
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

 

 

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №78 

                                         Гр.Ботевград,08.04.2016 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА МАРТИН ТИНЧЕВ – Председател на 

Общински съвет -Ботевград на  проект на план за работа на 
Общинския съвет-Ботевград през второто тримесечие на   2016 
година/вх.№1018/,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, 
ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  и  проведено    гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа 
„против”,  0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 
29,   

    

 

 

 

  Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Приема план за работа  на Общинския съвет-Ботевград през второто 

тримесечие на   2016 година. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

            

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №79 

                                         Гр.Ботевград,21.04.2016 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет  на Община  -

Ботевград на Докладна записка относно присъединяване на община 

Ботевград към Асоциация по В и К на обособената територия,обслужвана 

от „Водоснабдяване и  канализация „ЕООД-София/вх.№1045/ и становища 

на постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  

на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 10в, чл. 198г, т. 7 

и чл. 198а, ал. 5, във връзка с чл. 198б, т. 3 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона 

за водите ЗВ/ и  проведено  поименно гласуване с 16 гласа „за”,4 гласа 

„против”,  6 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,

   

       Р  Е  Ш  И  : 

  1. Приема решение за присъединяване на община Ботевград към 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София, след влизане в сила на 

Договора (по реда на Закона за водите - чл. 198п, ал. 1, предложение 

първо) за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите 

между Асоциация по ВиК - София и съществуващия ВиК оператор - 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - София. 

2. Определя Кмета на община Ботевград да представлява община 

Ботевград пред Общото събрание на „Асоциация по ВиК, в обособената 

територия на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - София, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация”  ЕООД – София, а при невъзможност 

той да участва лично, се определя негов заместващ представител. 

3. Определя ред за внасяне и гласуване на позициите на представителя 

на община Ботевград в заседание на Общото заседание на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД - София, както следва: 

В срок от 7 (седем) работни дни от получаване на проект за дневен ред 

за предстоящо редовно или извънредно заседание на Асоциацията по ВиК, 

кметът на община Ботевград, в качеството си и на представляващ община 

Ботевград в Асоциацията по ВиК, да внася в Общински съвет – Ботевград 

предложение съдържащо: дневен ред, предложение за решение и др.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                    /М. ТИНЧЕВ/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

 

 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №80 

                                         Гр.Ботевград,21.04.2016 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет  на Община  -

Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на преминаване и право на прокарване през недвижими имоти 

общинска собственост /вх.1016/ и становище на Постоянната комисия по 

териториално развитие и екология по същия въпрос ,Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 

6 от ЗОС, във връзка с чл. 192, ал. 3 вр. ал. 5 и чл. 193, ал. 4 вр. ал. 6 от ЗУТ 

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 учредяване на възмездно безсрочно право на 

преминаване и възмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ през 

поземлени имоти, представляващи публична общинска собственост, а 

именно: 

1.      ПИ с идентификатор 05815.301.303 - с НТП „за друг поземлен имот 

за движение и транспорт”, с трайно предназначение „урбанизирана”;  

2. ПИ с идентификатор 05815.301.304 - с НТП „за друг поземлен имот 

за движение и транспорт”, с трайно предназначение „урбанизирана”;  

3. ПИ с идентификатор 05815.301.305 - с НТП „за друг поземлен имот 

за движение и транспорт”, с трайно предназначение „урбанизирана”;  

4. ПИ с идентификатор 05815.301.306 - с НТП „за друг поземлен имот 

за движение и транспорт”, с трайно предназначение „урбанизирана”;  

5. ПИ с идентификатор 05815.301.307 - с НТП „за друг поземлен имот 

за движение и транспорт”, с трайно предназначение „урбанизирана”;  

6. ПИ с идентификатор 05815.301.308 - с НТП „за друг поземлен имот 

за движение и транспорт”, с трайно предназначение „урбанизирана”;  

7. ПИ с идентификатор 05815.27.495 - с НТП „за селскостопански, 

горски, ведомствен път”, с трайно предназначение „земеделска”; 

8. ПИ с идентификатор 05815.27.498 - с НТП „за селскостопански, 

горски, ведомствен път”, с трайно предназначение „земеделска”; 



9. ПИ с идентификатор 05815.27.608 - с НТП „за селскостопански, 

горски, ведомствен път”, с трайно предназначение „земеделска”; 

10. ПИ с идентификатор 05815.27.609 - с НТП „за местен път”, с трайно 

предназначение „територия на транспорта”; 

11.     ПИ с идентификатор 05815.58.306, представляващ земя по чл. 19, ал. 

