
 

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 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №354                   
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Информация за състоянието и управлението на общинската 
собственост през 2017 година. /вх.№0812-12/  и  становища на  Постоянните 
комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 23 от Закон 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  Информация за състоянието и управлението на общинската 
собственост през 2017 година . 

 
 
 
 
 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
          
 
 
 
 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №355                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно актуализация на бюджета на 
община Ботевград за 2017 година. /вх.№0812-15/и  становища на  Постоянните 
комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, 
ал.1, т.6 и чл.52, ал.1  от ЗМСМА, чл.124, ал.2 и 3 от Закона за публичните 
финанси и чл.41, ал.2 и 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Ботевград 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.Приема актуализирания план на  бюджета на община Ботевград за 
2017 г. в размер на 24 701 539 лв. , както следва   

   По прихода, съгласно Приложение 1:  

   Първоначален план          Уточнен план                      

   22 065 290 лв.                    24 701 539 лв. 

   По разхода, съгласно Приложение 2 

   Първоначален план          Уточнен план                                

  22 065 290 лв.                     24 701 539 лв. 

    2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши необходимите 
промени  по бюджета за 2017г. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
          
Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №356                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно определяне на второстепенен 
разпоредител с бюджетни кредити./вх.№0812-19/и  становища на  Постоянните 
комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.11, ал.10 и ал.12 от Закона за публичните 
финанси и чл.289, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.217, ал.5 и чл.49, ал.8 от 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 Правилник за устройството и дейността на Център за 
подкрепа за личностно развитие - град Ботевград 

2. Считано от 01.01.2018г. определя Център за подкрепа за личностно 
развитие - град Ботевград за второстепенен разпоредител с бюджет  към 
община Ботевград. 

 3. Считано от 01.01.2018г. определя Център за подкрепа за личностно 
развитие - град Ботевград да прилага системата на делегиран бюджет. 

 4. Възлага на кмета на община Ботевград да проведе конкурс за избор 
на директор на Център за подкрепа за личностно развитие - град Ботевград 

 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
          
 

 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №357                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно утвърждаване на общинска 
транспортна схема. /вх.00812-17/и  становища на  Постоянните комисии  по  
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основание чл.21, ал.1, т.25 
от ЗМСМА във вр. с чл.17,ал.5 от Закона за автомобилните превози и 
чл.7,ал.1 и ал.2,вр. чл.8, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 година за 
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки 
автомобили и проведено    гласуване   с   26 гласа „за”, 1 глас „против”,0 
гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 

          1. Изменя  т. 4, т. 5 и т. 12. от  Приложение № 1 на  Решение № 

117/18.04.2011 година на Общински съвет – Ботевград, както следва: 

           1.1. Т. 4. става: Автобусна линия БОТЕВГРАД - КРАЕВО, РАШКОВО 

          - спирки: Автогара-Ботевград, сп. Литаково, сп. Радотина, сп. Краево, сп. 

Рашково, сп. Белчово. 

        - график разписание: 

делнично: 7.30ч., 9.00ч. /от 01 октомври до 31 март до сп. Литаково/ 13.30ч., 

17.55ч./ от 01 октомври до 31.март без сп. Белчово/ 

празнично: 7.30ч., 9.00ч. /от 01 октомври до 31 март до сп. Литаково/ 13.30ч., 

17.55ч. 

1.2. Т. 5.  Автобусна линия БОТЕВГРАД – РАШКОВО - ОТПАДА. 

1.3. Т. 12. става : ГРАДСКА ЛИНИЯ №№ 1,2,3,4,5 

 



 

 

- спирки:  

Сп. Автогара, сп. ТПГ „Стамен Панчев“, сп. Разклона за к. Зелин, сп. ЖК 

„Изток“/стария/, сп. Ресторант „Олимп“, сп. ЖК „В. Левски“ при чешмата, /сп. 

