
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                                  
 

         ПРЕПИС! 
  
     
  
 
    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №349                   
                                        Гр.Ботевград,11.12.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно определяне на  представител на 
община Ботевград в Комисия  за изработване на областна здравна карта 
/вх.№0812-3/ 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, във връзка  с чл.29,ал.3 и 
ал.4 от ЗЛЗ и проведено   гласуване   с   22 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа 
„въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,                      

 

 Р Е Ш И : 

 

1. Определя д-р Красимир Кушев-управител на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД, гр. 
Ботевград за представител на община Ботевград в Комисия за изработване на 
областна здравна карта. 

 
 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
 
 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
      
     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №350                   
                                        Гр.Ботевград,11.12.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно даване съгласие за подписване на 
допълнителни споразумения към  договорите за наем на помещенията в 
четириетажна масивна сграда /бивша поликлиника/ за  покриване на част от 
разходите за осветление, водоснабдяване, отопление и поддържане чистотата на 
общите части на сградата/вх.№0811-34/и  становища на  Постоянните комисии  
по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, 
т.6,т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
във връзка  с чл.20,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и проведено    поименно гласуване   с   24 
гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински 
съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да бъдат подписани допълнителни споразумения към 
договорите за наем на помещения – лекарски кабинети в четириетажна 
масивна сграда (бивша поликлиника), находяща се в ПИ с идентификатор 
05815.303.120 по КК и КР на гр. Ботевград, УПИ I, кв. 202 по регулационни 
план на град Ботевград, като бъдат включени клаузи, вменяващи 
задължение на наемателите за покриване на част от разходите за осветление, 
водоснабдяване, отопление, охрана и поддържане чистотата на общите 
части от сградата, както следва:  

-   за идеалните части от общите площи от сградата, определени в чл.1, т.1 
от Договорите за наем - 1.90 лв. без ДДС за  кв. м. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите съгласно т.1 
действия.  

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №351                   
                                        Гр.Ботевград,11.12.2017 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно даване съгласие за   компенсирани 
промени по обекти в рамките на капиталови разходи/х.№0812-4/и  становища 
на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т.6,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и проведено    поименно гласуване   с   24 гласа  „за”, 0 гласа 
„против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29, 
                     

 Р Е Ш И : 

1.  Дава   съгласие   да   се извършат необходимите компенсирани промени по 
обекти в рамките на определените капиталови разходи, финансирани със 
средства от собствени приходи постъпили по параграф 40-00 „Постъпления от 
продажба на нефинансови активи“ 

Било: 

1. Реконструкция на водопроводна система в с. Врачеш – Главен клон I н.з. 
от т. Т889 до т. Т885, Клон 70 от т. Т892 до т. Т893, Клон 57 от т. Т1314 
до т. Т862, Клон 58 от т. Т890 до т. Т1050 с обща дължина 722 м.  – 43 000 
лв.     

Става:     

1. Реконструкция на водопроводна система в с. Врачеш – Главен клон I н.з. 
от т. Т889 до т. Т885, Клон 70 от т. Т892 до т. Т893, Клон 57 от т. Т1314 
до т. Т862, Клон 58 от т. Т890 до т. Т1050 с обща дължина 722 м.  – 12 030 
лв.     

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №352                   
                                        Гр.Ботевград,11.12.2017 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно извършване на    компенсирани 
промени  в плана  за капиталови разходи финансирани с целева субсидия от 
държавния бюджет за 2017 година/вх.№0812-2//и  становища на  Постоянните 
комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, 
ал. 1, т.6,т.8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
във вр. с чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси и проведено    поименно 
гласуване   с   24 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ 
брой общински съветници 29,                      

 

 

 

 Р Е Ш И : 

 

1.Приема компенсирани промени в плана за капиталови разходи 
финансирани с целева субсидия за 2017г., съгласно приложение №1 - 
ПЛАН за компенсирани промени  на капиталовите разходи между отделни 
обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, определена със 
закона за държавния бюджет за  2017г. 

 
 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          
 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

 

 

 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №353                   
                                        Гр.Ботевград,11.12.2017 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно ползване на временен заем от 
бюджетната сметка на община Ботевград във връзка  с Договор за безвъзмездна 
финансова помощ РД-02-29-288 от 28.11.2016 г. по проект “Инвестираме в 
спорта за кариерно развитие  на младите хора-двигатели за интелигентен 
растеж и сближаване между общините Ботевград и Лесковац /вх.№0812-6/и  
становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.10  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и чл.104,ал.1,т.5 от Закона за 
публичните финанси и проведено    поименно гласуване   с   24 гласа  „за”, 0 
гласа „против”,0 гласа „въздържал се”,  при общ брой общински съветници 29,
                      

 

 Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да бъдат прехвърлени финансови средства в размер до 200 
000.00 /двеста хиляди/ лева от бюджетната сметка на община Ботевград под 
формата на временен заем за  разплащане на разходи по проект № CB 
007.1.21.066 „Инвестираме в спорта за кариерно развитие на младите хора – 
двигатели за интелигентен растеж и сближаване между общините Ботевград и 
Лесковац. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите по т.1 
действия. 

 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
           
          



 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 