1 от ЗСПЗЗ, с НТП „пасище”, с трайно предназначение „земеделска”, с площ от 

464 кв.м, находящ се в местност „Побит камък”, землище град Ботевград; 

актуван с АПОС №2444 от 19.04.2016г., вписан в Служба по вписванията 

рег.№988/19.04.2016г., №188, том IV, н.д.№578/16, парт.35518 

12. ПИ с идентификатор 05815.301.309 -  с НТП „за друг поземлен имот 

за движение и транспорт”, с трайно предназначение „урбанизирана”,  

в полза на "СЕНСАТА ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД, с 

ЕИК131018307, със седалище и адрес на управление –  гр. София 1528, район 

Искър, бул. Искърско шосе №7, сграда 15, офис 3, представлявано заедно или по 

отделно от управителите Томи Вер Елст, Герит Хендрик Енсинг, Джефри Джон 

Коте, необходимо с цел изграждане на „Външно ел. захранване с кабели 

СрН 20kV за съществуваща възлова станция, за ел. захранване на 

Производствена сграда, находяща се в индустриална зона 

„Микроелектроника”, гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.301.367 по 

КК и КР на град Ботевград, с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид производствен, складов 

обект, с площ 31013 кв.м, УПИ XXIV, квартал 70 по действащия регулационен 

план на град Ботевград, собственост на Възложителя  на обекта съгласно 

съгласно Нотариален акт за доброволна делба на недвижими имоти №127, том 

II, рег.№3255, дело №275 от 2011г., вписан в Служба по вписванията с вх. 

№1103 от 28.06.2011г., Акт №84, том I, парт. 11080, 11081. 

2.Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят при 

съобразяване със съществуващите подземни проводи и съоръжения, като ел. 

трасето да се изпълни съгласно параметрите на представените части от 

инвестиционния проект и заповедта на кмета на община Ботевград, която ще се 

издаде по реда на чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ. 

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

произтичащите от горното процедури, съгласно изискванията на ЗУТ. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №81 

                                         Гр.Ботевград,21.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет  на Община  -

Ботевград на Докладна записка относно провеждане на археологически 

разкопки около терена на каменна църква”Св. Георги”-

с.Трудовец,м.”Манастиря”/вх.№1029/ и становище на Постоянната 

комисия по териториално развитие и екология по същия въпрос 

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

6,ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5  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 

10000/Десет хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград,за 

провеждане на археологически разкопки около терена на най-стария 

архитектурен  паметник на културата в региона на община Ботевград-

каменна църква”Св.Георги”-с.Трудовец,местността „Манастиря”,община 

Ботевград. 

2. Възлага на кмета на Общината да сключи договор за съвместна дейност с 

Национален исторически  музей. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №82 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ПЕТКО КОЛЕВ – Директор на ОП  

„БАЛКАН”-гр.Ботевград на информация за дейността на общинското 

предприятие за 2015 година /вх.№1032/ и становища на Постоянните 

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

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

администрация  и  проведено   гласуване  с 25 гласа  „за”,1 глас „против”,  

2 гласа „въздържал се” по т.1 и 28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се” по т.2 , при общ брой общински съветници 29,  

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1.   Приема Информацията за дейността на ОП”БАЛКАН” за 2015 година . 

2. Директора на ОП”Балкан” да внесе на следващото редовно заседание 

през м. май  Програма за дейността на предприятието за 2016 година 

включително  планирани събития и стратегия за ефективно използване на 

предоставената  материална база.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №83 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЦВЕТАНКА АРБОВА – Директор на ОП  

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ”-гр.Ботевград на информация за дейността на 

общинското предприятие за 2015 година /вх.№1034/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  на 

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

местната администрация  и  проведено   гласуване 26 гласа  „за”1 глас 

„против”,  0 гласа „въздържал се” по т.1 и 27 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 

гласа „въздържал  се”  по т.2,  при общ брой общински съветници 29, 

  

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1.   Приема Информацията за дейността на ОП”ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ ” за 

2015 година . 

2.    Да се изработят и монтират табла в града и селата от общината  за 

разлепване на некролози на  места съгласувани с Общинската 

администрация. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №84 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА РАДКА ГЪСАШКА – Директор на ОП  

„АВТОГАРИ И ТРАНСПОРТНО ОБСЛУЖВАНЕ”-гр.Ботевград на 

информация за дейността на общинското предприятие за 2015 година 

/вх.№1018/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

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

за местното самоуправление и местната администрация  и  проведено   

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

общ брой общински съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1.   Приема Информацията за дейността на ОП” АВТОГАРИ И ТРАНСПОРТНО 

ОБСЛУЖВАНЕ”-гр.Ботевград  ” за 2015 година . 

2.  Да бъдат поставени указателни табели и разписания на автобусните 

спирки в гр. Ботевград и селата. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №85 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ЙОНКА ПЕТРОВА – Директор на ОППД  

„БОЖЕНИШКИ УРВИЧ” на информация за дейността на общинското 

предприятие за 2015 година /вх.№1159/ и становища на Постоянните 

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

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

администрация  и  проведено   гласуване с 21 гласа  „за”,1 глас „против”,  

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

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1.   Приема Информацията за дейността на ОППД  

„БОЖЕНИШКИ УРВИЧ”  за 2015 година . 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №86 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  МИЛЧО ИЛЧЕВ – Директор на ОП  

„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ”-БОТЕВГРАД на 

информация за дейността на общинското предприятие за 2015 година 

/вх.№1033/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

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

за местното самоуправление и местната администрация  и  проведено   

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

общ брой общински съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1.   Приема Информацията за дейността на ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА 

НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ”-БОТЕВГРАД   за 2015 година . 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

        

          

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №87 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  СПАСЕН ЦЕНОВ – Общински съветник на 

краткосрочна програма за задържане на младите хора и привличане на 

новозаселници  в община Ботевград и бюджет за изпълнението  

и/вх.№1037 и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т.12  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и  проведено   

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

общ брой общински съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

 

1. Приема  Програма за задържане на младите хора и привличане на 

новозаселници  в община Ботевград  и бюджет за изпълнението и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №88 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно даване съгласие 

