
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№1 

Гр.Ботевград,24.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно Проект за бюджет на община 

Ботевград за 2017г. и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз за 2017г/вх.№0801-8/ и становища на Постоянните комисии 

по същия  въпрос, Общинският съвет Ботевград    на основание чл.52, ал.1 и 

чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.84, 

ал.4 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2017г., ПМС № 374/22.12.2016г. 

за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017г., чл.34, 

ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и отчитане на 

бюджета на община Ботевград и проведено  поименно  гласуване,  с 23 гласа 

„за”, 0 гласа „против”,4 гласа „въздържал се”  при общ брой общински 

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е: 

І. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, съгласно чл.144 от ЗПФ -Приложение № 1а. 

ІІ. Приема бюджета на община Ботевград за 2017г., съгласно 

приложение № 1б в т.ч.: 

           

1.Приходна част       -               22 065 290  

    в.т.ч.: 

    1.1.Приходи от централния бюджет     -     13 572 543 

    - Обща субсидия за делегирани .от държавата дейности  -  10 606 643 

    - Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности  - 1801 100                      

    - За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища- 232 500 

    - Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности    -  932 000   

       1.2.Приходи с местен характер в размер на  -  7 461 150 

      в.т.ч.  

      - данък върху доходите на физически лица      -          65 000 

      - имуществени данъци                                        -      1 951 000                                                             

      - приходи от доходи от собственост                 -      1 600 200         

      - общински такси                                                -      2 695 950     

      - глоби и административни наказания             -          240 000             

      - внесен ДДС и други данъци в/у продажбите-          160 000  



 

           2.         

      - приходи от продажба на нефинансови активи  -              956 000 

 - приходи от концесия                                               -                70  000                                                                                  

-  помощи и дарения                                                   -                 40 000 

     -  други неданъчни приходи                                      -                   3 000 

    1.3 Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС    - 177 732              

    1.4. Финансиране в т.ч.  -    1 368 431  
     - събрани средства и извършени плащания от /за сметки на ЕС  - 159 102  

  

    2. Разходна част            -           22 065 290       

   2.1.Заплати и осигурителни вноски - 10 995 532                                                                                                                                                             

   2.2.Издръжка-  6 614 524  

   2.3.Социални разходи  и стипендии-309 508  

   2.4.Придобиване на нефинансови активи-3 244 526 

   2.5.Субсидии- 901 200                                                                                     

   в т.ч. читалищни дейности-355 700 

  3.Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници 

на финансиране, в т.ч. за разпределението на целевата субсидия за 

капиталови разходи, приета с чл.54 от ЗДБРБ за 2017г., по обекти на 

строителство и основен ремонт за придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи/ Приложение № 1в/. 

 4. Приема разчета за текущите ремонти през   2017г. /Приложение № 2/                                                                                                                    

5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2017г. и прогнозни показатели за периода 2018 и 2019г. 

/Приложение 3/. 

6. Приема разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на 

проекти по програми на ЕС през 2016г. по договори за БФП /Приложение 

№ 4/ 

 7. Приема максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като 

наличните към края на годината задължения за разходи не могат да 

надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните 4 години; ограничението не се прилага за задължения за 

разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения. 

 

8. Приема максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети 

ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години; 

ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за 

сметка на помощи и дарения. 

 



           3. 

  9. Утвърждава справка за разпределението на средствата от преходния 

остатък от 2016г. по функции и дейности по бюджета за 2017г./ 

Приложение № 5/ . 

  10. Приема максимален размер на общинския дълг за 2017г. в размер на 

3 650 992 лв. 

/ Приложение № 6/ 

  11. Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през бюджетната 2017г., съгласно обяснителна 

записка/Приложение 7/. 

  12. Приема справка за размера /ставката/ на данъка върху недвижимите 

имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество на община 

Ботевград за 2017г., съгласно Приложение № 8. 

  13. Утвърждава числеността на общинската администрация / Приложение 

№ 9 /  

  14.Утвърждава справка за разпределение субсидията на читалищата за 

2017г.    /Приложение № 10/. 

  15. Утвърждава размер на помощи до 60 лева  при погребения на самотни 

и социално- слаби граждани.        

