
             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                    

 

      ПРЕПИС! 

        

 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №115 

                                  Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ 

НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НА  Информация за състоянието на 

общинската пътна мрежа и мерки за осигуряване на безопасността на 

движение на територията на общината/вх.№1018/ 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 16 гласа  „за”,2 гласа 

„против”, 9 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 

29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

        Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Приема Информация за състоянието на общинската пътна мрежа и 

мерки за осигуряване на безопасността на движение на територията 

на община-Ботевград . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

      

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                    

 

      ПРЕПИС! 

        

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №116 

                                  Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НА  Докладна записка относно  удостояване със 

звание”Почетен гражданин на Ботевград”/вх.№1012/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,   Общинският съвет–Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във вр.  с чл.11,т.1 и чл.13,ал.1 от наредбата за 

символите,почетните знаци и звания на Ботевград  и проведено  гласуване 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

        Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

  1.  Удостоява със званието „Почетен гражданин на Ботевград” 

Ангелина Лазарова Болярска за изключително големите и заслуги и 

значим принос към българската култура и културния и обществено-

политически живот на община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

      

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                    

 

      ПРЕПИС! 

        

 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №117 

                                  Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  НА  Докладна записка относно  удостояване със 

звание”Почетен гражданин на Ботевград” и преименуване на спортна 

зала”Балкан”-Ботевград /вх.№1013/ и становища на Постоянните комисии 

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

т. 22, чл.21,ал.1,т.18  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във вр.  с 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  посмъртно със званието „Почетен гражданин на 

Ботевград” Георги Христов Христов за изключително големите му 

заслуги и значим принос в развитието на баскетболната игра и 

утвърждаване на Ботевград като град-символ на българския баскетбол. 

   2. Преименува спортна зала „Балкан” - Ботевград, с адрес: 

обл.Софийска, общ.Ботевград, град Ботевград, бул.България №20, в 

спортна зала „Георги Христов”. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

      

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                    

 

      ПРЕПИС! 

        

 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №118 

                                  Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА МАРТИН ТИНЧЕВ  – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БОТЕВГРАД  НА  

Докладна записка относно   заповед №ОА-207/12.05.2016 година на кмета 

на община Ботевград/вх.№1026/ и становища на Постоянните комисии по 

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

чл.21,ал.2 и чл.21,ал.1,т.23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация   и проведено  гласуване с 27 гласа  „за”,0 гласа 

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

   

        Р  Е  Ш  И  : 
 

 

 

1. Отменя Решение №113 от протокол №9/28.04.2016 година  на Общински 

съвет-Ботевград. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

      

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                    

 

      ПРЕПИС! 

        

 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №119 

                                  Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  НА Докладна записка относно отчет за 

изпълнение на Програмата за закрила на детето в Община Ботевград през 

2015 година/вх.№1014/ и становища на Постоянните комисии по същия 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация   и 

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

се”,  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   

        Р  Е  Ш  И  : 
 

 

 

1. Приема отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 

в Община – Ботевград за 2015 година. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

    / М. ТИНЧЕВ/ 

      

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                    

 

      ПРЕПИС! 

        

 Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №120 

                                  Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  НА Докладна записка относно разкриване на 

услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция в град Ботевград 

като делегирана от държавата дейност /вх.№1011/становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,  Общинският съвет–Ботевград  на 

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

местната администрация във вр. с чл.36в,ал.3,т.1 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, във вр. с чл.36в,ал.1,т.1 и 

ал.2 от ППЗСП   и проведено  гласуване с 26 гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 

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

   

       Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие след изтичане срока на проект „Център за социална 
рехабилитация и интеграция” /ЦСРИ/  финансиран от Фонд „Социална 
закрила” чрез договор РД 04-39 от 01.04.2016г. считано от 01.01.2017 
година в община Ботевград да бъде разкрита социална услуга „Център за 
социална рехабилитация и интеграция” като делегирана от държавата 
дейност с капацитет 30 деца и младежи с увреждания. 
   2. Общата численост на персонала ще бъде утвърдена съгласно 
Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните 
институции и социалните услуги, а стандартът за издръжка на едно място - 
съгласно разчетени натурални и стойностни показатели за делегираните от 
държавата дейности, в съответствие със стандартите, ежегодно 
утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния 
бюджет за 2017 година. 
   3. Упълномощава кмета на Община Ботевград да извърши всички 
последващи действия. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                ПРЕПИС! 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №121 

                                  Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  НА Докладна записка   относно отдаване под 

наем на недвижими имоти общинска собственост /вх.№1019/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.11 и чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинска 

собственост, чл.13, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и Тарифа за 

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

отдаване под наем на общински имоти  и проведено   поименно гласуване 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 4 /четири/ години, 

чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване на помещения 

публична общинска собственост,  представляващи:  

1.1. Помещения от 41 кв.метра находящи се в сграда „Кметство и културен 

дом”, с. Боженица,  АОС №121/29.05.1998г. при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 62.00 /шестдесет и два/ лв. без ДДС.   

1.2   Помещения от 35 кв.метра находящи се в сграда „Кметство и 

културен дом”, с. Гурково АОС №149/02.10.1998г. . при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 52.00 /петдесет и два/ лв. без ДДС.   

1.3. Помещения от 55 кв.метра находящи се в сграда „Кметство”,с. 

Литаково АОС №97/14.04.1998г., при начална тръжна месечна наемна цена 

в размер на 165.00 /сто шестдесет и пет/ лв. без ДДС.   

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

необходимите действия в съответствие с разпоредбите на ЗОС и Наредбата 

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 

                                                         №122 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  НА Докладна записка относно отдаване под 

наем на недвижими имоти общинска собственост /вх.№1020/ 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.11 и чл.14,ал.1 и ал.6 от Закона за общинска 

собственост, чл.20, ал.1  от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и Тарифа за определяне на 

минимален месечен наем на 1кв.м. полезна площ при отдаване под наем 

на общински имоти  и проведено   поименно гласуване с 27 гласа  „за”,0 

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем без провеждане на търг и 

конкурс на „Български пощи” ЕАД, регистрирано с решение №1 от 

24.12.1992г.на СГС, Фирмено отделение, 1 състав, поставено по 

ф.д.№34240/1992г. вписано в регистъра под том 15, №385, стр.38, чрез 

пълномощника си Румяна Петрова Димитрова – Директор Регионално 

управление „Западен регион” с ЕИК 1213961230288 за срок от 4 /четири/ 

години, на следните помещения частна общинска собственост 

представляващи:  

1.1 с. Липница - помещения от 31 кв.метра находящи се в 

сграда”Здравен дом”, АОС   №107/15.04.1998г. 

1.2. с. Рашково - помещение от 10 кв.метра находящо се в 

сграда”Здравен дом” АОС №122/29.05.1998г.  

1.3. с. Краево-помещения от 27 кв.метра находящи се в сграда 

„Кметство, здравен дом,     читалище АОС №25706.02.2001г.  

 

         

 

 



            2. 

         

 

   2. Месечната наемна цена за обектите по т.1.1., т.1.2. и т.1.3. от 

настоящото решение се определя съобразно Тарифа за определяне на 

минимален месечен наем на 1кв.м. полезна площ при отдаване под наем на 

общински имоти и е в размер на 102.00 лв. без ДДС. 

3. Възлага на кмета на община Ботевград да  подпише договор за 

наем с „Български пощи” ЕАД за обектите по т.1.1., т.1.2. и т.1.3. от 

настоящото решение.  

  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 

 ПРЕПИС! 