за отпускане на финансови средства  за доизграждане на система за 

видеонаблюдение в гр.Ботевград и закупуване на 6 нови неупотребявани 

леки автомобили за нуждите на общинска администрация и за Дирекция 

„Обществен ред и сигурност”/вх.№1047/ 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 15 гласа  „за”,0 глас 

„против”,  14 гласа „въздържал се” по т.1; 25 гласа „за”, 0 гласа „против”4 

гласа „въздържал се по т.2 и 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,5 гласа 

въздържал се по т.3 ,  при общ брой общински съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

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

отпуснати  финансови средства в размер до 100 000 (сто хиляди) лева с 

включен ДДС за доизграждане на система за видеонаблюдение в  община 

Ботевград вкл. и  закупуване на  4 броя панорамни камери,които да се 

поставят на стратегически места в гр. Ботевград. 

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

отпуснати  финансови средства в размер до 100 000 (сто хиляди) лева с 

включен ДДС за закупуване на 6 (шест) нови неупотребявани леки 

автомобили, мотоциклети и велосипеди  за нуждите на общинска 

администрация Ботевград и за Дирекция "Обществен ред и сигурност” при 

община Ботевград. 

3.Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 

по т.1 и т.2 действия. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 



 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №89 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА МАРТИН ТИНЧЕВ  – ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД НА. Докладна записка относно  избор 

на зам.председатели на Общински съвет – Ботевград /вх.№1028/ 

 и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание чл. 24, ал. 2   от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и чл.10 от ПОДОбСНКВОА и  

проведено     гласуване с 19 гласа  „за”,0 глас „против”,  6 гласа 

„въздържал се” по т.1.1;16 гласа „за”, 0 гласа „против”,11 гласа „въздържал 

се по т.1.2 и 21 гласа „за”, 0 гласа „против”,5 гласа въздържал се по т.2 ,  

при общ брой общински съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

1. Избира  зам.председатели на Общински съвет- Ботевград,както следва 

1.1. Цанко Николов Цанов 

1.2. Любомир  Венциславов Лилов 

2. Председателят на ОбС,зам.председателите на ОбС и ръководителите на групи 

общински съветници провеждат ежемесечно работни срещи преди заседанията 

Общинския съвет. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №90 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА- 

БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно  присъждане на почетна грамота 

/вх.№1019/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

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

местното самоуправление и местната администрация  и чл.14 от Наредбата за 

символите,почетните знаци и звания на Ботевград и  проведено     гласуване с 

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

общински съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

 

1.Присъжда Почетна грамота  на Ташка Йотова Дикова за добър управленски 

подход и реализиране на ефективен модел за развитие на ЦДГ”Слънце” гр. 

Ботевград и значими заслуги към предучилищното образование в община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 



Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                         ПРЕПИС! 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №91 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА КРИСТАЛИНА  ТАНЕВА   – Управител на 

„Ботевградски вести”ЕООД на  Докладна записка относно приемане на 

годишен финансов отчет на „Ботевградски вести”ЕООД за 2015 

година./вх.№1035/и становище на кмета на община Ботевград /вх.№1043/ 

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 НУПСОЧКТД и  проведено   поименно   гласуване с 25 

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

общински съветници 29,   

     

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1 Приема годишния финансов отчет на „Ботевградски вести”ЕООД,гр.Ботевград  

за 2015 година. 

2. Не освобождава от отговорност управителя на  Ботевградски 

вести”ЕООД,гр.Ботевград-Кристалина Панчева Танева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                                                            ПРЕПИС! 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №92 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД НА Докладна записка   относно Създаване на 

Сдружение с нестопанска цел”Местна инициативна група Ботевград” 

/вх.№1030/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,т.15,т.8  и т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация   и 

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

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

  

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие Община Ботевград да участва в Сдружение с нестопанска 

цел „Местна инициативна група Ботевград“. 

2. Определя Иван Гавалюгов, кмет на Община Ботевград, да представлява 

Община Ботевград на учредителното събрание на юридическо лице с 

нестопанска цел: Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ 

/Сдружение „МИГ Ботевград/, като от името и за сметка на Община 

Ботевград, регистрира Община Ботевград като член на Сдружение „МИГ 

Ботевград” и от нейно име, и за нейна сметка гласува по всички 

възникнали  на учредителното събрание въпроси, в това число – избор на 

органи на сдружението, както и по всички други въпроси, свързани с 

учредяването, регистрирането и управлението на новото Сдружение, както 

намери за добре. 

3.Предоставя помещение с адрес: гр.Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13, 

за седалище на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“, за срок 

от 5 /пет/ години. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 



 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                                                            ПРЕПИС! 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №93 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД НА Докладна записка   относно приемане на 

Общинска програма за закрила на детето в Община Ботевград през 2016 

година/вх.№1020/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,т.12  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл.3,ал.1 от 

Правилника за прилагане  на Закона за закрила на детето  и проведено     

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

общ брой общински съветници 29,   

  

 

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община 

Ботевград през 2016 година  

2. За следващото редовно заседание  през м. май да се внесе отчет за 

изпълнение  на програмата за закрила на детето в Община Ботевград 

през 2015 година  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                                                            ПРЕПИС! 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №94 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД НА Докладна записка   относно приемане на 

Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

общински и държавни училища  в Община Ботевград през 2016 

година/вх.№1021/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1,т.12,чл.17,ал.1,т.3  

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

чл.12,ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на 

деца  с изявени дарби   и проведено     гласуване с 25 гласа  „за”,0 глас 

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

   

  

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1 Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от общински и държавни училища  в Община Ботевград през 

2016 година  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                                                            ПРЕПИС! 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №95 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно отдаване под 

наем на  недвижими имоти – частна общинска собственост /вх.№  1026 /  и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.14, ал.3, ал.6 и ал.8 от ЗОС и във връзка с чл.20, ал.1 от 

НРПУРОИ  и Тарифа за определяне на минимален месечен наем на 1кв.м. 

полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към НРПУРОИ  

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

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

  

        Р  Е  Ш  И  : 

 

       1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие, без провеждане на търг и 

конкурс, кмета на община Ботевград или упълномощено от него лице да 

подпише договори за наем с лица регистрирани по Закона за лечебните 

заведения  за  недвижими имоти-частна общинска собственост, отредени за 

здравни дейности, представляващи: 

    1.1 Помещения-лекарски кабинети в четириетажна масивна сграда 

/бивша поликлиника/,  ПИ с идентификатор №05815.303.120.01 по 

кадастралната карта на гр. Ботевград, изградена в УПИ I, кв. 202,гр. 

Ботевград, актувана с АОС №986/2008г, вписан в Агенция по вписванията 

с вх.рег.№ 85/29.01.2008г.,№ 59,том I,н.д.№71 парт.169. 

    1.2 Помещения в Здравните домове  в селата на общината, актувани с 

АОС №124/1998г-Врачеш, АОС №140/1998г.-Трудовец, АОС №504/2002г-

Литаково, АОС №505/2002г-Скравена, АОС №506/2002г.Новачене 

    2. Договорите по т.1 от настоящото решение да се подпишат за срок от 

4/четири/години, при наемни цени за полезна площ определени по Тарифа 

към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, а за общите площи от сградите 



/фоайета,коридори,стълбища и др./при същата наемна цена умножена по 

коефициент 0.25. 

   3. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното решение процедури при спазване 

разпоредбите на ЗОС и в съответствие с изискванията в Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                                                            ПРЕПИС! 

 

 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №96 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД НА Докладна записка  за отдаване под наем на  

недвижими имоти– общинска собственост за разполагане на преместваеми 

търговски обекти /вх.№1027/ и становища на Постоянните комисии по  

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

ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.14, ал.2, ал.7 и ал.8 от ЗОС; чл.17,ал.1 

от НРПУРОИ  и Тарифа за определяне на минимален месечен наем на 

1кв.м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към 

НРПУРОИ  и проведено  поименно  гласуване с 20 гласа  „за”,0 глас 

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

             Р  Е  Ш  И  : 

 

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

срок от  4/четири/ години, чрез публично оповестени търгове с тайно 

наддаване на  недвижими имоти –общинска собственост: 

            Публична общинска собственост:  

            1.1. 5 броя Терени с номера от №1 до № 5 включително, с размери 

3.80м. на 3.80м., всеки с площ от 14.44кв.м. за разполагане на 

преместваеми търговски обекти-павилиони за продажба на промишлени 

стоки  по ул. „Стара планина” прилежаща на  кв.62 по плана на гр. 

Ботевград, съгласно схема  одобрена  от главния архитект на Община-

Ботевград. при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 174.00/сто 

седемдесет и четири/ лева без ДДС. 

           1.2. Терен с площ от 25.92 кв.м., находящ се в УПИ I-за училище, 

кв.63 по плана на гр.. Ботевград/, съгласно схема, одобрена  от главния 

архитект на Община-Ботевград. при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 311.00/триста и единадесет/лв без ДДС.  



          Частна общинска собственост: 

         1.3 Терени с №8 ,№9 ,№10 и №11, с размери 3.60м. на 3.60м., всеки с 

площ от 12.96кв.м. за разполагане на преместваеми търговски обекти-

павилиони за продажба на промишлени стоки  в УПИ IV в кв. 62, ПИ с 

идентификатор 05815.304.25 по плана на гр. Ботевград. актуван с АОС № 

1318/2012г. съгласно схема, одобрена  от главния архитект на Община-

Ботевград. при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 156.00/сто 

петдесет и шест/лв.без ДДС.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на ЗОС и Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество .  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                                                            ПРЕПИС! 

 

 

                 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №97 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД НА Докладна записка за отдаване под наем на  

недвижими имоти – общинска собственост за разполагане на 

преместваеми търговски обекти /вх.№1025/ и становища на Постоянните 

комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  на основание 

чл.21, ал.1, т.8, ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 и ал.8  във вр. 

с чл.14,ал.2 от ЗОС; чл.17,ал.1 от НРПУРОИ  и проведено  поименно  

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

общ брой общински съветници 29,   

           

           Р  Е  Ш  И  : 

 

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

срок от  1/една/ година, чрез публично оповестени търгове с тайно 

наддаване на  3 преместваеми търговски обекти, съгласно схема,  одобрена  

от главния архитект на Община-Ботевград, представляващи павилиони за 

продажба на сладолед върху:  

            1.1  Терен  номер  №1 с площ от 4.00кв.м.находящ се УПИ I –за 

административни, културни дейности и паркинг в кв.65 ПИ с 

идентификатор 05815.301.113, актуван с акт №1374 от 04.10.2012г. за 

частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 80.00/осемдесет/ лева без ДДС. 