  16.Утвърждава „Други разходи” в размер на 22 000 лева/ Приложение № 

11/. 

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

разходи,        / Приложение № 12/. 

  18.Утвърждава обезщетения и помощи за подпомагане на 

граждани/Приложение № 13/. 

  19. Приема програма за празници и чествания в община Ботевград за 

2017г.   /Приложение № 14/. 

  20.   Приема следните лимити за разходи: 

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

възнаграждения  

  20.2.Размер на един храноден в детски ясли до 2,20 лева 

  20.3.Размер на един храноден в  детските градини до 2,45 лева 

  21.   Възлага на кмета: 

  21.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с 

бюджет. 

  21.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

  21.3.Да организира и утвърди разпределението на бюджета по 

тримесечия. 

  21.4.Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 

конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или 

трайно намаляване на бюджетните разходи.     

 



               4. 

 22. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и 

разпределени средства  по общинския бюджет по пълна бюджетна 

класификация и по тримесечия. 

23.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване 

на  субсидията на организации с нестопанска цел. 

24.Общинският съвет упълномощава кмета на общината да одобрява 

разпределението на средствата на делегираните от държавата дейности на 

училищата и изготвената впоследствие формула.   

25. На основание чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане и отчитане на бюджета на община Ботевград предоставя 

следните правомощия на кмета при спазване на общия размер на  бюджета: 

25.1.Да изменя размера на бюджетите за различните видове разходи на 

една бюджетна  дейност. 

25.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации, 

звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на 

бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите 

приоритети до неговото преустановяване.    

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

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

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

25.4.Да разработва и възлага подготовката на общинските програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по 

структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори по 

Национални програми и от други източници за реализиране на годишните 

цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.  

25.5.Да кандидатства за предоставяне на средства от централния бюджет и 

други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми 

и проекти. 

26.Приема за сведение протокол за проведено обществено обсъждане на 

проектобюджет на община Ботевград за 2017г. 

    

 
    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№2 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Отчет за изпълнението на програма за управление на 

община Ботевград за 2016 година /вх.№0801-28/ и становища на Постоянните 

комисии по същия  въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание 

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

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

гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1. Приема Отчет за изпълнението на програма за управление на община 

Ботевград за 2016 година. 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№3 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИ ТИНЧЕВ– ПРАДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - БОТЕВГРАД НА Отчет за дейността на Общинския 

съвет и неговите комисии за второто шестмесечие на 2016 година /вх.№0801-

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

съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 във връзка с чл.27,ал.6 и 

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

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

гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1 Приема отчета за дейността на Общинския съвет и 

неговите комисии за първото полугодие на 2016 година 

2 Попълва състава на Постоянна комисия по стопанска 

политика и инвестиции и Постоянната комисия по 

обществен ред и сигурност , както следва: 

2.1. Избира за член на ПК по стопанска политика и инвестиции 

Цонка Димитрова Докова - общински съветник. 

2.2. Избира за член на ПК по обществен ред и сигурност Петър 

Йорданов Петров - общински съветник. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№4 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Информация за изразходваните средства от спортни клубове 

на територията на община Ботевград. /вх.№0801-26/ и становища на 

Постоянните комисии по същия  въпрос, Общинският съвет-Ботевград на 

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

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

„против”,2 гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

1. Приема Информация за изразходваните средства от спортни клубове на 

територията на община Ботевград . 

 

 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№5 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно допълване и актуализиране 

Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост 

в община Ботевград през 2017г. /вх.№0801-11/ и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, 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  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 Програмата за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост в Община-Ботевград през 2017 г. да се актуализира 

както следва: 

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 А. 

Имоти, които община Ботевград има намерение да предостави под наем се 

включат следните имоти:  

-  Терен с площ от 16 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.302.241 

по КККР на гр. Ботевград, УПИ Х, кв. 10 по плана на Ботевград /до 

квартален – ромски клуб/ за разполагане на преместваем търговски обект. 

-  Терен с площ от 16 кв. м., находящ в ПИ с идентификатор 05815.301.404 

по КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 65 по плана на Ботевград/ срещу 

ДСК/ за разполагане на преместваем търговски обект. 