       

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №123 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  НА Докладна записка  за даване съгласие за 

учредяване право на преминаване и право на прокарване през недвижим 

имот-публична общинска собственост/вх.№1030/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос,  Общинският съвет–Ботевград  на 

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

администрация, чл.34,ал.4 и ал.6 от Закона за общинска собственост, във 

вр. чл.192,ал.3 и ал.5,чл.193,ал.4 и ал.6 от ЗУТ   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 учредяване на възмездно безсрочно право на 

преминаване и възмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ в полза 

на „Ню Клийн” ЕООД, през поземлен имот – публична общинска 

собственост – тротоар и улица с идентификатор 05815.301.329 по 

кадастрална карта и кадастрален регистър, за реализирането на обект 

„Водопроводни отклонения за питейно-битови нужди и технологични 

нужди и канализационно отклонение, УПИ XXI, кв.70, гр. Ботевград” с 

дължина на трасето, както следва:  

- oбщa дължина на водопроводното отклонение за питейно-битови 

нужди е 9.80 м., от които 8.70 м. попадат в тротоар и улица с 

идентификатор 05815.301.329 по кадастрална карта и кадастрален регистър, 

представляваща публична общинска собственост и 1.10 м., които попадат в 

частен имот на възложителя.  

- oбща дължина на водопроводното отклонение за технологични 

нужди е 6.30 м., които изцяло попадат в тротоар и улица с идентификатор 

05815.301.329 по кадастрална карта и кадастрален регистър, 

представляваща публична общинска собственост. 

 

 



           

           2. 

 

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

съобразно параметрите на трасето, описано в Инвестиционен проект – 

обект: „Водопроводни отклонения за питейно-битови нужди и 

технологични нужди и канализационно отклонение, УПИ XXI, кв.70, гр. 

Ботевград” с възложител: „Ню Клийн” ЕООД. 

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 

                                                         №124 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 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 /вх.№  1016 /        

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

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

самоуправление и местната администрация, чл.34,ал.4 и ал.6 от Закона за 

общинска собственост, във вр. с чл.192,ал.3 и ал.5, чл.193,ал.4 и ал.6 от 

ЗУТ 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 учредяване на възмездно безсрочно право на 

преминаване и възмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ в полза 

на Искра Дачкова Маринова и Пламен Димчев Маринов, през поземлен 

имот – публична общинска собственост – тротоар на улица с 

идентификатор 05815.305.1022 по кадастрална карта и кадастрален 

регистър, за реализирането на обект „Дренаж и дворна канализация, ПИ с 

идентификатор 05815.305.95, гр. Ботевград” с обща дължина на трасето – 

20.15 м., от които 11.00 м. попадат в тротоар на улица с идентификатор 

05815.305.1022 по кадастрална карта и кадастрален регистър, 

представляваща публична общинска собственост и 9.15 м., които попадат в 

частен имот на възложителите. 

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

съобразно параметрите на трасето, описано в Инвестиционен проект – 

обект: „Дренаж и дворна канализация, ПИ с идентификатор №05815.305.95, 

гр. Ботевград”. 

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 

                                                         №125 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД   на Докладна записка за отпускане на 

финансови средства за участие на детски танцов състав за народни танци 

при НЧ”Христо Ботев-1884”-Ботевград/вх.№1025/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 15 гласа  „за”,4 гласа 

„против”, 9 гласа „въздържал се” по т.1 и 27 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 

глас „въздържал се” по т.2 ,  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 детски танцов състав за народни танци с художествен 

ръководител Нина Велева  при читалище „Христо Ботев 1884”- Ботевград в 

Трети интернационален музикален и танцов фолклорен фестивал „BUDVA 

FEST” в гр. Будва ,Черна гора  в период 02.06.2016-06.06.2016 година. 

 2. Дава съгласие да бъдат отпуснати   финансови средства в размер 

на 1 000/ хиляда/ лева от собствени приходи на Община Ботевград , за 

участие на Любителски читалищен театър в Театрални празници „Хисаря-

2016”/ заплащане транспортни разходи,храна и нощувка/ в период 13.06.-

19.06.2016 година 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №126 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД   на Докладна записка за отпускане на 

финансови средства за участие на художествени колективи при 

НЧ”Събуждане-1895”-Ботевград/вх.№1024/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 в 

размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева за участие на народен хор 

„Мургаш” и младежки танцов състав „Мургаш” в „Нестия арт фестивал 

интернационал Слънчев бряг 2016” от 08.07.2016г. до 10.07.2016г.  