             1.2  Терен  номер  №2 с площ от 4.00кв.м.находящ се в кв. 75 / на 

бул.Трети март , до пресечката на ул. Гурко/, ПИ с идентификатор 

05815.301.344, публична общинска собственост, , при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 80.00/осемдесет/ лева без ДДС. 

             1.3 Терен  номер  №3 с площ от 4.00кв.м.находящ се на 

площадното пространство между кв.62 и кв.49, западно от сградата на 



Исторически музей, ПИ с идентификатор 05815.304.1588, публична 

общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер 

на 80.00/осемдесет/лева без ДДС. 

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на ЗОС и Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество .  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                                                            ПРЕПИС! 

 



 

              

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №98 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД НА Докладна записка  за отдаване под наем на  

недвижими имоти – Публична общинска собственост /вх.№.№1023/ 

и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският 

съвет–Ботевград  на основание чл.21, ал.1,т.8,ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА, чл.14,ал.7 и ал.8 във връзка с чл.14,ал.2 от ЗОС; чл.15 от 

НРПУРОИ;Тарифа за определяне на минимален месечен наем за 1 кв.м. 

полезна площ при отдаване под наем на общински обекти към НРПУРОИ  

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

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

        

           Р  Е  Ш  И  : 

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

за срок от  4/четири/ години, чрез публично оповестени търгове с тайно 

наддаване на  недвижим имот–публична общинска собственост, 

представляващ: 

         1.1. Обособена част от първи етаж на Младежки дом - Кафе-

сладкарница с полезна площ от 60.00 кв.м., находяща се  в УПИ XII в кв.29 

по плана на с. Литаково, община Ботевград, при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 180.00/сто и осемдесет / лева, без ДДС. 

        2 .  За Помещение в сутерена на сградата на  Читалище „Събуждане” с 

полезна площ от 58.54кв.м., находяща се в УПИ ХХ,  кв.1 по плана на с. 

Врачеш, Кмета на с.Врачеш да изготви регламент за ползване на 

помещението   за обществени нужди от населението на селото . 

       3.  Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на ЗОС и Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                                                            ПРЕПИС! 

 



 

              

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №99 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД на  Докладна записка за отдаване под наем на  

недвижими имоти–Публична общинска собственост с. Рашково   

/вх.№1024/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

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

чл.14,ал.7 и ал.8 от ЗОС във вр. с глава VІ от НРПУЗОИ и Тарифа за 

определяне на минимален  месечен наем на 1 кв.м. полезна площ при 

отдаване под наем на общински обекти към НРПУРОИ  и проведено  

поименно  гласуване с 21 гласа  „за”,0 глас „против”, 0 гласа „въздържал 

се”,  при общ брой общински съветници 29,   

     

           Р  Е  Ш  И  : 

 

 

       1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие,  да се проведе търг с явно 

наддаване за отдаване под наем за срок от 4 /четири/ години недвижим 

имот-публична общинска собственост,представляващ: 

    1.1 Помещение в сградата на кметство с.Рашково с полезна площ от 

30.00 кв.м., находяща се в  п-л IV-174, кв. 31 по плана на с. Рашково при  

месечна наемна цена в размер на 45.00/четиридесет и пет/ лева, без ДДС. 

   2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира и изпълни 

необходимите действия, в съответствие с разпоредбите на ЗОС и Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество.  
   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                                                            ПРЕПИС! 

             



         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №100 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

 

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно   предоставяне  

на движими вещи-общинска собственост на ОП”БКС” за стопанисване и 

управление /вх.№1004/и становища на Постоянните комисии по  същия 

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

ЗМСМА, чл.11,ал.2 във връзка с чл.12,ал.1от ЗОС и проведено  поименно  

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

общ брой общински съветници 29,   

     

           Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Прекратява предоставените права за  ползване на „Родина 75 И” в 

ликвидация  ЕООД в  Решение № 182/29.07.2010г.на Общински съвет – 

Ботевград, върху следните  движими  вещи – общинска собственост: 

     - Товарен автомобил  Форд транзит ФТ350 с идентификационен 

номер WF0LXXGBFL3J81898   и рег.№ СО 48 11, 

 - Лек автомобил Форд Транзит 2,5 Д с идентификационен номер 

WF0FXXGBVFTL16562 и рег.№ СО 88 35ВН   

 2. Предоставя за стопанисване и управление на ОП” Благоустройство 

и комунално стопанство” 

 - Товарен автомобил  Форд транзит ФТ350 с идентификационен номер 

WF0LXXGBFL3J81898   и рег.№ СО 48 11, 

-   Лек автомобил Форд Транзит 2,5 Д с идентификационен номер 

WF0FXXGBVFTL16562 и рег.№ СО 88 35ВН   

 и допълва   Приложение № 2 към Правилника за организацията, 

устройство и дейността на  ОП”БКС”  към Решение №2/14.01.2016г.  на 

Общински съвет Ботевград.  

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

произтичащите от горното решение  процедури  по  Закона за общинската 

собственост.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

     

 / М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               



                              ПРЕПИС! 