„Кауфланд“ за курса в 13.15 часа/ , сп. Болницата, сп. Родина“ върви по ул. 

„Патриарх Евтимий, сп. ул. „Преслав“, ЖК „Саранск“ сп. Супера, сп. Тото 

пункта, върви по ул. „Плиска“ и ул. „Преслав“, сп. Моста „Чавдар“, сп. 

Автогара Ботевград, сп. Микроелектроника. 

Сп. Микроелектроника: сп. Автогара, сп. Моста „Чавдар“, сп. Тото-пункта, 

сп. Супера в ЖК „Саранск“,  сп. ул. „Преслав“, сп. Родина, сп. Болницата, /сп. 

„Кауфланд“ за курса в 17.15 часа/, сп. Чешмата в ЖК „В. Левски“, сп. 

Ресторант „Олимп“, сп. ЖК „Изток“, сп. Разклона за Зелин, сп. ТПГ „Ст. 

Панчев“ , сп. Автогара Ботевград. 

Сп. Автогара Ботевград: сп. Моста „Чавдар“, сп. Тото-пункта, сп. Супера в 

ЖК „Саранск“,  сп. ул. „Преслав“, сп. Родина, сп. Болницата, сп. Кауфланд, сп. 

Чешмата в ЖК „В. Левски“, сп. Ресторант „Олимп“, сп. ЖК „Изток“, сп. 

Разклона за Зелин, сп. ТПГ „Ст. Панчев“ , сп. Автогара Ботевград. 

- График разписание 

Автогара Ботевград –пл. Микроелектроника: 5.15 ч.; 7.15 ч.; 13.15 ч.; 21.15 ч. 

Пл. Микроелектроника – Автогара Ботевград: 6.20 ч.; 14.20 ч.; 17.15 ч.; 22.30 ч. 

Автогара Ботевград – Автогара Ботевград: 10.00 часа 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите съгласно 

закона действия.  

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №358                   
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно приемане на Програма за 
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 
Ботевград през 2018 година. /вх.№0812-13/ и  становища на  Постоянните 
комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 2а, ал. 2 
от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество 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 Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост в Община Ботевград през 2018 г.  

 
 
 
 
 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
          
 
 
 

 
 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

         ПРЕПИС! 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №359                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно застраховане на общинска имоти 
– частна общинска собственост. /вх.№0812-10/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.9, 
ал.2 от ЗОС и проведено поименно    гласуване   с   23 гласа „за”, 0 глас 
„против”,0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29, 
                     

 Р Е Ш И : 

           1. Определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат 
на задължително застраховане, включително срещу природни бедствия за 
2018 г. и дава съгласие Кмета на Община Ботевград да ги  застрахова,  както 
следва:  

№                                    Описание на имота АОС №/дата 
1 2 3 
1 Сграда-бивш пионерски дом   

1. Сграда с идентификатор: 05815.305.404.1 по КККР на гр. 
Ботевград, ЗП - 581 кв.м., брой етажи -1, предназначение: 
административна, делова сграда; 2. Сграда с идентификатор: 
05815.305.404.2 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 5 кв.м., брой етажи-
1, предназначение: постройка на допълващото застрояване; Година 
на построяване: 1951 год. 

АОС-частна № 
3449/ 

27.10.2017 г. 

2 Западна част на Ритуална зала –пенсионерски клуб - ЗП-255кв.м., 
кв.65, с входове от ул. Акад. Романски и от ул. Гурко ,Ботевград 

АОС-частна № 
1107/03.09.2008 

г. 
3 Ритуална зала за тъжни обреди – едноетажна ЗП-200кв.м , кв. 

153,парцел ІІІ, ж.к Васил Левски , Ботевград 
АОС-частна № 
362/11.03.2002 

г. 
4 Спортно тренировъчен комплекс в ОУ „В. Левски” 

Сграда с идентификатор: 05815.302.479.4 по КККР на гр. Ботевград, 
с площ от 1081 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: спортна сграда, база; брой 
етажи: 2, година на построяване: 1977 г. кв. 31 по плана на гр. 
Ботевград 

АОС-частна № 
3454/ 

03.10.2017 г. 