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№6 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – общински съветник 
Докладна записка относно изменение и допълнение в действащата Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ботевград. /вх.№0811-1049/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет- Ботевград на 

основание  чл.141,ал.4 от Конституцията на РБ чл.21,ал.1,т.7,т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА;чл.7 и чл.8 от ЗМДТ и проведено  поименно  гласуване,  с 18 гласа 

„за”, 4 гласа „против”,3 гласа „въздържал се”  при общ брой общински 

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 1. Изменя и допълва Наредбата за определяне и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ботевград,както следва: 

Било: Чл.38,т.6.4.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 8.00лв/кв.м. от РЗП за сгради,не по-малко от 

1000 лева и 4.00 лв. /кв.м.  за откритите използваеми площи 

Става: Чл.38,т.6.4. 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 5.00лв/кв.м. от РЗП за сгради,не по-малко от 

500 лева и 1.00 лв. /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 намалят с 50 %. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

           



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

                                                                   ПРЕПИС 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№7 
Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   НА Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна 

цена за продажба на общински недвижим имот. /вх.№0801-22/ и становища на 

Постоянните комисии по същия  въпрос, Общинският съвет-Ботевград на 

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

администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 65, ал. 1 от 

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

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

Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена и дава съгласие за 

продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно 

наддаване на общински недвижим имот, актуван с акт за частна общинска 

собственост № 1329/ 21.02.2012 г.,  и включен  в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 

2016 г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г. на Общински съвет – 

Ботевград, представляващ: 

Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.304.733/нула, пет, осем, едно, 

пет, точка, триста и четири, точка, седемстотин, тридесет и три / по КККР 

на гр. Ботевград, целият с площ от 1489.00/ хиляда, четиристотин, 

осемдесет и девет/кв.м., начин на трайно ползване:за друг вид 

производствен, складов обект, представляващ УПИ ХІV – за 

производствени, складови и обществено -обслужващи дейности в кв. 177 

по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер 

на    70 073 / седемдесет хиляди и седемдесет и три /лв. без ДДС. 

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

                                                                   ПРЕПИС 

           

 

         Р Е Ш Е Н И Е 

№8 
Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   НА Докладна записка относно безвъзмездно придобиване на 

недвижим имот – държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за 

държавната собственост. /вх.№0801-10/и становища на Постоянните комисии 

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

от Закон за местното самоуправление и местната администрация , чл.34, ал. 1 

от Закона за общинската собственост и чл. 5 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и проведено   

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

при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Дава съгласие община Ботевград да придобие безвъзмездно по 

реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост правото на собственост 

върху недвижим имот – държавна собственост, включен в Програмата за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Ботевград през 2017 г., представляващ: 

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.84 по КККР на гр.Ботевград, 

ТПТ:урбанизирана, НТП: за друг вид озеленени площи с 7 096 кв.,  квартал 

80 по плана на гр. Ботевград. 

            Мотиви:  

- процедиране на проект за изменение на ПУП – План за 

регулация и План за застрояване на УПИ І – Градски парк, кв. 

80, като се образуват самостоятелни поземлени имоти, както 

следва: УПИ І – Градски парк и УПИ ІІІ – с отреждане – За 

многофункционална спортна зала, стадион, тренировъчен и 

хотелски комплекс, трафопост , паркинг и озеленяване, със 

застрояване в съответствие с отреждането на имотите и 

правилата и нормативите за застрояване.възлагане на  

 



 

2. 

- проектиране и одобряване  на инвестиционен проект 

„Запаркинг” в  новообразуван УПИ ІІІ – с  

- отреждане - За многофункционална спортна зала, стадион, 

тренировъчен и хотелски комплекс, трафопост , паркинг и 

озеленяване.  

Бъдещото управление на недвижимия имот ще се осъществява само със 

собствени средства на община Ботевград, без допълнителни средства от 

държавния бюджет. 

           2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС и ЗДС. 

