
                                  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №25                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР  ЛИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОТЕВГРАД  на   Отчет за дейността на Общински 

съвет-Ботевград и неговите комисии през второто тримесечие на 2017 година. 

/вх.№0802-13/ и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  във вр. с 

чл.27,ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и проведено   гласуване   с 28 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа „въздържал 

се „  при общ брой общински съветници 29,                      

 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет-Ботевград и неговите 

комисии през второто тримесечие на 2017 година. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №26                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  МИХАИЛ МИХАЙЛОВ – ДИРЕКТОР НА 

ОП“БАЛКАН“, гр. Ботевград  на Отчет за дейността и финансовото състояние 

на ОП „Балкан“, гр. Ботевград/вх.№0802-30/ и  становища на  Постоянните 

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

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

проведено   гласуване   с  28 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се „  

при общ брой общински съветници 29,                      

 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема Отчет за дейността и финансовото състояние на ОП „Балкан“, 

гр. Ботевград за  2017 година. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №27                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРА  на  Докладна записка относно удостояване със званието „Заслужил 

гражданин на Ботевград“ Мария Петкова Колева. /вх.№0802-16/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.11, т.2 и чл.13, ал.2 от Наредбата за символите, 

почетните знаци и звания на Ботевград,  и проведено   гласуване   с  28 гласа „за“, 

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

                      

 

Р Е Ш И : 

 

 

1. Удостоява със званието „Заслужил гражданин на Ботевград” Мария 

Петкова Колева от с.Врачеш за изключително големите й заслуги и значим 

личен принос  за развитие на здравеопазването в село Врачеш и община 

Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 



     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №28                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРА  на  Докладна записка относно приемане на Общински план за 

младежта за 2018 година. /вх.№0802-24/и  становища на  Постоянните 

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

ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с чл.16, ал.1 от Закона за младежта и проведено   гласуване   с  28 

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

съветници 29,                      

 

Р Е Ш И : 

 

    

1.   Приема Общински план за младежта за 2018 година за община 

Ботевград. 

         

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №29                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на   Докладна  записка   относно утвърждаване на  Система 

за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на 

град Ботевград през учебната 2018/2019 година /вх.№0802-17/ 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  0 гласа „за“, 14 гласа „против“,12 

гласа „въздържал се „ по т. 1 и 28 гласа  „за”, 0 гласа „против”,0 гласа 

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

 Р Е Ш И : 

1. Не приема предложената Система за прием на учениците в първи клас в 

общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 

2018/2019 година. 

2. Създава работна група в състав: 

Председател- Николета Иванова – н-к отдел “Хуманитарни и социални 

дейности“ в община Ботевград. 

Секретар – Георги Миков – гражданин 

Членове: Адриан Ангелов – Гл.експерт “Етнически и демографски въпроси“ 

в община Ботевград 

Петя Кочкова - директор ОУ“Н.Й.Вапцаров“, гр.Ботевград 

Евгения Иванова – директор ОУ „Васил Левски“, гр.Ботевград 

Нина Дюлгерска –ВрИД Директор ОУ“Кирил и Методий“, гр.Ботевград 



Коцо Коцев-общински съветник 

Цветан Цолов– общински съветник 

Еленко Иванов  – общински съветник 

Йорданка Лалчева - общински съветник 

Росица Милчева  – общински съветник 

Ренета Георгиева  – общински съветник 

Радослав Василев   – общински съветник 

Ина Панчева   – гражданин 

Мариела Бандрова – гражданин 

 Ина Христова  - гражданин 

Представител на РУО  – София област, 

която да изготви  Система за прием на учениците в първи клас в 

общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 

2018/2019 година в срок до 13.03.2018 година 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №30                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРА  на  Докладна записка относно приемане на План за 

противодействие на тероризма и защита при терористичната дейност на община 

Ботевград./вх.№0802-36/и  становища на  Постоянните комисии  по  същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

чл.16,т.6 от ЗПТ във вр. с Приложение №2 от Решение №669/02.11.2017 година 

на Министерски съвет и проведено   гласуване   с  28 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 

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

 

Р Е Ш И : 

1. Приема  „  План за противодействие на тероризма и защита при 

терористичната дейност на община Ботевград“. 

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

всички  последващи законови действия. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

         ПРЕПИС! 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №31                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРА  на  Докладна записка относно промяна в състава ва 

Общински консултативен съвет по въпросите на младежта. /вх.№0802-22/и  

становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.21, ал.1,т.23 и т.24 от ЗМСМА и във връзка с чл.15, 

АБ.6 ОТ Закона за младежта, и проведено   гласуване   с  28 гласа „за“, 0 гласа 

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

                     

Р Е Ш И : 

1.Изменя Решение №21 от 28.01.2016г. на Общински съвет Ботевград, 

както следва: 

1.1.Избира членове на Общински консултативен съвет по въпросите на 

младежта /ОКСВМ/ в община Ботевград, както следва: 

Председател: Румен Христов – заместник-кмет на община Ботевград 

Членове: 

1. Спасен Ценов - общински съветник 

2. Дамян Маринов - общински съветник 

3. Йорданка Цветкова - председател на МДРСРБ 

4. Николета Иванова  - нач.отдел ХСД 

5. Милена Христова - гл.експерт КИДиПП 

6. Михаил Михайлов - директор на ОП „Балкан“ 

7. Царинка Димитрова - мл.експерт в отдел „Посреднически услуги“ 

към ДБТ Ботевград  

8. Петя Петрова – социален работник в отдел „Закрила на детето“ към 

ДСП Ботевград 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №32                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРА   на Докладна записка относно актуализация на Правилника за 

устройството и дейността  на Исторически музей Ботевград /вх.№0802-35/ 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 чл.17,ал.2,т.4 от Закона за 

културното наследство и проведено   гласуване   с  28 гласа „за“, 0 гласа 

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

                     

Р Е Ш И : 

 

 

1.Приема актуализиран Правилника за устройството и дейността  на 

Исторически музей Ботевград 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                  

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №33                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 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 2018 г. /вх.№0802-6/ 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 28 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 2018 г. да се актуализира, както следва: 

1.1. 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 допълни със следните имоти: 

- Свободни площи-терени за поставяне на вендинг-автомати  в Поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 05815.301.389 по КК и КР на гр. Ботевград с площ от 6663.00 



кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно 

ползване:за друг вид производствен, складов обект.  