5 Спортно тренировъчен комплекс кв.146-плувен басейн, Ботевград АОС-частна 
1043/16.04.2008 

г. 
6 Триетажна масивна сграда/ „Родина”/ с РЗП-1697.55кв.м., 

гр.Ботевград ,пл..Саранск 10,  
АОС-частна № 
1164/18.05.2009 

г. 
7 Сграда доболнична помощ в кв.202   /бивша поликлиника/ с      

РЗП-5377 кв.м.-гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко Божилов, Ботевград 
АОС-частна № 
986/18.01.2008 

8 Парокотелно в кв.202 /болницата/ със ЗП-        351,17 кв.м., гр. 
Ботевград , кв.202, ул.Божко Божилов, Ботевград 

АОС-частна № 
986/18.01.2008 

9 Общинска част от двуетажна масивна сграда бивш Кафе-аперитив в 
кв.202 /болницата/ ЗП-236.15кв.м.,гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко 
Божилов ,Ботевград 

АОС-частна № 
986/18.01.2008 

10 Общинска част от двуетажна масивна сграда – бивша поща в кв.202 
/болницата/ със ЗП-147.70кв.м., гр.Ботевград ,кв.202,ул.Божко 
Божилов, Ботевград 

АОС-частна № 
986/18.01.2008 

11 Сграда с идентификатор 05815.305.580.1/нула, пет, осем, едно, пет, 
точка, триста и пет, точка, петстотин и осемдесет, точка едно/ със 
ЗП-839кв.м., брой етажи:4, предназначение:промишлена 
сграда.Година на построяване -1984г., конструкция :масивна, 
монолитна, УПИ І, кв. 238 по плана на гр.Ботевград /бивше редовно 
поделение/. 

АОС-частна № 
1483/11.07.2013 

12 Сграден фонд ,бивша собственост на „Родина 75И”, РЗП 3383кв.м-
22 бр.сгради, ул.”Севаст Огнян”  гр. Ботевград 

АОС-частна № 
3095/ 

08.03.2017 г. 
13 Едноетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.521.1 със 

ЗП-402 кв.м.,с предназначение промишлена сграда, построена през 
1956 г., УПИ VІІІ-3516-за производствена и складова дейност в 
квартал 235 по плана на гр.Ботевград /бивше редовно поделение/. 

АОС-частна № 
1345/ 

26.03.2012 г. 

14 Едноетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.522.1 със 
ЗП-401 кв.м.,с предназначение промишлена сграда, построена през 
1956 г., УПИ ІХ-3516 –за производствена и складова  дейност в 
квартал 235 по плана на гр.Ботевград /бивше редовно поделение/. 

АОС-частна № 
1346/ 

26.03.2012 г. 

15 Едноетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.523.1 със 
ЗП-398 кв.м.,с предназначение промишлена сграда, построена през 
1956 г., УПИ Х-3516-за производствена и складова дейност в 
квартал 235 по плана на гр.Ботевград /бивше редовно поделение/. 

АОС-частна № 
1347/ 

26.03.2012 г. 
 

16 Едноетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.524.1 със 
ЗП-407 кв.м.,с предназначение промишлена сграда, построена през 
1956 г., УПИ ХІ-3516-за производствена и складова дейност в 
квартал 235 по плана на гр.Ботевград /бивше редовно поделение/. 

АОС-частна № 
1348/ 

26.03.2012 г. 