 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

                                                                   ПРЕПИС 

         

        Р Е Ш Е Н И Е 

№9 
Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   НА Докладна записка относно придобиване на недвижим 

имот, представляващ частна собственост на физически лица. /вх.№0801-21/ 

 и становища на Постоянните комисии по същия  въпрос, Общинският съвет-

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

и местната администрация , чл. 34, ал. 2, от Закона за общинската собственост 

и чл. 6, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

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

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

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие Община-Ботевград възмездно да придобие чрез покупко – 

продажба правото на собственост  върху недвижим имот - частна 

собственост на физически лица, находящ се в местността „Празарника”, 

землището на с. Трудовец,  Софийска област, включен в Програма за 

управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община 

Ботевград през 2017 г.,  както следва: 

1.1. Община-Ботевград да придобие  възмездно правото на собственост от 

Димитър Василев Николов и Николай Василев Николов, като собственици 

съгласно Нотариален акт за собственост на земеделска земя от 08.03.2000 

г., № 6, том 1, рег. № 141, дело № 15, от 2000 г., вписан в Служба по 

вписванията Ботевград № 23, том І от 08.03.2000 г. и  скица на имота №  

К02703/ 16.01.2017 г. издадена от общинска служба по земеделие  –  

Ботевград върху: 

Поземлен имот № 563156, в м. „Празарника”, землището на с. Трудовец, 

VІ-та категория, начин на трайно ползване: изоставени трайни насаждения 

с площ от 842 кв.м., при граници: Поземлени имоти с №№ 563155; 563153; 

000424; 000212, заедно с наличния в него сондажен кладенец,   срещу 

заплащане на сумата в размер на 10 500.00 /десет  хиляди петстотин и 

седем/ лв.  

           2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

                                                                   ПРЕПИС 

         

        Р Е Ш Е Н И Е 

№10 
Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   НА Докладна записка относно отдаване по наем на част от 

недвижим имот – публична общинска собственост. /вх.№0801-23/ 

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.14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за 

общинска собственост,  чл. 13, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ и във връзка с 

Тарифата по чл. 22 от НРПУРОИ за определяне на минимален месечен 

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

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

гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

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

от  4 /четири/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване на  част от 

недвижим имот – публична общинска собственост представляваща: 

            Помещение от 70 кв. м , находящо се на първия етаж на двуетажна 

масивна сграда „Читалище” със ЗП 414 кв. м., разположена в УПИ V, кв. 

21 по плана на  с. Радотина,  на при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 105.00/сто/ лева без ДДС.  

         2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

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

ЗОС. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                           

                                                                   ПРЕПИС 

           Р Е Ш Е Н И Е 

№11 
Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   Докладна записка относно отдаване под аренда на земеделски 

имоти – частна общинска собственост. /вх.№0801-20/и становища на 

Постоянните комисии по същия  въпрос, Общинският съвет-Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 

24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 39, ал. 3 от НРПУРОИ и проведено   поименно   

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

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р Е  Ш  И  : 

 1. Дава съгласие да се отдадат под аренда за срок от 10/десет/ години, 

след провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните общински 

имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. 

Боженица, при начален размер на годишните арендни вноски, както следва:  

№  

№ на 

имот 

Площ 

дка Местност НТП 

Катего 

рия 

АОС 

№ 

Размер на  

год. 

арендна 

вноска  1-

5г./ лв за 

1дка 

Размер на  

год. 

арендна 

вноска 6-

10г./  лв 

за 1дка 

1 

046004 7.798 Конарника нива. VІІІ 

2754/ 

06.01. 

2017г. 8 14 

2 

046060 8.234 Конарника нива VІІІ 

2734/ 

20.12. 

2017г. 8 14 

           2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС и ЗСПЗЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№12 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно кандидатстване на община 

Ботевград по Проект „Красива България“ на Министерство на труда и 

социалната политика /вх.№0801-27/и становища на Постоянните комисии по 

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

от ЗМСМА 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 Община Ботевград да кандидатства по проект 

„Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика, 

както следва: 

1.1.  По  мярка М01 „Подобряване на обществената среда в 

населените места“ - за финансиране на проектно предложение 

„Реконструкция на детска площадка в УПИ I, кв.65 и площадно 

пространство над подлез, гр.Ботевград“ - на стойност до 300 000 лв. с ДДС. 