1.2. 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 В на Програмата: Имоти, върху които община 

Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или право на управление 

се допълни със следния имот: 

- Сграда с идентификатор: 05815.304.877.1 по КККР на гр. Ботевград, ЗП - 460  

кв.м., брой етажи - 1, предназначение: Административна, делова сграда /Исторически 

музей - гр. Ботевград/. 

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 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

  

 

 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №34                  
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 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 – кв.225 Ботевград. /вх.№0802-

8/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  25 гласа „за“, 0 гласа 

„против“, 2 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 2018 г., приета с Решение 

№ 358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет - Ботевград, представляващ: 

   Поземлен имот 05815.305.482 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 1073.00 

кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг обществен обект, комплекс, квартал 225, УПИ V по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, бул. „Трети март”, при 



граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.1015; 05815.305.481; 

05815.305.1012; 05815.305.1009, при начална тръжна цена в размер на   53 650.00 

/петдесет и три хиляди шестстотин и петдесет/ 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 

                                                 №35                 
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 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 – кв.63 Ботевград, в.з. Зелин. 

/вх.№0802-9/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  27 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, включен  в Програма за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., приета с Решение 

№358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет - Ботевград, представляващ: 

Поземлен имот 05815.306.1047 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 18.00 

кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, 

квартал 63, УПИ ХХVІІІ с отреждане – за друго предназначение по действащия 

регулационен план на в.з. „Зелин” , при граници: поземлени имоти с 

идентификатори: 05815.306.538; 05815.306.424; 05815.306.1052., при начална 



тръжна цена в размер 641.00 /шестстотин четиридесет и един/ 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 

                                                 №36                 
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна 

цена за продажба на общински недвижими имоти – кв.235 Ботевград. /вх.№0802-

23//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  25 гласа „за“, 0 гласа 

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

                     

Р Е Ш И : 

            1. Одобрява актуални начални тръжни пазарни цени и дава съгласие за 

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

общински недвижими имоти, включени  в Програма за управление и разпореждане 

с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г., приета с Решение 

№358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет - Ботевград, представляващи: 

   1.1. Поземлен имот  с идентификатор 05815.305.520 с площ от 1010.00 кв.м., 

трайно предназначение на територията:урбанизирана; начин на трайно ползване-за 

друг вид производствен, складов обект, УПИ VІІ, кв. 235 по регулационния план на 

гр. Ботевград, заедно с построената в него сграда с идентификатор 05815.305.520.1 

със ЗП-401кв.м., брой етажи :1, предназначение :промишлена сграда, сглобяема 

стоманобетонна, построена 1956г. при граници на поземления имот: поземлени 

имоти с идентификатори: 05815.305.521; 05815.305.531; 05815.305.541; 



05815.305.519, при начална тръжна цена в размер 89 800.00 /осемдесет и девет 

хиляди и осемстотин/ лева, без включен ДДС.  

   1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.521 с площ от 997, начин на 

трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, УПИ VІІІ, кв. 235 по 

регулационния план на гр. Ботевград, заедно със застроената в него едноетажна 

масивна сграда с идентификатор 05815.305.521.1 със ЗП-402 кв.м.,с предназначение 

промишлена сграда, построена през 1956 г., при граници на поземления имот: 

поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.522; 05815.305.531; 05815.305.541; 

05815.305.520 при начална тръжна цена в размер 89 500.00 /осемдесет и девет 

хиляди и петстотин/ лева, без включен ДДС.  

     1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.305.522 с площ от 1164 кв.м., 

начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, УПИ ІХ, кв. 

235 по регулационния план на гр. Ботевград, заедно със застроената в него 

едноетажна масивна сграда с идентификатор 05815.305.522.1 със ЗП-401 кв.м.,с 

предназначение промишлена сграда, построена през 1956 г., при граници на 

поземления имот: поземлени имоти с идентификатори: 05815.305.523; 

05815.305.531; 05815.305.541; 05815.305.521 при начална тръжна цена в размер 

96 700.00 /деветдесет и шест хиляди и седемстотин/ 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 

                                                 №37                 
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отдаване под наем на пасища, мери 

и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. 

/вх.№0802-26/и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание  чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА, чл. 37и, 

чл. 37о  от ЗСПЗЗ, чл. 98 и сл. от ППЗСПЗЗ и във връзка с изготвени пазарни 

наемни цени от оценител със сертификат за правоспособност за оценка на 

земеделски земи и трайни насаждения № 81000314/ 16.08.2011 г. издаден от  

Камарата на оценителите  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 предостави пасища, мери и ливади от 

общинския поземлен фонд за индивидуално ползване на собственици или 

ползватели на животновъдни обекти с пасищни селско стопански животни, 

регистрирани в Интеграционната система на БАБХ и за общо ползване от 

общоселските стада. 