           

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №101 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие 

за учредяване право на преминаване през поземлени имоти-публична 

общинска собственост/вх.№1046//и становища на Постоянните комисии по  

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

8 от ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6, вр. чл. 7, ал. 2 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 

3 и ал. 5 и ЗУТ, във връзка с разпоредбите на чл. 281, ал. 1, изр. първо, чл. 

288 и чл. 295, ал. 7 от ЗЕС и проведено  поименно  гласуване с 24 гласа  

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

съветници 29,   

               Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно безсрочно право на 

преминаване през поземлени имоти – публична общинска собственост, 

представляващи земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, а именно - през ПИ с              

№ 606001, с площ от 5,476 дка, с НТП „Пасище, мера”, актуван с АПОС                

№ 2441/22.03.2016г. и през ПИ с № 543010, с площ от 10,182 дка, с НТП 

„Пасище, мера”, актуван с АПОС № 2442/22.03.2016г., находящи се в 

местността „Предела”, в землището на с. Новачене, общ. Ботевград, в 

полза на „ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ”ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и 

адрес на управление – гр. София 1766, Столична община, район Младост, 

жк.”Младост 4”, Бизнес парк „София”, сграда 6, представлявано от 

Изпълнителния директор Стайн-Ерик Велан, необходимо с цел осигуряване 

на транспортен достъп до поземлен имот № 000013, горска територия, 

частна държавна собственост, в землището на с. Радотина, общ. Ботевград, 

в който е разположен обект „Мобилна базова станция GSM/UMNTS на 

Globul № 2171”, представляващ стълб за телекомуникационно оборудване и 

съоръжение на техническата инфраструктура, собственост на „ТЕЛЕНОР 

БЪЛГАРИЯ”ЕАД. 

2.Усвояването на ограниченото вещно право по точка 1 да се извърши 

съобразно представените от Възложителя на обекта актуални скици - извадки 

в обхвата на проектното трасе за достъп, издадени от Общинска служба 

„Земеделие” гр. Ботевград, като в случай че правото на преминаване бъде 

прекратено, Възложителя е длъжен да възстанови цитираните в т.1 общински 

имоти в първоначалния им вид. 



 3.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното процедури, съгласно изискванията на ЗУТ и 

ЗЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 



           

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №102 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно разрешение за 

изработване на проект за ПУП-ПЗ за промяна предназначението на земеделска 

земя м „Райновското”землище на с.Врачеш/вх.№1053/и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА,  

осн. чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ,във вр. с чл.8,т.1,чл.12,ал.2, 

чл.108,ал.1и чл.110,ал.1,т.3 от ЗУТ и  проведено    гласуване с 24 гласа  „за”,0 

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

   

               Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Разрешава изработването на Проект за подробен устройствен 

план/ПУП- План за застрояване и одобрява техническо задание за 

проектиране на имот№010011,находящ се в м.”Райновското”,землище на с. 

Врачеш,община Ботевград с цел промяна предназначението на земеделска 

земя за неземеделски нужди-за жилищно строителство,като за имота се 

установи устройствена зона Жм с технически показатели- Пл.застр.-40%К 

инт.-1.0,П озел-40%, К корниз-10 м.,предвиди се свободно жилищно 

застрояване с ограничителни линии на отстояния-3.00 м от страничните 

имотни граници,4.00 м от път и 5.00 м. от граничната линия към дъното на 

имот №010011,местност”Райновското” землище на с. Врачеш,община 

Ботевград,Софийска област. 

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

произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите на 

ЗУТ 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 



    

 

 

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №103 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване съгласие за 

отпускане на финансови средства от собствени приходи на общината 

/вх.№1022/ /и становища на Постоянните комисии по същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация и  проведено   

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

при общ брой общински съветници 29,   

         

 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

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

1000/хиляда/ лева от собствени приходи на община Ботевград , по повод 

навършване 40 години от създаването на Женска вокална група за руски песни 

и 50-години  диригентска и творческа дейност на Ангелина Болярска 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 



    

 

 

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №104 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно даване съгласие 

за отпускане на финансови средства от собствени приходи на общината  за 

участие в Национален поход /вх.№1015/и становища на Постоянните 

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

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

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

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

   

         

 

       Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

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

1500/хиляда/ лева от собствени приходи на община Ботевград , за 

осигуряване и превоз на 25-30 походници от общината  в 70-ти Национален 

туристически поход”По стъпките на Ботевата чета”-Козлодуй-Околчица. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 



    

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №105 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна  за предоставяне на земеделски 

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

земеделските земи, с. Новачене/вх.№№1039//и становища на Постоянните 

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

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./, вр. 

чл. 45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и  проведено   поименно  гласуване с 24 

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

общински съветници 29,   

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Предоставя на наследниците на Иван Генчев Иванов следния 

земеделски имот:  

- имот с проектен № 507061, с НТП „Нива”, с площ от 1,491 дка., пета 

категория, находящ се в местността „Бел. Воденица”, попадащ в имот с № 

507014, в землището на с. Новачене, общ. Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01440/23.02.2016г. 

 

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

на Гошо Маринов Генчев, в качеството му на наследник на Иван Генчев Иванов, 

както и на Началника на Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда 

на АПК. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 



    

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №106 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна  за предоставяне на земеделски 

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

земеделските земи, с. Врачеш /вх.№1040//и становища на Постоянните 

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

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./, вр. 