        2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови 

приходи на община Ботевград.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 

 ПРЕПИС! 

       

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №127 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА МАРТИН ТИНЧЕВ  – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БОТЕВГРАД   на  

Докладна записка относно  писмо от Администрацията на Президента на 

Република България/вх.№1028/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. Дава мнение да се опрости задължението на Мария Симеонова 

Кожухарова ,ЕГН:770531…. от град Ботевград, област Софийска, с мотиви 

-  влошено здравословно състояние, ниски доходи и  невъзможност да се 

издължи. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 

 ПРЕПИС! 

       

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №128 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА МАРТИН ТИНЧЕВ  – 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  БОТЕВГРАД   на  

Докладна записка относно попълване състава на ПК по социална политика 

и здравеопазване/вх.№1027/и становища на Постоянните комисии по 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

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

се” ,  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Избира ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЪРБИДЖАНОВ -общински съветник 

за член на Постоянната комисия по социална политика и 

здравеопазване.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №129 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД    НА Докладна записка относно  отпускане на 

финансови средства за подобряване на материално техническата база на 

общинските детски заведения на територията на община Ботевград/вх.№ 

1032/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  Общинският 

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно    

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

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 70 

000 /седемдесет хиляди/ лева на общинските детски заведения на 

територията на община Ботевград за подобряване на материално-

техническата база.          

 2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови  приходи на 

община Ботевград . 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да предприеме необходимите 

действия за разпределение на  средствата.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №130 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  отпускане на 

финансови средства за участие на група за стари градски песни - 

с.Трудовец в национален фестивал в гр. Велинград/вх.№ 1037/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 в размер на 

400 /четиристотин/ лева от собствени приходи на община Ботевград, по 

повод участие на група за стари градски песни при пенсионерски 

клуб”Весел живот” с. Трудовец в Четвърти национален фестивал на стара 

градска песен”Красив роман е любовта” на 04.06.2016 година в 

гр.Велинград 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №131 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД     на  Докладна записка относно предоставяне 

на земеделски имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ ,землище 

сЛипница/вх.№1033/  и становище  на Постоянната комисия по местно 

самоуправление и законност  по същия въпрос,  Общинският съвет–

Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 

2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. 

ДВ бр. 62 от 2010г./, вр. чл. 45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и   проведено 

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

се” ,  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Предоставя на наследниците на  Тодор Марков Вълканов 

следните земеделски имоти:  

- имот с проектен № 155027, с НТП „Тр. насаждения”, с площ от 

3,376 дка., шеста категория, находящ се в местността „Дългото”, попадащ в 

имот с № 155007, в землището на с. Липница, общ. Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01129/23.02.2016г.; 

- имот с проектен № 156009, с НТП „Ливада”, с площ от 2,500 дка., 

шеста категория, находящ се в местността „Сливака”, попадащ в имот с № 

156005, в землището на с. Липница, общ. Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01130/23.02.2016г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Маргарита Василева Тодорова, в качеството й на наследник на 

Тодор Марков Вълканов, 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 

                                                         №132 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД     на  Докладна записка относно предоставяне 

на земеделски имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ ,землище с.Врачеш/вх.№1034/  

и становище  на Постоянната комисия по местно самоуправление и 

законност  по същия въпрос,  Общинският съвет–Ботевград  на основание 

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

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

чл. 45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и   проведено поименно    гласуване с 27 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Предоставя на  наследниците на Костадин Христов Денкински 

следните земеделски имоти:  

- имот с проектен № 021049, с НТП „Нива”, с площ от 0,557 дка., пета 

категория, находящ се в местността „Йончова чукла”, попадащ в имот с № 

021042, в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01222/06.04.2016г.; 