 2. Утвърждава Списък на  пасища, мери и ливади за общо и 

индивидуално ползване в община Ботевград за стопанската 2018 – 2019 

година по местонахождение, начин на трайно ползване, категория и площ, 

съгласно Приложение №1. 

3. Приема годишен план за паша в община Ботевград за стопанската 

2018 - 2019 година, съгласно Приложение №2. 



4. Утвърждава задълженията на общината и ползвателите за 

поддържане на пасищата, мерите и ливадите, съгласно Приложение №3. 

5. Утвърждава Правила за ползване на общинските мери и пасища за 

отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на 

земята в добро екологично и земеделско състояние, съгласно приложение 

№4. 

6. Определя годишна пазарна наемна цена за стопанската 2018 - 2019 

година за 1 /един/ дка пасища, мери и ливади за имоти от първа до седма и от 

осма до десета категория, както следва: 

№ Населено място Пасища, 

мери от І до 

VІІ 

категория  

 

лева/дка 

Пасища, 

мери от VІІІ 

до Х 

категория 

 

лева/дка 

Ливади, 

мери от І до 

VІІ–ма 

категория  

 

лева/дка 

Ливади, 

мери от 

VІІІ-ма до Х-

та 

категория 

лева/дка 

1 Ботевград 15.00 13.00 16.00 14.00 

2 Врачеш 15.00 13.00 16.00 14.00 

3 Трудовец 15.00 13.00 16.00 14.00 

4 Скравена 15.00 13.00 16.00 14.00 

5 Новачене 15.00 13.00 16.00 14.00 

6 Литаково 15.00 13.00 16.00 14.00 

7 Радотина 15.00 13.00 16.00 14.00 

8 Краево 15.00 13.00 16.00 14.00 

9 Рашково 15.00 13.00 16.00 14.00 

10 Гурково 15.00 13.00 16.00 14.00 

11 Боженица 15.00 13.00 16.00 14.00 

12 Липница 15.00 13.00 16.00 14.00 

 

 



7. Определя срок на договорите за наем: 5 /пет/ стопански години. 

8. Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез 

търг за срок от една стопанска година само на собственици на пасищни 

селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ. 

9. Останалите след провеждане на търга по т.8 свободни мери, пасища и 

ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една стопанска година на 

собственици на пасищни животни и на лица, които поемат задължение да ги 

поддържат в добро земеделско и екологично състояние, като търговете се 

проведат по реда на Закона за общинската собственост. 

10. Общински съвет – Ботевград допуска на основание чл. 60 ал. 1 от АПК 

и във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ предварително изпълнение на настоящото 

решение. 

            11. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите 

процедури по реда на  ЗСПЗЗ и ЗОС. 

 

 

                                  
 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №38                 
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно определяне на годишни наемни цени 

за 2018 г. при отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска 

собственост – ниви, изоставени трайни насаждения и др. /вх.№0802-7/  и  

становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от 

Закона за общинската собственост и чл. 46 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество   и проведено   поименно 

гласуване   с  26 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се „  при общ 

брой общински съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да се отдават под наем за срок до 5 /пет/ години 

свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост – земеделски 

земи от общинския поземлен фонд, собственост на Община Ботевград и 

такива по чл. 19 от ЗСПЗЗ след провеждане на публични търгове с тайно 

наддаване. 

           2.  Определя начални тръжни годишни наемни цени при отдаване под 

наем през 2018 г. на земеделски земи, собственост на община Ботевград и 

такива по чл. 19 от ЗСПЗЗ, както следва: 

 

 

 



№ Населено 

място 

Ниви 

от І до VІІ 

категория  

лв/дка  

Ниви 

от VІІІ до Х 

категория  

лв/дка 

Изоставени 

трайни 

насаждения и 

други  

от І до VІІ 

категория   

лв/дка 

Изоставени 

трайни 

насаждения и 

други  

от VІІІ до Х 

категория   

лв/дка 

1 Ботевград 19 16 15 13 

2 Врачеш 19 16 15 13 

3 Трудовец 19 16 15 13 

4 Скравена 19 16 15 13 

5 Новачене 19 16 15 13 

6 Литаково 19 16 15 13 

7 Радотина 19 16 15 13 

8 Краево 19 16 15 13 

9 Рашково 19 16 15 13 

10 Гурково 19 16 15 13 

11 Боженица 19 16 15 13 

12 Липница 19 16 15 13 

  

            3. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС . 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 

         ПРЕПИС! 

  

     

  

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №39                 
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разпределение на общински жилища 

по видове. /вх. №0802-5/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  27 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–19 /деветнадесет / бр.; 

 1.2.Жилища за продажба –  178 /сто седемдесет и осем / бр.; 

1.3.Резервни жилища – 2 стаи.  

 1.4.Ведомствени жилища – 1 /един/ бр.  

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

  

      

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №40                 
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно промяна в структурата на ОП БКС – 

гр. Ботевград. /вх.№0802-25/и  становища на  Постоянните комисии  по  същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2  от 

ЗМСМА ,чл.52,ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и проведено    

гласуване   с  15 гласа „за“, 6 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се „  при общ 

брой общински съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

1. Считано 01.03.2018 година увеличава числеността на персонала на Общинско 

предприятие ”Благоустройство и комунално стопанство” - гр. Ботевград със 17 

/седемнадесет/ щатни бройки – от  96  на 113 щатни бройки, както следва: 

 - в отдел „Чистота и благоустройство”                                  - 5 бр. 

 - чистач – хигиенист                                                                     - 3 бр. 

 - шофьор                                                                                         - 2 бр. 

- в  отдел „Ремонт и поддръжка”                                              - 5  бр. 

