
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №221 

                                      Гр.Ботевград,26.08.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  относно предоставяне на статут на недвижима културна 

ценност с категория „местно значение” на сградата, в която се помещава 

Народно читалище „Никола Василев Ракитин 1890”,с.Трудовец/вх.№0808-

1003/17.08.2016  година/, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 

21, ал. 1, т.23  от  ЗМСМА   във връзка с чл.50,ал.1,т.3 от Закона за 

културното наследство и чл.3,ал.1,т.2 от Наредба №Н-12/21.11.2012 година 

за реда за идентифициране,деклариране,предоставяне  на статут и за 

определяне на категорията на недвижимите културни ценности,за достъпа 

и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на 

недвижимите културни ценности и проведено  гласуване съгласно 

чл.54,ал.2,т.3 от Правилника за организация и дейност на ОбС,неговите 

комисии и взаимодействието му с ОА, с  21   гласа „за”,    0   

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

28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предлага да бъде предоставен статут на недвижима културна 

ценност с категория »местно значение» на сградата, в която се помещава 

Народно читалище»Никола Василев Ракитин 1890»,с.Трудовец. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното решение процедури 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №222 

                                      Гр.Ботевград,26.08.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД относно  даване съгласие за допълване и актуализиране 

Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 

собственост в Община Ботевград/вх.№0808-1005/23.08.2016  година/, 

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

чл.8,ал.9 от ЗОС и чл.2а,ал.2 от НРПУРОИ  и проведено  гласуване 

съгласно чл.54,ал.2,т.3 от Правилника за организация и дейност на 

ОбС,неговите комисии и взаимодействието му с ОА, с  21   гласа „за”,    0   

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

28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                              

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие Програмата за управление и 

разпореждане с имотите -  общинска собственост в Община-Ботевград през 

2016 г. да се актуализира както следва: 

1.1. В  Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които Общината има намерение 

да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 

непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 

вещни права, под аренда или за предоставяне за управление”, буква Б. 

Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или учреди 

право на строеж върху тях, Таблица 2 се допълни със следните имоти: 

- Урегулиран поземлен имот ХХ/двадесети/ в кв. 1 по регулационния план 

на с. Врачеш  с урегулирана площ от 1720/хиляда седемстотин и двадесет/ 

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

"ЧИТАЛИЩЕ"; 



- Урегулиран поземлен имот ХХХІІ/тридесет и втори/ в кв. 58/петдесет и 

осем/ по регулационния план на с. Трудовец с площ от 5393 /пет хиляди 

триста деветдесет и три/ кв.м., заедно със застроената в него триетажна 

масивна сграда "ЧИТАЛИЩЕ"; 

- Урегулиран поземлен имот І/първи/ в кв. 61/шестдесет и едно/ по 

регулационния план на с. Литаково с урегулирана площ от 1020/хиляда и 

двадесет/ кв.м., заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда 

"ЧИТАЛИЩЕ"; 

- Урегулиран поземлен имот ХІ/единадесет/ в кв. 42/четиридесет и две/ по 

регулационния план на с. Скравена с от 4737/четири хиляди седемстотин 

тридесет седем/ кв.м., заедно със застроената в него двуетажна масивна 

сграда "ЧИТАЛИЩЕ"; 

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

произтичащите от т.1 на горното решение процедури по   ЗОС. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 
 

 