- имот с проектен № 021051, с НТП „Нива”, с площ от 1,453 дка., пета 

категория, находящ се в местността „Йончова чукла”, попадащ в имот с № 

021044, в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01223/06.04.2016г.; 

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

на Тодор Стоянов Гешовски, 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 

                                                         №133 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД     на  Докладна записка относно предоставяне 

на земеделски имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ ,землище с.Врачеш/вх.№1035/  

и становище  на Постоянната комисия по местно самоуправление и 

законност  по същия въпрос,  Общинският съвет–Ботевград  на основание 

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

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

чл. 45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и   проведено поименно  гласуване с 27 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Предоставя на Тодор Стоянов Гешовски следните земеделски 

имоти:  

- имот с проектен № 190011, с НТП „Пасище, мера”, с площ от 3,886 дка., 

десета категория, находящ се в местността „Сечкова глава”, попадащ в имот с № 

190007, в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01219/05.04.2016г.; 

- имот с проектен № 190013, с НТП „Пасище, мера”, с площ от 4,116 дка., 

десета категория, находящ се в местността „Сечкова глава”, попадащ в имот с № 

190006, в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01220/05.04.2016г.; 

- имот с проектен № 190015, с НТП „Пасище, мера”, с площ от 3,302 дка., 

десета категория, находящ се в местността „Преслъпа”, попадащ в имот с № 

190002, в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01221/05.04.2016г. 

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

на Тодор Стоянов Гешовски, 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 

                                                         №134 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД     на  Докладна записка относно предоставяне 

на земеделски имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ ,землище с.Липницавх.№1036  

и становище  на Постоянната комисия по местно самоуправление и 

законност  по същия въпрос,  Общинският съвет–Ботевград  на основание 

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

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

чл. 45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ  и   проведено поименно  гласуване с 27 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Предоставя на наследниците на Цено Съботинов Марков  

следните земеделски имоти:  

- имот с проектен № 190003, с НТП „Пасище, мера”, с площ от 0,580 

дка., осма категория, находящ се в местността „Горни друм”, попадащ в 

имот с № 190002, в землището на с. Липница, общ. Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01146/31.03.2016г.; 

- имот с проектен № 189057, с НТП „Ливада”, с площ от 0,827 дка., 

четвърта категория, находящ се в местността „Долни друм”, попадащ в 

имот с № 189022, в землището на с. Липница, общ. Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01145/31.03.2016г. 

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Кольо Ценов Съботинов, в качеството му на наследник на Цено 

Съботинов Марков, 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 

                                                         №135 

                                      Гр.Ботевград,26.05.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД     на  Докладна записка относно предварително 

съгласие за промяна предназначението на част от полски път-публична 

общинска собственост вх.№1038/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. 21, ал. 3 от 

ЗОЗЗ, чл.30, ал.3 от ППЗОЗ и Решение № ІІ.5 от Протокол №7/19.05.2016г. 

на ОЕСУТ   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.Изразява предварително съгласие да се промени предназначението 

на част от поземлен имот с идентификатор 05815.34.303 – полски път, 

представляващ публична общинска собственост, с площ на частта от 517 

кв.м., в път за транспорт, с цел достъп до поземлен имот с идентификатор 

05815.34.322, находящ се в местността ”Синьово”, землището на гр. 

Ботевград, собственост на Петко Иванов Иванов. 

Срокът на валидност на предварителното съгласие е до влизане в 

сила на решението на комисията по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ. 

2.Дава съгласие Петко Иванов Иванов, в качеството му на 

заинтересовано лице, от името на Община Ботевград и за собствена сметка 

да извърши процедурата по промяна предназначението на част от полски 

път с идентификатор 05815.34.303 по КК и КР на землището на 

гр.Ботевград, с начин на трайно ползване - За селскостопански, горски, 

ведомствен път, с площ на частта 517 кв.м.  

  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



 