 - шофьор  товарен автомобил в звено „Асфалтополагане”      - 1 бр. 

 - шофьор  товарен автомобил в звено „Ремонт и поддръжка” - 1 бр. 

 - общ работник /работник, строителство/                                  - 3 бр.   

 - в отдел „Сметосъбиране и сметоизвозване”                       - 7 бр. 

 - шофьор  тежкотоварен автомобил                                           - 2 бр. 

 - сметосъбирач                                                                              - 5 бр. 



2. Изменя чл. 6 от Правилника за организацията, устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” - гр.Ботевград 

като утвърждава структура и числен състав – 113 щатни бройки, съгласно 

Приложение № 1.    

3. Възлага на директора на Общинско предприятие „Благоустройство и 

комунално стопанство” - гр. Ботевград да отрази направените промени в щатното 

разписание.    

4. Възлага на директора на Общинско предприятие „Благоустройство и 

комунално стопанство” - гр. Ботевград да предприеме всички законови действия по 

подбора на лицата.  

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

  

      

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №41                
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 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.№0802-21//и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.2 .2  от ЗМСМА  и 

проведено гласуване    с  19 гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа „въздържал се „  

при общ брой общински съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

 

   1.Увеличава числеността на персонала в отдел ”Хуманитарни и социални 

дейности ” с две щатни бройки „Здравен медиатор“ и една щатна бройка –Главен 

експерт „Образование“. 

   2.Направените промени влизат в сила от 01.04.2018 година.     

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

  

      

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №42                
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на финансови средства за  

обезпечаване  на състезателната кариера на Владимир Далаклиев /вх.0802-37/и  

становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация  и проведено  поименно гласуване  с 25 гласа „за“, 0 

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

                      

 

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие  да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 

500/петстотин/ лева месечно от собствени приходи на община Ботевград на 

СК  „СУНГ-РИ“-Ботевград за обезпечаване на състезателната кариера на 

професионално заминаващия се състезател Владимир Далаклиев.  

Сумата да се изплаща ежемесечно, считано от 01.01.2018 година до 

31.12.2018 година. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №43                
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – с. Врачеш. /вх.№0802-27//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“, 0гласа „въздържал се „  при общ брой общински 

съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

1. Предоставя на наследниците на Димитър Иванов Влахов и Петър Михайлов 

Дранчовски, следния земеделски имот: 

- имот с проектен №206051 с НТП: нива, с площ от 4.553 дка, категория на 

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

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

граници и съседи, съгласно скица – проект №Ф01403/20.12.2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 

Искра Иванова Влахова и Людмил Петров Дранчовски, в качеството им на 

наследници на Димитър Иванов Влахов и Петър Михайлов Дранчовски, както и 

на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №44                
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на земеделски земи по 

чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – с. Трудовец. /вх.№0802-28//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“, 0гласа „въздържал се „  при общ брой общински 

съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

 

1. Предоставя на наследниците на Иван Симеонов Чинов, следния земеделски 

имот: 

- имот с проектен №005069 с НТП: нива, с площ от 2.894 дка, категория на 

земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността „Драговица”, 

попадащ в имот №005062 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

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

№Ф02120/19.01.2018 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 

Иван Христов Симеонов, в качеството му на наследник на Иван Симеонов 

Чинов, както и на Началника на Общинска служба по земеделие – гр. Ботевград, 

по реда на АПК. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №45                
                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба  за преместваемите обекти, за рекламните, 

информационните и монументално-декоративни елементи на територията на  

община Ботевград /вх.№0802-42/и  становища на  Постоянните комисии  по  

същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, чл.75-79 от АПК, чл.28, ал.1, вр. чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА и чл. 56, ал. 

2 от Закона за устройство на територията предлагам и проведено  гласуване  с 

21 гласа „за“, 0 гласа „против“, 4 гласа „въздържал се „  при общ брой 

общински съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за преместваемите 

обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративни 

елементи на територията на община Ботевград, както следва: 

I. В Разпоредбите на Раздел първи „Преместваеми обекти и рекламно-

информационни елементи“, Глава втора „Преместваеми обекти”, се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нов чл.4а. със следното съдържание: 

„Чл. 4а. (1)  Преместваемите обекти могат да бъдат заявени  за поставяне по 

реда на тази наредба въз основа на: 

1. типови проекти; 

2. индивидуални проекти. 

(2) Типовите и индивидуалните проекти за преместваеми обекти се одобряват 

от главния архитект на общината.  

(3) Преместваеми обекти, за които не са утвърдени типови проекти, са с 

индивидуални проекти.“ 

 



2. В чл.5, т.1.1. след думата „Павилиони“ се добавят думите „- с площ до 30 

кв.м. за павилионите разположени в терени общинска собственост“. 

В чл.5, т.1.3. се отменя. 

4. В чл.5, т.9.1. след думите „Антени, климатици“ се добавя думата „камери“. 

В чл.12, ал.1, т.1 думите „Молба – образец“ се заменят с думите „Заявление – 

образец“. 

6. В чл.12, ал.4 думите „т. 1.3.“ отпадат от текста. 

В чл.12 се създава нова ал. 5 със следното съдържание: 

„Чл.12 (5) Проектите за типови преместваеми обекти се комплектоват 

съобразно изискванията на тази наредба и указанията на главния архитект на 

община Ботевград.“ 

В чл.12 се създава нова ал. 6 със следното съдържание: 

„Чл.12 (6) Ако заявлението и приложените към него документи не съответстват 

на изискванията заложени в тази наредба, заявителят писмено се уведомява за 

това, като му се дава 14-дневен срок да отстрани недостатъците. След изтичане 

на този срок нередовното заявление не се разглежда.“ 

В чл.15, ал.1 се отменя, като на нейно място се създава нова ал.1 със следното 

съдържание: 

„Чл.15 (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава за срока 

на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от 

собственика на имота, но за не повече от десет години. 