17 Едноетажна сграда със ЗП-404,80кв.м. в УПИ ХІІ-3516-за 
производствена и складова дейност в квартал 235 /бивше редовно 
поделение/  по плана на гр.Ботевград  

АОС-частна № 
785/30.05.2006 

г. 
18 Седеметажна масивна сграда с идентификатор 05815.303.121.1 със 

ЗП-878кв.м. и РЗП -6505.71 кв.м., сутерен с площ от 707 кв.м. /бивш 
АОС-частна № 

1339/ 
05.03.2012 г. 



стационар/ с РЗП-6505.71кв.м. ул.”Божко Божилов , УПИ І, в 
кв.202,гр.Ботевград 

19 Сграден фонд  ПСПВ Чеканица - гр.Ботевград, построена през 
1992г. и състояща се от :1. Едноетажна сглобяема сграда със ЗП-
445,48 кв.м.-пречиствателна станция; 2.Едноетажна масивна сграда 
със ЗП-60,16 кв.м. - помпена станция; 3.Хлораторно-едноетажна 
масивна сграда със ЗП-57,12 кв.м., 4. Резервоар – 6500 куб.м. 

АОС-частна № 
1221/01.03.2010 

г. 

20 Сграден фонд  ПСПВ – Трудовец 
Едноетажна сграда за пречистване на води със ЗП-99 кв.м.-година 
на построяване - 2013г., конструкция –масивна. /МОДУЛНА 
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ/ 
 

АОС-частна № 
1658/ 

11.03.2013 г. 

21 Сграден фонд  ПСПВ-Литаково 
Едноетажна масивна сграда със ЗП-188.52 кв.м. и изградените 
водостопански съоръжения, представляващи ПРЕЧИСТВАТЕЛНА 
СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНА ВОДА 

АОС-частна № 
1299/ 

09.09.2011 г. 

22 Сграден фонд  ПСПВ-Врачеш 
1. КПП и администрация – едноетажна масивна сграда със ЗП-46 кв. 
м.; 2. Химически корпус - едноетажна масивна сграда със ЗП-46 кв. 
м.; 3. Сграда за утаител - едноетажна масивна сграда със ЗП-50 кв. 
м.; 4. Филтърен корпус - едноетажна масивна сграда със ЗП-56 кв. 
м.; 5. Сгради два броя: утаител І-во стъпало – едноетажни масивни 
сгради с обща ЗП-93 кв.м. 

АОС-частна №   
991/ 06.03.2008 

г. 

23 Сграден фонд регионално депо за неопасни отпадъци -  Ботевград 
1. Друга  административна сграда /монолитна/, ЗП - 95,20 кв.м., 
брой етажи - 1, начин на трайно ползване: гараж с административна 
част, година на построяване - 2012 г.; 2. Сграда с друго 
предназначение /монолитна/, ЗП - 29,38 кв.м., брой етажи - 1, начин 
на трайно ползване: дизел - агрегатно, година на построяване - 2012 
г.; 3. Сграда за портиерни /монолитна/, ЗП - 16,90 кв.м., брой етажи 
- 1, начин на трайно ползване: контролно пропускателен пункт, 
година на построяване - 2012 г. 

АОС-частна № 
3441/ 

16.10.2017 г. 

24 Самостоятелна сграда със застроена площ от 200кв.м., построена 
1969г., реконструирана през 2010г., едноетажна, конструкция: 
полумасивна, разположена в урегулиран поземлен имот/УПИ/ І-за 
училище, с предназначение: КЛУБ ЗА КУЛТУРНО-МАСОВА 
ДЕЙНОСТ в с.ТРУДОВЕЦ, УПИ І-за училище, кв.106 

АОС-частна № 
2192/ 30.11.15 г 

 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на решението процедури. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              
 

        ПРЕПИС! 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №360                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна 
цена за продажба на общинска недвижим имот находящ се в кв.44 с. Врачеш. 
/вх.№0812-14/предложение на Тихомир Найденов-общински съветник/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.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 65, 
ал. 1 от НРПУРОИ и проведено поименно    гласуване   с   16 гласа „за”, 2 гласа 
„против”,7 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, включен  в Програма за управление и 
разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2017 
г., приета с Решение № 337/ 22.12.2016 г., допълнена и актуализирана с Решение 
№306/ 26.10.2017 г. на Общински съвет - Ботевград, представляващ: 