1.2. По мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ за 

финансиране на проектно предложение „Ремонт на общи части и тоалетни 

в Сградата за доболнична помощ, гр. Ботевград“ - на стойност до 300 000 

лв. с ДДС. 

2. Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира с до 66,67% от 

стойността реализацията на всеки от проектите по т.1 от това решение. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№13 

Гр.Ботевград,26.01.2017 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 имот – частна 

общинска собственост. /вх.№0801-25//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 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и чл. 193, 

ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на чл. 281, ал. 5 и чл. 

281а, ал. 1, т. 2 от Закона за електронните съобщения и проведено поименно   

гласуване,  с  18 гласа „за”, 1 глас „против”,6 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 – частна общинска собственост, представляващи: - ПИ с 

№ 233001 с НТП «Ливада», находящ се в местността «Добравата», землището 

на с. Трудовец, актуван с АЧОС № 2562/07.10.2016г. и ПИ с № 242289 с НТП 

«Зеленчукови култури», находящ се в местността «Ключовица», землището на 

с. Трудовец, актуван с АЧОС № 2566/07.10.2016г., в полза на Държавна 

Агенция „Електронно управление“, ЕИК 177098809, със седалище и адрес на 

управление – гр. София, ул. „Гурко“ № 6, представлявана от Росен Димитров 

Желязков – Председател, необходимо за прокарване на оптичен кабел с цел 

реализиране на инвестиционен проект  за обект „Кабелно отклонение от 

оптична кабелна линия Враца-София ОКЛ1”, Подобект - „Кабелно 

отклонение на ИА ЕСМИС  Ботевград/2 – Етрополе-фаза 3”. 
2.Одобрява стойност за еднократно парично обезщетение за възмездно 

право на преминаване и възмездно право на прокарване /сервитут/ през 

посочените в точка 1 общински поземлени имоти, в размер общо на 1980,00 лв. 

/хиляда деветстотин и осемдесет лева/ с включен ДДС. 



 

 

           2. 

 

 

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

съобразно трасето, подробно описано в обяснителната записка към проекта и 

съгласно параметрите на представения от Възложителя на обекта 

инвестиционен проект във фаза работен проект. 

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

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ и ЗЕС. 

 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№14 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предварително съгласие и 

разрешение за изработване на ПУП-ПП за елементи на техническата 

инфраструктура за захранване на имот №019185, м. Дръстила, землището на с. 

Краево. /вх.№0801-2/и становища на Постоянните комисии по същия  въпрос, 

Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 11 във връзка с 

дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, 

във връзка с чл. 12, ал. 2, чл.59, ал. 1, чл. 125, ал. 7 от ЗУТ и проведено    

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

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 1. Общински съвет – Ботевград Дава предварително съгласие и 

разрешение за изработване на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - 

Парцеларен план /ПП/ за елементи на техническата инфраструктура за 

захранване на имот № 019185, м. „Дръстила”, землище с. Краево, Община 

Ботевград и одобряване на Задание във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. 

          2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на  произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите на 

Закона за устройство на територията.  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№15 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно избор на независим одитор на В и 

К „Бебреш“ ЕООД. /вх.№0801-16/ и становища на Постоянните комисии по 

същия  въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 11 във 

връзка с дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  ЗМСМА и на основание чл. 21 ал.1. т.9 от ЗМСМА, и 

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

върху общинската част от капитала на ТД  и проведено   поименно  гласуване,  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                    

1. Избира независим  одитор на  „В и К Бебреш” ЕООД,  

гр.Ботевград   за 2016 година  - Екзистра ООД  д.е.с. Милена Рангелова, 

регистриран одитор.. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№16 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно определяне на минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег. 

/вх.№0801-17/ и становища на Постоянните комисии по същия  въпрос, 

Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и 

чл.24а, ал.11 и ал.12 от Закона за автомобилните превози и проведено    

гласуване с  23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се”  при общ 

брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

            1. Определя минимални цени за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег, валидни за територията на община Ботевград 

както следва: 

- дневна тарифа за един километър пробег                        0.60 лв. 

- нощна тарифа за един километър пробег                         0.70 лв. 

2. Определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег, валидни за територията на община Ботевград както 

следва: 

- дневна тарифа за един километър пробег                        1.10 лв. 