10. Създава се нов чл.15а. със следното съдържание: 

„Чл.15а. (1) Разрешението за поставяне на преместваем обект се издава след 

заплащане на такса за издаване на разрешение; 

Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на преместваем 

обект, са длъжни да получат същото в 14-дневен срок, считано от датата на 

уведомяването им. 

При неспазване на сроковете по ал.1 и ал.2, се счита, че е налице отказ от 

страна на заявителя от подаденото заявление за издаване на разрешение, 

издаденото такова губи действието си.“ 

 

II. В Разпоредбите на Раздел първи „Преместваеми обекти и рекламно-

информационни елементи“, Глава трета „Рекламни, информационни и 



монументално-декоративни елементи”, се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл.19 думите „кмета на община Ботевград“ се заменят с думите „главния 

архитект със заявление – образец.“ 

2. Създава се нов чл.23а. със следното съдържание: 

„Чл.23а. Ако заявлението и приложените към него документи не съответстват 

на изискванията заложени в тази наредба, заявителят писмено се уведомява за 

това като му се дава 14-дневен срок да отстрани недостатъците. След изтичане 

на този срок нередовното заявление не се разглежда.“ 

3. В чл.24, ал.2 думите „с фирмите, доставчици на вода и енергия и Българска 

Телекомуникационна Компания – АД, с Контрол на автомобилния транспорт, 

РИОКОЗ, Пожарна и аварийна безопасност, Национален институт по 

паметниците на културата и др. инстанции.“ се заменят с думите „с ВиК, 

енергиен и/или мобилен оператор, Районно управление на МВР, Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, Районна здравна 

инспекция, Национален институт за недвижимо културно наследство и др. 

институции.“ 

Чл. 25 се отменя, като на негово място се създава нов чл. 25 със следното 

съдържание: 

„Чл. 25. (1) Главният архитект на общината може да откаже разполагане на РИЕ 

и монументално-декоративни елементи в случаите, когато: 

не отговарят на изисквания на закона, други нормативни актове, както и на 

настоящата наредба. 

2. има неприключено административно-наказателно производство за 

нарушение на разпоредбите на тази наредба; 

3. има приключено производство по т. 1, но наложената глоба или санкция не е 

заплатена; 

4. има неприключено административно производство по чл. 57а от Закона за 

устройство на територията за премахване на поставен или държан от него обект 

или елемент на територията на Столична община; 

5. има непогасени задължения към общината по наемни договори за други 

обекти или елементи. 

6. Има издадено друго разрешение за поставяне на рекламно-информационните 

елементи върху или в близост до мястото, посочено от заявителя. 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=473252#p5714038
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=473252#p5714038


7. Когато искането за разполагане на РИЕ върху общински терен не 

удовлетворява финансов или друг интерес на общината и/или е в разрез с нейни 

бъдещи инвестиционни намерения. 

(2) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект или на 

рекламен елемент в имот - частна собственост, в който има поставен обект или 

елемент, за който е започнато, но не е приключило производство по чл. 57а от 

Закона за устройство на територията за премахването му. 

(3) Не се издава разрешение за поставяне на преместваем обект или на 

рекламен елемент в имот - частна собственост, в който има строеж, за който е 

установено по предвидения в закона ред, че е незаконен. 

(4) Отказът за разполагане на РИЕ се постановява в писмен вид, като се 

посочват мотивите за отказа.“ 

5. В чл. 27, ал. 1 се отменя, като на нейно място се създава нова ал. 1 със 

следното ,съдържание: 

„Чл. 27. (1) Разрешение за поставяне на рекламни елементи се издава за срока 

на договора със собственика на имота или за срока на даденото съгласие от 

собственика на имота, но за не повече от десет години.“ 

6. Създава се нов чл.27а. със следното съдържание: 

„Чл.27а. (1) Разрешението за поставяне на преместваем обект се издава след 

заплащане на такса за издаване на разрешение; 

(2) Лицата, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на 

преместваем обект, са длъжни да получат същото в 14-дневен срок, считано от 

датата на уведомяването им. 

(3) При неспазване на сроковете по ал.1 и ал.2, се счита, че е налице отказ от 

страна на заявителя от подаденото заявление за издаване на разрешение, 

издаденото такова губи действието си.“ 

III. В Разпоредбите на Раздел първи „Преместваеми обекти и рекламно-

информационни елементи“, Глава четвърта „Външна реклама”, се правят 

следните изменения и допълнения: 

Думите в частта (над чл.39) „Информационно-указателни табели“ се заменят 

с думите „Обществени информационни елементи“. 

Чл. 39 се отменя, като на негово място се създава нов чл. 39 със следното 

съдържание: 

„Чл. 39. (1) Обществените информационни елементи служат за 

разпространение на обществена информация, чрез обществени надписи, 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=473252#p5714038
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=473252#p5714038


информационно-указателни табели, афишни колони и обществени 

информационни табла. 

(2) Обществените надписи и информационно-указателните табели се изписват 

на български език, като към българският текст може да се добави и текст на 

друг език със същото съдържание. 