УПИ ХVІ в кв. 44 по регулационния план на с. Врачеш с урегулирана площ от 
1650 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със 
застроена площ – 200 кв.м., при граници на поземления имот: улица, УПИ ІІ-
179, УПИ ХХ-180, улица при начална тръжна цена в размер на 55 000.00 
/петдесет  и пет  хиляди / лева, без включен ДДС 

 2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на  решението процедури по  ЗОС. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              

        ПРЕПИС! 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №361                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предоставяне на движими вещи – 
общинска собственост на ОП БКС – гр. Ботевград за стопанисване и управление. 
/вх.№0812-22/ 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.11, ал.2 и чл.12,ал.1 от 
ЗОС и проведено поименно    гласуване   със   17 гласа „за”, 0 гласа „против”,7 
гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 

1. Предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие 
„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград: 

-  употребяван мини челен товарач JCB 160 HF – 1 /един/ брой. 

- употребяван мултифункционален автомобил – двураменен контейнеровоз 
за събиране на строителни отпадъци Mercedes-Benz Actros 1835, снабден със 
зимно оборудване, с номер на шаси WDB9520031K409055, с номер на 
двигател 54192200088640 - 1 /един/ брой. 

- предна хидравлична триточкова навесна система КАТ2 за трактор CASE 
Farmall 95A – 1 /един/ брой и снегорин VOLANT PVHU2500 с работна 
ширина 2500 мм и височина 880 мм, хидравлично завъртане  ±30º, гумена 
контактна лайсна с пружинно окачване, монтаж на триточкова система за 
багери КАТ 2 – 1 /един/ брой. 

- песъкарно устройство с вместимост: 1 куб. м. – 1.5 куб. м. – 1 /един/ брой. 

и допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, устройство и 
дейността на ОП БКС към Решение№2/14.01.2016г. на Общински съвет 
Ботевград.  

        2.  Възлага на Кмета на община Ботевград да организира произтичащите от 
горното решение процедури по Закона на общинската собственост.  

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              

        ПРЕПИС! 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №362                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно бракуване на движими вещи – 
частна общинска собственост /вх.№0812-20/ 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 и 
чл. 34, ал. 4 от  Закона за общинската собственост  и чл. 62 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
проведено поименно    гласуване   със   22 гласа „за”, 0 гласа „против”0 гласа 
„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да се бракуват движими вещи – частна общинска собственост, 
както следва: 

- сметосъбирачна машина МАН 26272 с рег. №СО 8148 АМ, двигател 
№2487330075D381 рама WMAF072420MI73376, цвят бял, товароподемност 12 
тона, балансова стойност 30 000 лв.; 

- товарен автомобил ЗИЛ 130 Г, с рег. №ОВ 2546 АР, двигател №364312, рама 
№17927887, цвят син, товароподемност 8 тона, балансова стойност 2 000 лв.; 

- товарен автомобил ГАЗ 53 А, с рег. №СО 3387 КА, двигател №64364, рама 
№41102, цвят жълт, товароподемност 4 тона, балансова стойност 500 лв. 

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              

        ПРЕПИС! 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №363                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно бракуване на движими вещи – 
частна общинска собственост /вх.№0812-21/ 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 и 
чл. 34, ал. 4 от  Закона за общинската собственост  и чл. 62 от Наредба за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
проведено поименно    гласуване   със   22 гласа „за”, 0 гласа „против”0 гласа 
„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,                      

 Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие да се бракуват движими вещи – частна общинска 

собственост, както следва: 

- сметосъбирачна машина МАН 18.232 с рег. №СО 7370 РА, двигател - без 

номер рама WMAМ052944М127345, цвят оранжев, товароподемност 10 тона, 

балансова стойност 12 000 лв.; 

- товарен автомобил ГАЗ 53  с рег. №СО 0026 КА, двигател №137539, рама 

№60965, цвят син, товароподемност 4 тона, балансова стойност 5 000 лв. 