- нощна тарифа за един километър пробег                         1.20 лв. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите съгласно закона 

действия.  
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№17 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разпределение на общинските 

жилища по видове. /вх.№0801-18/и становища на Постоянните комисии по 

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

ЗМСМА и чл.3, ал.1 и 2 от Наредбата за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища и проведено    

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

при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1.Определя общ брой общински жилища 199 /сто деветдесет и девет 

/  и разпределението им, както следва: 

 1.1.Жилища за отдаване под наем–18 /осемнадесет / бр.; 

 1.2.Жилища за продажба –  179 /сто седемдесет и девет / бр.; 

1.3.Резервни жилища – 2 стаи.  

 1.4.Ведомствени жилища – 1 /един/ бр.  

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№18 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно промяна в структурата и 

числеността на персонала в Общинска администрация на община Ботевград. 

/вх.№0801-14//и становища на Постоянните комисии по същия  въпрос, 

Общинският съвет-Ботевград на основание  чл.21, ал.1, т.2  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и проведено  гласуване с  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Намалява числеността на персонала в отдел ”Управление на 

програми и проекти” с една щатна бройка .      

2. Увеличава числеността на персонала в отдел ”Правно нормативно 

обслужване” с една щатна бройка. 

3. Направените промени влизат в сила от 01.02.2017 година.                                                                        
    

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№19 

Гр.Ботевград,26.01.2017 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. /вх.№0812-1047/и становища на Постоянните 

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

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

във връзка § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр. 62 от 2010 

г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и проведено  поименно гласуване с  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя на наследниците на Иван Димитров Стоянин следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен № 156002 с НТП: овощна градина  , с площ от 5.417 дка, 

категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността 

„Турското”,  земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Липница, община 

Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01164/ 

07.12.2016 г. 

- имот с проектен № 156003 с НТП: ливада  , с площ от 4.408 дка, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Турското”,  

земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Липница, община Ботевград, при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01165/ 07.12.2016 г 

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

Ивайло Цветанов Иванов, в качеството му на наследник на Иван Димитров 

Стоянин, както и на началника на Общинска служба по земеделие – гр. 

Ботевград, по реда на АПК. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

          Р Е Ш Е Н И Е 

№20 

Гр.Ботевград,26.01.2017 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. /вх.№0812-1035/и становища на Постоянните 

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

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

във връзка § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр. 62 от 2010 

г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и проведено  поименно гласуване с  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Предоставя на наследниците на Петкана Иванова Чалъкова  следният 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 038007 с НТП: Ливада  , с площ от 1.847 дка, 

категория на земята при неполивни условия: седма, находящ се в 

местността „Йончова ливада”, земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

Краево, община Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект 

№ Ф00920/ 28.11.2016 г. 

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

на Иван Асенов Чалъков, в качеството му на наследник на Петкана 

Иванова Чалъкова, както и на началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

            Р Е Ш Е Н И Е 

№21 

Гр.Ботевград,26.01.2017 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. /вх.№0801-3/и становища на Постоянните 

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

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

във връзка § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр. 62 от 2010 

г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и проведено  поименно гласуване с  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя на наследниците на Васила Пеева Симеонова следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен № 046056 с НТП: нива, с площ от 0.188 дка, категория на 

земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността 

„Дръстила”,  попадащ в имот № 046056 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Радотина, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01192/ 16.11.2016 г. 

- имот с проектен № 046122 с НТП: нива , с площ от 0.703 дка, категория 

на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността 

„Дръстила”, попадащ в имот № 046020 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Радотина, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01193/ 16.11.2016 г. 

- имот с проектен № 079014 с НТП: ливада, с площ от 0.944 дка, категория 

на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността 

„Хърта”,  попадащ в имот № 079010 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Радотина, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01206/ 23.12.2016 г. 

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

на Валентин Христов Трифонов, в качеството му на наследник на Васила 

Пеева Симеонова, както и на началника на Общинска служба по земеделие 

– гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

            Р Е Ш Е Н И Е 

№22 

Гр.Ботевград,26.01.2017 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. /вх.№0801-4/и становища на Постоянните 

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

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

във връзка § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр. 62 от 2010 

г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и проведено  поименно гласуване с  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Предоставя на наследниците на Никола Петков Кятовски  следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен № 041049 с НТП: ливада, с площ от 1.504 дка, категория 

на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността 

„Конарника”,  попадащ в имот № 041049 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Боженица, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01052/ 28.11.2016 г. 