чл. 45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и  проведено   поименно  гласуване с 24 

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

общински съветници 29,   

        Р  Е  Ш  И  : 

1.Предоставя на наследниците на Христо Александров Герговски 

следния земеделски имот:  

- имот с проектен № 034011, с НТП „Нива”, с площ от 2,205 дка., пета 

категория, находящ се в местността „Остроша”, попадащ в имот с № 034009, в 

землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица 

– проект № Ф01200/22.02.2016г. 

 

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

на Георги Христов Александров, в качеството му на наследник на Христо 

Александров Герговски, както и на Началника на Общинска служба по 

земеделие - гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 



    

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №107 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна  за предоставяне на земеделски 

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

земеделските земи, с. Врачеш /вх.№1041//и становища на Постоянните 

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

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./, вр. 

чл. 45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и  проведено   поименно  гласуване с 24 

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

общински съветници 29,   

        Р  Е  Ш  И  : 

 
1.Предоставя на наследниците на Георги Тодоров Гешев следния 

земеделски имот:  
- имот с проектен № 028041, с НТП „Нива”, с площ от 1,255 дка., пета 

категория, находящ се в местността „Банов дол”, попадащ в имот с № 028036, в 
землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – 
проект № Ф01201/22.02.2016г. 

 
 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Георги Тодоров Гешев, в качеството му на наследник на Георги Тодоров Гешев, както 
и на Началника на Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, по реда на АПК. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

Изготвил:А.Нейко 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               



                              ПРЕПИС! 

    

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №108 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна  за предоставяне на земеделски 

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

земеделските земи, с. Врачеш /вх.№1042//и становища на Постоянните 

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

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./, вр. 

чл. 45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и  проведено   поименно  гласуване с 24 

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

общински съветници 29,   

        Р  Е  Ш  И  : 
1.Предоставя на наследниците на Дойчо Александров Таралански 

следния земеделски имот:  
- имот с проектен № 031026, с НТП „Нива”, с площ от 2,144 дка., пета 

категория, находящ се в местността „Банов дол”, попадащ в имот с № 031024, в 
землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – 
проект № Ф01195/22.02.2016г. 

 
 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Вела Дойчова Бончовска, в качеството й на наследник на Дойчо Александров 
Таралански, както и на Началника на Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, 
по реда на АПК. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               



                              ПРЕПИС! 

    

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №109 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна  за предоставяне на земеделски 

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

земеделските земи, с. Гурково /вх.№1038/и становища на Постоянните 

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

21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010г./, вр. 

чл. 45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и  проведено   поименно  гласуване с 24 

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

общински съветници 29,   

        Р  Е  Ш  И  : 

1.Предоставя на наследниците на Петър Дилчев Генов следния 

земеделски имот:  

- имот с проектен № 039007, с НТП „ливада”, с площ от 3,077 дка., 

четвърта категория, находящ се в местността „Чировете”, попадащ в имот с № 

0339007, в землището на с. Гурково, общ. Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф00676/23.02.2016г. 

 

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

на Радул Алипиев Петров, в качеството й на наследник на Петър Дилчев 

Генов,както и  на Началника на Общинска служба по земеделие - гр. Ботевград, 

по реда на АПК. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 

    

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №110 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно върнато  

Решение №69 от Протокол №7/31.03.2016година  за  разрешение  

изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗР на имот в кв.60 по плана 

нас.Скравена/вх.№1049/ и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос ,   Общинският съвет–Ботевград  на основание чл.45, ал.7 от 

ЗМСМА, чл.20 във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2 и чл.21, ал.1, т.11 

от ЗМСМА,на основание чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ  и  проведено   гласуване 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

        Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Дава съгласие за изработване на Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на 

имот №1210, в кв.60 по плана на с.Скравена, като към новообразувания 

УПИ ХІV-1210 за  обществено обслужване се придаде част от улица. 

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

произтичащите от горното Решение процедури съгласно разпоредбите на 

Закона за устройство на територията. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 

    

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №111 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  даване съгласие 

за одобряване на схема за поставяне на преместваеми търговски 

обекти/маси/ пред кафе-аператив „Цвет”,кв.49,гр.Ботевград/вх.№1047/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,   Общинският 

съвет–Ботевград  на основание чл.21,ал.1, т.8 и ал.2, чл.27, ал.4 и 5 от 

ЗМСМА, чл.56 от Закон за устройство на територията  и чл.9, ал. 1 и ал.3 

от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, информационните 

и монументално-декоративни елементи на територията на Община 

Ботевград  и чл. 19,ал.4,т.6 от Наредбата за определяне и администриране 

не местните такси и цени на услуги на  територията на община Ботевград 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 за одобряване от гл.архитект на Община 

Ботевград –Схема за разполагане на 10 броя маси за сервиране на 

храни и напитки, върху терен,представляващ ПИ с идентификатор  

05815.302.752, публична общ.собственост, /пл.Саранск/ находящ се в  

кв.49 по действащия регулационен план на  гр.Ботевград,     

2.Възлага на Кмета на общината да извърши произтичащите 

процедури 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 



    

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №112 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – 