Създава се нов чл. 39а. със следното съдържание: 

„Чл. 39а. Обществените надписи се поставят върху обекти с обществено 

предназначение и обозначават тяхната функция.“ 

Създава се нов чл.39б. със следното съдържание: 

„Чл. 39б. (1) Информационно-указателните табели обозначават 

местонахождението на обществени обекти, изискване за спазване на 

определено поведение, наименования на улици, площади и др. или упътват към 

местоположението на определен обект или дейност. 

(2) Информационно-указателните табели се поставят от общинската 

администрация в публичното градско пространство, включително в терени на 

зелената система, както и безвъзмездно върху сгради, огради и други елементи, 

които не са общинска собственост. 

(3) Информационно-указателните табели изключват указателните знаци, 

описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото 

прилагане. 

(4) Информационно-указателните табели се поставят, като вертикалният ръб 

трябва да бъде на разстояние от края на уличното платно на не по-малко от 0,80 

м., а долният хоризонтален – на височина не по-малко от 2,50 м. от нивото на 

терена. 

Създава се нов чл.39в. със следното съдържание: 

„Чл.39в. (1) Афишните колони и обществените информационни табла служат за 

поставяне на безплатни съобщения на гражданите или за обществени културни, 

спортни, хуманитарни и други обществени прояви. 

(2) Афишните колони и обществените информационни табла се поставят от 

общината в общински имоти въз основа на схема, одобрена по реда за 

одобряване на схема за поставяне на рекламни елементи. Афишните колони и 

обществените информационни табла са общинска собственост. 

Създава се нов чл.39г. със следното съдържание: 

„Чл.39г. Забранява се лепенето и разпиляването на афиши, плакати, листовки, 

некролози и други обществени информационни елементи по стълбовете на 



уличното осветление, електропреносната и електроразпределителна мрежа, 

стълбовете на контактната мрежа на масовия градски транспорт, контейнерите 

за събиране на твърди битови отпадъци, временни огради на строителни 

обекти, фасади на сгради, върху дървета и едроразмерна растителност, 

тротоари, подлези, терени на зелената система на община Ботевград, обекти и 

елементи в обхвата на спирките на масовия градски транспорт, както и на 

всякакви други непредвидени за целта места.“ 

 

IV. В Раздел втори „Осъществяване на рекламна дейност“, Глава пета, II. 

„Осъществяване на рекламна дейност“, се правят следните изменения и 

допълнения: 

В чл.45, ал.2, т.8 се отменя, като на нейно място се създава нова т.8 със 

следното съдържание: 

„Чл.45, (2), т.8. под каквато и да е форма на послания за религиозна, расова, 

етническа или политическа омраза, насилие, нетърпимост или накърняват 

доброто име на граждани и юридически лица.“ 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №46                

                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба  №1 за поддържане и опазване на обществения ред, 

общественото имущество и околната среда в община Ботевград /вх.№0802-40/и 

становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.75-79 от АПК, чл.28, ал.1, вр. 

чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА и чл.98, ал.2, т.1, т.2, т.4 и т.6 от ЗДвП, и проведено  

гласуване  с 22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се „  при общ 

брой общински съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

1.Приема  Наредба за изменение и допълнение  на Наредба № 1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в 

Община Ботевград, както следва: 

I. В Разпоредбите на Раздел V “Безопасност на движението по улиците 

и ред в обществения транспорт”, се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл.22 се създава нова точка 7г със следния текст:  

„7г. Паркирането на места определени за хора с трайни увреждания.“ 

2. В чл.22 се създава нова точка 7д със следния текст:  

„7д. Паркирането пред входовете и на прилежащите тротоари на детски 

заведения и училищата.“ 

3. В чл.22 се създава нова точка 7ж със следния текст:  

„7ж. Паркирането пред входовете на паркове, театри, кина, предприятия, 

както и на други места, където е възможно да влизат и излизат пътни превозни 

средства.“ 

4. В чл.22 се създава нова точка 7з със следния текст:  



„7з. Паркирането на платното за движение и на тротоара непосредствено 

пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до 

тях.“ 

5. В чл.22 се създава нова точка 7и със следния текст: 

„7и. Паркирането пред обозначените аварийни входове/изходи към 

площади, паркове, градини и други територии за широко обществено ползване.“ 

II. В Разпоредбите на Раздел X “Административно-наказателни 

разпоредби”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.61, ал.2 след думата „юридически“ се добавя думата „лица“. 

2.  В чл.62, ал.3 думите „При маловажни случаи на нарушения на чл.22, т.7, 

т.7а, 7б, 7в, 7г, 7д, 7e, т.9а и т.16“ се заменят с думите „При маловажни случаи 

на нарушения на чл. 22, т. 7, т. 7а, т. 7б, т. 7в, т. 7г, т. 7д, т. 7e, т. 7ж, т. 7з, т. 7и, 

т. 9а, т. 10, т. 11, т. 13 и т. 16“ 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №47  

                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Ботевград 

/вх.№0802-41/ и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 и ал.2 от 

ЗМСМА, чл.75-79 от АПК, чл.28, ал.1, вр. чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА, чл.156б, 

ал.1, т.1 и 2, чл.157, ал.2, чл. 159, ал.3, чл.176а, ал.5, чл.181, ал.2, чл.202 от 

ЗУТ, чл.587, ал.2 от ГПК, чл.211, ал.4 от Закона за горите и чл.187, ал.2 от 

Закона за културното наследство и проведено  поименно гласуване  със  17 

гласа „за“, 0 гласа „против“, 8 гласа „въздържал се „  при общ брой общински 

съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на oбщина Ботевград, както следва: 

I. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел II „Такси 

за ползване на пазари, тържища, улични платна, панаири и терени с 

друго предназначение“, се правят  

1. В чл. 19, ал. 4, т. 7 думите „2.00 лв. на кв. метър на ден.“ се заменят 

с думите „4.00 лв. на кв. метър на ден.“. 