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

произтичащите от т.1 на горното решение процедури 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
        
  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              

        ПРЕПИС! 
  Р Е Ш Е Н И Е 

                                                  №364                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 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.№0812-16/и  становища на  Постоянните комисии  по  
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и 
т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и 
проведено поименно    гласуване   със   22 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 „Ремонт на Народно 
читалище „19-ти февруари 1906“, с. Скравена, общ. Ботевград“ на стойност до 
400 000 лв. с ДДС. 

1.2. По мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ за 
финансиране на проектно предложение „Реконструкция и/или ремонт на ДЯ 
„Здравец“, гр. Ботевград“ на стойност до 400 000 лв. с ДДС. 

     2.Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира с до 70 % от 
стойността реализацията на всеки един от проектите по т. 1. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              

        ПРЕПИС! 
   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №365                  
                                        Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно допълване на т. 2 от Решение 
№195/18.09.2013 г. на ОбС – Ботевград за разрешение за изработване на ПУП – 
Парцеларен план от Разпределителен газопровод за Автомагистрали Хемус АД 
– клон Ботевград“, с. Скравена. /вх.№0812-23/и  становища на  Постоянните 
комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основание  чл. 17, 
ал. 1,т.2,чл.21,ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администраци,чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ  и проведено поименно    
гласуване   със   23 гласа „за”, 0 гласа „против”0 гласа „въздържал се”, при общ 
брой общински съветници 29,       

                

 Р Е Ш И : 

1. Допълва т.2 от Решение №195/18.09.2013 година на Общински съвет-
Ботевград и разрешава промяна на трасе на Проект за Подробен устройствен 
план /ПУП/- план от   „РГ за „Автомагистрали Хемус“АД-клон Ботевград за 
имоти 101.108/общински път/ и 63.12/пасище/землище на с. Скравена, община 
Ботевград и одобрява Задание по чл.125 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 територия.  

 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         
        
  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              

        ПРЕПИС! 
  
 

  Р Е Ш Е Н И Е 
                                                             №366                  
                                              Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 
БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване на схема за поставяне 
на преместваеми обекти – камери от система за видеонаблюдение, върху мрежи 
и съоръжения на уличното осветление, представляващи публична общинска 
собственост, в гр. Ботевград, в.з Зелин, с. Трудовец, с. Врачеш, с. Скравена, с. 
Литаково, с. Новачене, с. Рашково, с. Радотина, с. Гурково и с. Краево. 
/вх.00812-11//и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 
ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията, чл. 5, т.9.1 и чл.9, ал.1 и ал.3 
от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, информационните и 
монументално-декоративни елементи на територията на Община Ботевград и 
проведено поименно    гласуване   със   23 гласа „за”, 0 гласа „против”0 гласа 
„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

      

                    Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие за одобряване от гл. архитект на Община Ботевград – Схема за 
разполагане на преместваеми обекти, представляващи – камери за 
видеонаблюдение  върху мрежи и съоръжения на уличното осветление- 
публично общинска собственост в                         гр. Ботевград, в.з. Зелин, с. 
Трудовец, с. Врачеш, с. Скравена, с. Литаково, с. Новачене,           с. Рашково, с. 
Радотина, с. Гурково и с. Краево, съгласно приложените скици – предложения. 

2. Възлага на  кмета на община Ботевград да внесе  за одобряване   в Общинския 
съвет предложение  за одобряване от гл.архитект на община Ботевград на   схема 
за разполагане на преместваеми обекти, представляващи – камери за 
видеонаблюдение  върху мрежи и съоръжения на уличното осветление- 
публично общинска собственост в  с. Липница, с. Боженица и с. Елов дол. 

