица‖, в землището на с.  

Рашково, общ. Ботевград, попадащ в имот № 062248, в м. ‖Чачовци‖, землището на с.  

Рашково - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица –  

проект № Ф01057/05.10.2010г.  

  

 2.Предоставя на наследниците на Димитър Иванов Храненишки недвижим  

имот № 020017, с начин на трайно ползване „Ливада‖, с площ от 2,549 дка., осма  

категория, находящ се в местността „Чучуленица‖, в землището на с. Радотина,  

попадащ в имот № 020002, в м. „Чучуленица‖, землището на с. Радотина - земя по чл.  

19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при граници и съседи съгласно Скица-проект №  

Ф00477/05.10.2010г.  

  

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

наследниците на Димитър Иванов Храненишки 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  

№360  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на земеделски  

земи от общински поземлен фонд и становища на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции и местно самоуправление и законност по  

същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21,л.1,8 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 27  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Предоставя на наследниците на Иван Григоров Беремски недвижим имот  



№ 000453, с начин на трайно ползване „Ливада‖, с площ от 11,500 дка., четвърта  

категория, находящ се в местността „Чорбаджийска круша‖, в землището на с.  

Новачене, общ. Ботевград, попадащ в имот № 000449 в м. „Чорбаджийска круша‖ в  

землището на с. Новачене - земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, при граници и съседи  

съгласно Скица – проект № Ф01164/24.11.2010г.  

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

наследниците на Иван Григоров Беремски 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  

  

№361  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№0054116,м.‖Широко ливаде‖ в землището на гр.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.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 от ЗУТ, с чл.8,т.1,чл12,ал.2,чл.59,ал.1 и чл.109, ал.2от  

ЗУТ и проведено гласуване с 27 гласа „за‖, 0 гласа„против‖,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/ на имот №054116 в м.‖Широко ливаде‖,землище на гр.  

Ботевград с цел промяна на предназначението на същия за „Вилно  

строителство‖съгласно приложения проект с корекция по син цвят.  



3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

На основание чл.125,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  

  

№362  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП на имот  

№000354,м.‖Калница‖ в землището на гр.Ботевград с цел промяна на  

предназначението 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.2от  

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

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

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Общински съвет-Ботевград одобрява проект за Подробен устройствен  

план/ПУП/ на имот №000354 в м.‖Калница‖,землище на гр. Ботевград с  

цел промяна на предназначението на имота за строеж на „Паркинг и  

бензиностанция‖ строителство‖съгласно приложения проект .  

2.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

На основание чл.125,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  

  

№363  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП на УПИ І- 

707,708 За вилни нужди и озеленяване и улица с о.т.37-о.т.39,кв.8 курорт  

Зелин и становища на Постоянните комисии 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,на осн. чл.129,ал.1 от ЗУТ във вр. с чл.15,ал.3,  

чл.134,ал.1,т.1,чл. от ЗУТ;чл.36,ал.1,т.4 от ЗОС и проведено поименно  

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

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1 Дава съгласие за изработване на проект за изменение на Подробния  

устройствен план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ І-707,708 За  

вилни нужди и озеленяване,кв.8,к.Зелин-Ботевград и изменение на  

регулацията на улица с о.т.37-о.т.38-о.т.39.  

2.Дава съгласие за подписване на предварителен договор за замяна  

между Община Ботевград и Иван Стоянов Стоянов,Диляна Тодорова  

Стоянова,Цветана Тодорова Тодорова и Иван Тодоров Тодоров,  

относно изменението на ПУП-ПР по т.1 от настоящето решение.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

  

№364  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП –ПР на  

УПИ І-92 в кв.32 и УПИ І в кв29 по плана на с.Новачене  

 И становище на Постоянните комисии 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.134,ал.1,т.1 от ЗУТ  

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 изработване на проект за изменение на ПУП-План за  

регулация/ПР/ на УПИ І-92 в кв.32 и УПИ І в кв.29 по плана на  

с.Новачене,съобразно съществуващия на място път.  

2.Отвори се улица между кв.29 и кв.32 по плана на с.Новаене.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№365  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на земеделски  

земи по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ и становища на Постоянната комисия по  

стопанска политика и инвестиции и местно самоуправление и законност по  

същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21,л.1,8 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 28  

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

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Предоставя на наследниците на Стоян Михайлов Колев недвижим имот  

№ 196091, с начин на трайно ползване „Нива‖, с площ от 1,023 дка., четвърта  

категория, находящ се в местността „Трапа‖, в землището на с. Липница, общ.  

Ботевград, попадащ в имот № 196024 и в имот № 196029 - земи по чл. 19, ал. 1 от  

ЗСПЗЗ, в землището на с. Липница, при граници и съседи съгласно Скица – проект №  

Ф00843/29.11.2010г.  

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

наследниците на Стоян Михайлов Колев 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  

  

№366  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на финансова помощ  

на Сашо Иванов- с. Липница 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 28 гласа „за‖, 0 гласа„против‖,0 гласа  

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

  

 Р Е Ш И :  



  

1 Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

Иван Радков Николов в размер на 1000 /хиляда/ лева за оперативно  

лечение на сина му Сашо Иванов Иванов.  

2.Необходимите средства да се осигурят от собствени приходи на  

Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№367  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за отпускане на средства за  

финансиране на дейностите по изграждането на постоянна музейна  

експозиция в новия исторически музей 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‖,1 глас „въздържал се‖, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1 Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

150 000 /сто и петдесет хиляди/лева от собствени приходи на Община  

Ботевград ,за изработване,доставка и монтаж на място на елементи за  

художествено пространствено оформление и оборудване на постоянна  

музейна експозиция на Исторически музей гр.Ботевград.  



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

25 000 /Двадесет и пет хиляди/ лева от собствени приходи на община  

Ботевград за реставрация на етнографски ценности от фонда на  

Исторически музей гр.Ботевград  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ /А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№368  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за преобразуване на  

НУ‖В.Левски‖,с.Литаково в ОУ‖В.Левски‖ с. Литаково и становище на  

Постоянната комисия по образование,наука,култура и духовни дейности  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.10,ал.5 от ЗНП и чл.11,ал.2 от ППЗНП 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. Начално училище‖Васил Левски‖ със седалище и адрес:с.Литаково,  

ул.‖Велчова завера‖ №1, община Ботевград да бъде преобразувано в  

Основно училище „Васил Левски‖ със същия адрес и седалище. Вид на  

училището общообразователно,със степен на образование І-VІІІ  

клас,форма на обучение-дневна на една смяна със 125 ученици от І до V  

клас за учебната 2011-2012 година.  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да изготви мотивирано  

предложение до министъра на образованието,младежта и науката за  

преобразуване на НУ‖Васил Левски‖ в ОУ‖Васил Левски,с.Литаково,  

община Ботевград.  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№369  

Гр.Ботевград, 16.12.2010 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател  

на Общински съвет-Ботевград относно приемане на план за работа на  

ОбС през първо 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 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 2011  

година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

   