2. В чл. 19, ал. 4, т. 8 се отменя. 

II. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел III 

„Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за 

предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални 

услуги“, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Чл. 23 се отменя. 

2. Чл. 24 се отменя. 



3. В чл. 25, ал. 1 думите „2.50 лева“ се заменят с думите „3.00 лв.“ 

4. В чл. 25, ал. 5 се отменя. 

5. В чл. 27, ал. 1 думите „10.00 лв.“ се заменят с думите „15.00 лв.“ 

III. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел VI 

„Такси за технически услуги“, се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. В чл. 38, т. 1.3. се създава нова т.1.3.1. със следното съдържание: 

  „Чл. 38, т.1.3.1. За комбинирана скица по действащ план с данни за 

подземен кадастър  50.00 лв.“  

2. В чл. 38, т. 1.4. се отменя. 

3. В чл. 38 се създава нова т. 1.5а. със следното съдържание: 

  „Чл. 38, т. 1.5а. За скица-копие от действащ регулационен план – 10.00 

лв.“ 

4. В чл. 38, т. 1.6. думите „+ 3.00 лв.“ се заменят с думите „+ 5.00 лв.“ 

5. В чл. 38 се създава нова т. 2а. със следното съдържание: 

„Чл. 38, т. 2а. Проверка за установяване на съответствието на строежа 

с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение 

на застрояването – 30.00 лв.“ 

6. В чл. 38 се създава нова т. 2б. със следното съдържание: 

„Чл. 38, т. 2б. Осъществяване на контрол по строителството при 

откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво 

на строежа – 20.00 лв.“ 

7. В чл. 38, т. 4 думите: 

 „формат А4 – 2.50 лв. 

 формат А3 – 5.00 лв. 

 по-голям от формат А3 – 7.00 лв.“ 

 се заменят с думите  

 „формат А4 – 3.50 лв. 

 формат А3 – 10.00 лв. + 5.00 лв. за всеки следващ по-голям 

формат.“ 

8. В чл. 38, т. 10 със съответните подточки 10.1., 10.2. и 10.3. се отменя, 

като на нейно място се създава нова т. 10 със следното съдържание: 

  „Чл. 38, т. 10. За допускане /разрешаване/ за изработване на подробен 

устройствен план: 

  10.1. До два поземлени имота – 50.00 лв. 

  10.2. От два до пет поземлени имота – 100.00 лв. 



  10.3. Над пет поземлени имота + 25.00 лв. за всеки следващ, но не 

повече от 300.00 лв.“ 

9. В чл. 38, т. 10/а/. става т. 10б., като се създава нова т. 10а. със 

следното съдържание: 

 „Чл. 38, т. 10а. За приемане и одобряване на подробен устройствен 

план: 

  10а.1. До два поземлени имота – 100.00 лв. 

  10а.2. От два до пет поземлени имота – 200.00 лв. 

  10а.3. Над пет поземлени имота + 25.00 лв. за всеки следващ, но не 

повече от 400.00 лв.“ 

10. В чл. 38 се създава нова т. 16. със следното съдържание: 

„Чл. 38, т. 16. За издаване на удостоверение за степен за завършеност 

на строежи – 50.00 лв.“ 

11. В чл. 38 се създава нова т. 17. със следното съдържание: 

  „Чл. 38, т. 17. За издаване на удостоверение за поделяемост на имот – 

50.00 лв.“ 

12. В чл.38 се създава нова т.18. със следното съдържание: 

„Чл. 38, т. 18. За вписване в регистъра на технически паспорт на 

строеж  – 10.00 лв.“ 

13. В чл. 38 се създава нова т. 19. със следното съдържание: 

„Чл. 38, т. 19. За одобряване на План за управление на строителните 

отпадъци (ПУСО) – 50.00 лв.“  

14. В чл. 38 се създава нова т. 20. със следното съдържание: 

„Чл. 38, т. 20. За одобряване на План за безопасност и здраве (ПБЗ) – 

50.00 лв.“ 

IV. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със 

закон, предоставен от Община Ботевград на физически и юридически 

лица”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 53, т. 14. се отменя, като на нейно място се създава нова т. 14 

със следното съдържание: 

„Чл. 53, т. 14. Издаване на удостоверение за съответствието на 

животновъден обект с изискванията на Наредба за условията и реда за 

отглеждане на домашни животни на територията на община Ботевград – 2.00 

лв.“ 

2. В чл. 53 се създава нова т. 19а. със следното съдържание: 



„Чл. 53, т. 19а. За заверка на молби – декларации за признаване право 

на собственост върху недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена 

проверка – 20.00 лв.“ 

3. В чл. 53, т. 23. се отменя. 

4. В чл. 53 се създава нова т. 25а. със следното съдържание: 

„Чл. 53, т.25а. За издаване на разрешително за почистване от дървесна 

растителност на пасища, ливади и орни земи, отдадени под наем на 

земеделски стопани – 50.00 лв. Таксата се заплаща при издаване на 

разрешителното.“ 

5. В чл. 53 се създава нова т. 25б. със следното съдържание: 

„Чл. 53, т. 25б. За дървесина, добита извън горските територии, 

собственост на община Ботевград – 15.00 лв./пространствен куб. м.“ 

6. В чл. 53 се създава нова т. 25в. със следното съдържание: 

„Чл. 53, т. 25в. Кубиране, маркиране с транспортна марка на 

дървесина/дърва за огрев (лежаща маса) и издаване на електронен превозен 

билет – 5.00 лв. Таксата се заплаща в момента на издаване на превозния 

билет.“ 

7. В чл. 53, т. 29. се отменя. 