 



 

            2.  

3. В бюджет 2018 година на община Ботевград да  се предвидят финансови 
средства за разширяване  системата за видеонаблюдение в община Ботевград 

4. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури, при спазване на нормативните 
разпоредби по устройство на територията, в т.ч. разпоредбите на чл. 56, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и процедурата, във връзка с 
Решение № 1/24.01.2017 год. на Общински съвет - Ботевград. 

 

 

 

 

 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         
        
 
 
 
 
 
 
 
 
  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              

        ПРЕПИС! 
  
 

  Р Е Ш Е Н И Е 
                                                             №367                 
                                              Гр.Ботевград,21.12.2017 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 BG05M9OP001-2.005-003-C01 „Подобряване достъпа до 
заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица“ /вх.№0812-18/и  
становища на  Постоянните комисии  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   със   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 на  13 000.00 
/тринадесет хиляди/ лева от бюджетната сметка на община Ботевград под 
формата на временен заем за  разплащане на разходи по проект BG05M9OP001-
2.005-0035-C01 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални 
услуги за уязвими лица” по процедура „Активно включване“  по ОП „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020. 

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

  

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         
 
       Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              

        ПРЕПИС! 
  
 

  Р Е Ш Е Н И Е 
                                                             №368                 
                                              Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ  – ПРЕДСЕДЕТАЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно 
осигуряване материална база за нуждите на Общински съвет – Ботевград. 
/вх.№0812-24/и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.23 във вр. с 
чл44,ал.1,т.16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
и проведено поименно    гласуване   със   23 гласа „за”, 0 гласа „против”0 гласа 
„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

      

                    Р Е Ш И : 

1. В бюджет 2018 година на община Ботевград да бъдат предвидени 
финансови средства за ремонт и реконструкция на  зала „Ботевград“ 
находяща се в сградата на община Ботевград за осигуряване на два 
кабинета и заседателна зала необходими за дейността на Общински 
съвет Ботевград. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград  да възложи изготвянето на 
КСС за необходимите средства за изпълнение на т.1 от настоящето 
решение, които да бъдат включени в бюджета на общината за 2018 
година. 

 
 
 
 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         
 
        
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
                              

        ПРЕПИС! 
  
 

  Р Е Ш Е Н И Е 
                                                             №369                 
                                              Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ  – ЛИКВИДАТОР НА БКС – 
ЕООД/в ликвидация/на Докладна записка относно предоставяне на краен 
ликвидационен баланс на «БКС»ЕООД /в ликвидация/ вх.№0812-28 /и  
становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал.1,т.9 и т.23  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.12,т.3 и т.5 и т.18 от Наредбата 
за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от 
капитала  на търговските дружества  и проведено поименно    гласуване   със   24 
гласа „за”, 0 гласа „против”0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински 
съветници 29,  

      

                    Р Е Ш И : 

1.Приема  Краен ликвидационен баланс на „БКС“ ЕООД -Ботевград/ в 
ликвидация. 

      2.Приема Доклада на ликвидатора на БКС“ ЕООД -Ботевград/в 
ликвидация/,поясняващ крайният ликвидационен капитал. 

 
 
 
 
 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         
 
 
        
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              
        ПРЕПИС! 

  
 

  Р Е Ш Е Н И Е 
                                                             №370                 
                                              Гр.Ботевград,21.12.2017 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ  – ПРЕДСЕДЕТАЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД   на  План – проект за работа на 
Общински съвет – Ботевград през първото тримесечие на 2018 година. 
/вх.№0812-25/ 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   22 гласа „за”, 1 глас „против”,0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински 
съветници 29,  

      

                    Р Е Ш И : 

1. Приема План за работа на Общински съвет – Ботевград през първото 
тримесечие на 2018 година 

  
 
 
 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           
         
 
 
 
 
,        
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 