- имот с проектен № 041056 с НТП: ливада , с площ от 0.966 дка, категория 

на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността 

„Конарника”, попадащ в имот № 041056 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Боженица, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01053/ 28.11.2016 г. 

- имот с проектен № 041116 с НТП: ливада, с площ от 0.889 дка, категория 

на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността 

„Конарника”,  попадащ в имот № 041058 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Боженица, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01056/ 28.11.2016 г. 

- имот с проектен № 041113 с НТП: ливада, с площ от 4.366 дка, категория 

на земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността 

„Конарника”,  попадащ в имот № 041055 и имот № 041054 – и двата са 

земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Боженица, община Ботевград, 

при граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01054/ 28.11.2016 г. 

 

 



           2. 

- имот с проектен № 041110 с НТП: ливада, с площ от 2.130 дка, категория 

на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността 

„Конарника”,  попадащ в имот № 041073 - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Боженица, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01050/ 28.11.2016 г. 

- имот с проектен № 041029 с НТП: ливада, с площ от 2.136 дка, категория 

на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността 

„Церовски рът”,  попадащ в имот № 041029 - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Боженица, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01049/ 28.11.2016 г. 

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

на Николай Петров Николов, в качеството му на наследник на Никола 

Петков Кятовски, както и на началника на Общинска служба по земеделие 

– гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

            Р Е Ш Е Н И Е 

№23 

Гр.Ботевград,26.01.2017 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. /вх.№0801-5/и становища на Постоянните 

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

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

във връзка § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. ДВ бр. 62 от 2010 

г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и проведено  поименно гласуване с  

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя на наследниците на Дако Николов Мишовски следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен № 210054 с НТП: нива, с площ от 5.000 дка, категория на 

земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Търнака”,  

попадащ в имот № 210014 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

Боженица, община Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – 

проект № Ф01059/ 28.11.2016 г. 

- имот с проектен № 046128 с НТП: ливада , с площ от 5.755 дка, категория 

на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността 

„Търнака”, попадащ в имот № 046067 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Боженица, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01058/ 28.11.2016 г. 

- имот с проектен № 046053 с НТП: нива, с площ от 2.135 дка, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността „Търнака”,  

попадащ в имоти № 046046 и № 046048 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

землището на с. Боженица, община Ботевград, при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01057/ 28.11.2016 г. 

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

на Николай Петров Николов, в качеството му на наследник на Дако 

Николов Мишовски, както и на началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

            Р Е Ш Е Н И Е 

№24 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦАНКО ЦАНОВ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК 

ПО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И ЗАКОННОСТ  на Докладна 

записка относно създаване на временна комисия по проблеми на 

водоснабдяването на община Ботевград /вх.№0801-34/, Общинският съвет-

Ботевград на основание  чл.21, ал.1, т.1 ЗМСМА, във вр. с чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА,  и чл.27, ал.3 , и във вр.  чл.33; чл.20, ал.4 и ал.5 от Правилника 

за организацията и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с 

общинската администрация на община Ботевград и  проведено  поименно 

гласуване с  16 гласа „за”, 4 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се”  при 

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Общински съвет-Ботевград създава временна комисия  в състав както 

следва: 

            1.1. Председател - Мартин Тинчев 

            1.2.Секретар- Йорданка Лалчева. 

            1.3. Коцо Коцев- общински съветник 

            1.4 Иван Райчинов- общински съветник 

            1.5. Цанко Цанов - общински съветник. 