КМЕТ НА ОБЩИНА- БОТЕВГРАД  на  Докладна записка 

относно  даване съгласие за одобряване на схема за поставяне на 

преместваеми търговски обекти/маси/пред  кафе-сладкарница 

„Густо”,кв.75,гр.Ботевград/вх.№1046/и становища на Постоянните комисии 

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

и ал.2, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.56 от Закон за устройство на територията  

и чл.9, ал.1 и ал 3 от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, 

информационните и монументално-декоративни елементи на територията на 

Община Ботевград  и чл. 19,ал.4,т.6 от Наредбата за определяне и 

администриране не местните такси и цени на услуги на  територията на 

община Ботевград 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 за одобряване от гл.архитект на Община 

Ботевград –Схема за разполагане на 7 броя маси за сервиране на 

храни и напитки, върху терен публична общинска собственост , 

представляващ ПИ с идентификатор 05815.301.282 /ул.Гурко/ 

находящ се в  кв.75 по действащия регулационен план на  

гр.Ботевград,     

2.Възлага на Кмета на общината да извърши произтичащите 

процедури. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

     Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 



    

        

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №113 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   

 

                 ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН НАЧЕВ  – 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   на  Докладна записка относно 
изменение и допълнение в действащата Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Ботевград /вх.№1045/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 15 гласа  „за”,2 глас „против”, 8 гласа „въздържал се”,  
при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

        Р  Е  Ш  И  : 

1.Променя и допълва Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ботевград,както следва: 

Чл.38,т.6.4 в Раздел VІ придобива вида: За обекти на основното 

застрояване с производствени функции и откритите  използваеми 

площи/площадки за открито гариране,паркиране и спортни  

съоръжения,паркоустройство и благоустройство и др./към тях –  2.00 

лева/кв.м. от РЗП за сгради,не по-малко от 500.00 лева и 1 лев/кв.м. за 

откритите използваеми площи. 

При наличие на Доклад за съответствие ,изготвен от лицензирана 

фирма,към проектната документация,сумите по чл.38,т.6.4 се намаляват с 

50%. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

     Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                 

                               

                              ПРЕПИС! 



  

       

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                           №114 

                                         Гр.Ботевград,28.04.2016 г. 

   
                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НА  Докладна записка относно  даване съгласие за 

учредяване право на преминаване и право на прокарване през недвижими имоти-

общинска собственост/вх.№1051//и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 5 и чл. 193, ал. 6 от 

ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на чл. 281, ал. 5, чл. 281а, ал. 1, 

т. 2 и чл. 295, ал. 7 от Закона за електронните съобщения  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 на: 

1.1.Безвъзмездно безсрочно право на преминаване и безвъзмездно 

безсрочно право на прокарване /сервитут/ през следните имоти – 

публична общинска собственост, находящи се на територията на 

вилна зона „Зелин” и гр. Ботевград: - ПИ с идентификатор 

05815.10.36 с НТП «Пътища ІV-ти клас»; - ПИ с идентификатор 

05815.10.38 с НТП «Пасище», находящо се в местността «Михов 

рът», гр. Ботевград, с номер по предходен план 010038, 

представляващ земя по чл. 19 ЗСПЗЗ - актуван с АПОС №  

2445/22.04.2016г.; - ПИ с идентификатор 05815.10.30 с НТП «Полски 

път», гр. Ботевград - публична общ. собственост; - ПИ с 

идентификатор 05815.308.43 с НТП «За друг вид озеленени площи», 

гр. Ботевград - актуван с АПОС № 2447/22.04.2016г.; - ПИ с 

идентификатор 05815.308.504 с НТП «Улици» – улица 38-ма»; - ПИ 

с идентификатор 05815.308.258 с НТП «За друг вид озеленени 

площи», гр. Ботевград - актуван с АПОС № 2446/22.04.2016г.; - ПИ 

с идентификатор 05815.308.505 с НТП «Улици» – улица 39-та»; - ПИ 

с идентификатор 05815.308.506 с НТП «Улици» – улица 40-та»; - ПИ 

с идентификатор 05815.308.510 с НТП «Улици» – улица 42-ра» - ПИ 

с идентификатор 05815.13.151 с НТП «Пътища ІV-ти клас» – улица 

1-ва»;  

 

2. Възмездно безсрочно право на преминаване и възмездно 

безсрочно право на прокарване /сервитут/ през имот – частна 

общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 



05815.10.6 с НТП «Нива», находящ се в местността «Михов рът», гр. 

Ботевград, с номер по предходен план 010006, представляващ земя по 

чл. 19 ЗСПЗЗ – актуван с АЧОС № 2448/22.04.2016г., в полза на 

Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и 

информационни системи”, ЕИК 131516795, със седалище и адрес на 

управление – гр. София 1000, ул.”Ген. Й. В. Гурков”№ 6, 

представлявана от Изпълнителния директор Красимир Йорданов 

Симонски, необходимо с цел прокарване на оптичен кабел за 

изграждане на обект „Кабелно отклонение от оптична кабелна 

линия Враца-София ОКЛ1”, подобект – „Кабелно отклонение на 

ИА „ЕСМИС” Ботевград-Ботевград/2 – фаза 2”. 

3.Предоставените по точка 1 и 2 ограничени вещни права да се усвоят 

съобразно трасето, подробно описано в обяснителната записка към 

проекта и съгласно параметрите на представения инвестиционен 

проект от Възложителя на обекта. 

4.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на 

ЗУТ и ЗЕЕ. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

     Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 