8. Чл. 54 се отменя, като негово място се създава нов чл. 54 със следното 

съдържание: 

  „Чл. 54. Такси и услуги на Исторически музей – гр. Ботевград: 

1. Входна такса за Исторически музей – гр. Ботевград: 

1.1. За ученици, студенти и пенсионери – 1.00 лв. 

1.2. За възрастни – 2.00 лв. 

1.3. Беседа – 6.00 лв. 

1.4. Беседа за обходен туристически маршрут в общината – 20.00 лв. 

2. Входна такса за филиал „Килийно училище с. Боженица“: 

2.1. За ученици, студенти и пенсионери – 1.00 лв. 

2.2. За възрастни – 2.00 лв. 

2.3. Беседа – 6.00 лв. 

3. Безплатни посещения на обектите по т. 1 и т. 2: 

3.1. За деца до 7 години и хора с увреждания. 

3.2. За групови посещения на ученици с учебна цел от община 

Ботевград (без беседата). 

3.3. За посетители всеки понеделник на месеца (без беседата). 

3.4. Служители от музеи и галерии. 



4. Услуги: 

4.1. Любителско фотозаснемане на експонат – 5.00 лв. 

4.2. Авторско заснемане на движима културна ценност – 50.00 лв. 

(Авторското заснемане е вид преотстъпване за публикуване на авторското 

право върху изображението на движимата културна ценност). 

4.3. Организиране на конференции, изложби, исторически чествания 

и др. в залите на музея – 20.00 лв. на час. 

4.4. Предоставяне на музейните пространства, залите и интериора за 

заснемане на филми, предавания и видеоклипове – 60.00 лв. на час. 

4.5. Изготвяне на историческа справка – 5.00 лв. 

4.6. Подаване на писмена заявка за ползване на документи и снимки 

от архивния фонд на музея – 3.00 лв. 

4.7. Подаване на писмена заявка за ползване на специализираната 

музейна библиотека – 1.00 лв. 

4.8. Ксерокопие на документ – движима културна ценност – 2.00 

лв./стр. 

4.9. За продажба на художествени произведения в художествената 

галерия – върху обявената стойност – 10 %.“ 

 

9. В чл. 55б., т. 6 след думите „10.00 лева за легло на ден“ се добавят 

думите „за периода /01 април – 30 септември/“  

10. В чл. 55б. се създава нова т. 6.1. със следното съдържание: 

„Чл. 55б, т. 6.1. За ученици и пенсионери от община Ботевград – 15.00 

лв. за легло на ден за периода /01 октомври – 31 март/, в двойна стая, включва 

закуска и ползване на басейн.“ 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №48  

                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно монтиране и поставяне на 

националните символи на всички обществени сгради на територията на община 

Ботевград /вх.№0802-38/и  становища на  Постоянните комисии  по  същия 

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

за местното самоуправление пи местната администрация и съгл. Чл.16,ал.1 от 

Закона за държавния печат и националното знаме на Република България   и 

проведено  о гласуване  с  23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 3 гласа „въздържал се 

„  при общ брой общински съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

 

1. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши необходимото за 

поставяне на  националния флаг на Република България и знамето на 

Ботевград на  обществени сгради  общинска собственост. 

2. Определя срок за изпълнение – 3 месеца от приемане на настоящето 

решение. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №49  

                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на .  Докладна записка относно  за изменение на ПУП-ПР на 

УПИ  в кв.9 по плана на с. Боженица /вх.№0802-43/и  становища на  

Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т.11 и  т.8 във връзка с дейностите по чл.20,чл.17,ал.1,т.2   

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл 

134,ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията  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 за изменение на ПУП-ПР на УПИ 1- за кметство,поща 

,културен дом, административни сгради и озеленяване в кв.9 по плана на с. 

Боженица, като уличната регулация продължи от о.т.167 до о.т.20;разделяне 

на  УПИ 1- за кметство, поша, културен дом, административни сгради и 

озеленяване/ в кв.9/ и УПИ 1-94/в кв.54-нов. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №50 

                                        Гр.Ботевград,22.02.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  даване съгласие за одобряване на 

схема за поставяне на прем.обект-храм за богослужебни обреди, общ.полезна и 

благотворителна дейност на Евангелска Петдесятна църква –гр.Ботевград 

/вх.№0802-44//и  становища на  Постоянните комисии  по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8  и т.23 от ЗМСМА, 

чл.56 ал.1 и ал.2 от Закон за устройство на територията, във връзка с чл.5, т.10 и 

чл.9, ал.1 и ал.3 от НПОРИМДЕТОБ  и проведено  поименно  гласуване    с 0 

гласа „за“,7 гласа „против“, 11 гласа „въздържал се „  по т.1 и проведено 

гласуване с 22 гласа „за“, 0 гласа „против“,0 Гласа „въздържали се по т.2 при 

общ брой общински съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

 

1.  НЕ ДАВА  съгласие да бъде одобрена от Главния архитект на Община 

Ботевград Схема за разполагане на преместваем обект - храм за 

богослужебни обреди, обществено полезна и благотворителна дейност на 

Евангелската Петдесятна църква – гр. Ботевград, в   УПИ XXI – За жилищен 

комплекс, кв.54 по регулационния план на гр. Ботевград, представляващ 

частна общинска собственост. 

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград  да  търси възможност  и 

предложи друг подходящ терен за  нуждите на Евангелската Петдесятна 

църква – гр. Ботевград . 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                   
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



 

 

 