2. Временната комисия по т.1 да даде отговор и конкретни решения на 

въпросите свързани с водоснабдяването на община Ботевград, като  

изготви  писмен доклад до Общинския съвет на община Ботевград, 

включващ резултатите от извършените проверки и предложения за 

решаване на констатираните проблеми в срок до редовното заседание през 

месец Май 2017г. При осъществяване дейността си комисията по т.1 ще 

има право да ползва външни компетентни специалисти 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

           Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

            Р Е Ш Е Н И Е 

№25 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

Общински съвет-Ботевград  на Докладна записка относно  промяна в 

структурата на общинска администрация-Ботевград/вх.№0801-35/ 

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

пместното самоуправление и местната администрация/ЗМСМА/  във вр.с 

разпоредбите на чл.29а,ал.2  от ЗМСМА и  проведено   гласуване, с  14 

гласа „за”, 3 гласа „против”, 8 гласа „въздържал се”  при общ брой 

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Да  бъде подготвено и внесено  в ОбС предложение за промяна 

в структурата на общинската администрация  за обособяване  

на обслужващо  звено, което да подпомага и осигурява 

работата на Общинския съвет, съгласно разпоредбите на 

чл.29а,ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. 

2. Промените  да влезат в сила  от 1-во число на месеца след 

влизане в сила на решението  на ОбС за изменение на 

структурата 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

           Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

            Р Е Ш Е Н И Е 

№26 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  ползване на временен 

безлихвен заем от бюджетната сметка на община Ботевград. /вх.№0801-36/ 

И становище на  ПК по бюджет и финанси по същия въпрос,Общинският 

съвет-Ботевград на основание  чл. 21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА  и чл.104, 

ал.1, т.5 от Закона за публичните финанси  и  проведено  поименно   

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

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1.Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер 

до 10 000 /десет хиляди/ лева от  бюджетната сметка на община Ботевград 

под формата на временен заем за  разплащане на възнагражденията на 

екипите по договори, както следва: 

Договор №: BG16RFOP001-2.001-0071-С01“Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – 

етап 1“; 

Договор №: BG16RFOP001-2.001-0168-С01“Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – 

етап 2“; 

Договор №: BG16RFOP001-2.001-0171-С01 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – 

етап 3“; 

Договор №: BG16RFOP001-2.001-0176-С01“Въвеждане на мерки за 

енергийна  ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград 

– етап 4“; 

Договор №: BG16RFOP001-2.001-0159-С01“Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в административната сграда на Община 

Ботевград“; 

Договор №: BG16RFOP001-2.001-0096-С01“Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. 

Ботевград“; 



           1.  

Договор №: BG16RFOP001-2.001-0083-С01“Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. 

Ботевград“; 

Договор №: BG16RFOP001-2.001-0057-С01“Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. 

Ботевград“; 

 

 

 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

           

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

            Р Е Ш Е Н И Е 

№27 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  приемане Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община  Ботевград. /вх.№0801-37/ становище на  ПК по бюджет и финанси 

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

т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и чл.196, ал.3 от ЗПУО   и  проведено  поименно   

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

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 1.  Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Ботевград. 

 
                                                                    
 

 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

           

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

            Р Е Ш Е Н И Е 

№27 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на . Докладна записка относно   даване съгласие за внасяне 

предложение в МС за отпускане на персонална пенсия /вх.№0801-38/ 

 и становище на  ПК по социална политика и здравеопазване по същия 

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

ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, 

т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и  проведено     

гласуване, с  18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 6 гласа „въздържал се”  при 

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да се внесе в Министерски съвет предложение за 

отпускане на персонална пенсия на Тинка Цветанова Петрова с ЕГН 

044215…., от гр. Ботевград, обл. Софийска, ул. „Преслав” №48, вх.Б, ет.5, 

ап.15. 

 
                                                                    
 

 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

           

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

            Р Е Ш Е Н И Е 

№29 

Гр.Ботевград,26.01.2017 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ –КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно   даване съгласие за внасяне 

предложение в МС за отпускане на персонална пенсия /вх.№0801-39/ 

 и становище на  ПК по социална политика и здравеопазване по същия 

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

ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, 

т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и  проведено     

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

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Дава съгласие да се внесе в Министерски съвет предложение за 

отпускане на персонални пенсии на Анелия Иванова Петрова с ЕГН 

034111……... и  Ивелин Иванов Петров с ЕГН 990930……….., от с. Врачеш, 

общ. Ботевград, ул. „Цар Освободител” №27. 

 
                                                                    
 

 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                             

                                          /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

           

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 


