
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

  

 

 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №51                  
                                        Гр.Ботевград,14.03.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно система за прием на учениците в 

първи клас в общинските училища на територията на гр. Ботевград през 

учебната 2018/2019 година /вх.№0803-7/09.03.2018 година/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, във връзка с чл.43 от  Наредба №10 от 01.09.2016г. 

(изм.бр.77от 2017г. на ДВ) за организацията на дейностите в училищното 

образование и във връзка с Решение № 29 от 22.02.2018г. и проведено    

гласуване   с  12 гласа „за“, 1 глас „против“, 11 гласа „въздържал се „  при общ 

брой общински съветници 29,                      

Р Е Ш И : 

 

1. НЕ ПРИЕМА Система за прием на учениците в първи клас в 

общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 

2018/2019 година вх.№ /вх.№0803-7/09.03.2018 година. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ:   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

          
 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №52                  
                                        Гр.Ботевград,14.03.2018 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за допълване 

и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост в община Ботевград през 2018 година  /вх.№0803-

8/12.03.2018 година/ и  становище на  Постоянната комисия по местно 

самоуправление   и законност 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  16 гласа 

„за“, 0 глас „против“, 5 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: 

В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да 

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

вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, 

под аренда или за предоставяне за управление, буква А. Имоти, които 

община Ботевград има намерение да предостави под наем. 

        - част от поземлен имот с идентификатор 05815.302.744 по КК и КР на 

гр. Ботевград , вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за 

площад, за поставяне на дървена платформа за разполагане на столове и 

маси за сервиране на храни и напитки пред кафе-сладкарница „Сладолед бар 

Саранск”, с административен адрес: пл. „Освобождение” №5 по схема 

одобрена от главния архитект на община 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 

           

    Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №53                  
                                        Гр.Ботевград,14.03.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за допълване 

и актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имотите - 

общинска собственост в община Ботевград през 2018 година  /вх.№0803-

1/01.03.2018 година/ и  становище на  Постоянната комисия по местно 

самоуправление   и законност 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  23 гласа 

„за“, 0 глас „против“, 1 глас „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. В Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има намерение да 

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

вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на вещни права, 

под аренда или за предоставяне за управление, буква Б : Имоти, които 

община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж 

върху тях се допълни със следният имот: 

- поземлен имот с идентификатор 05815.304.736 КК и КР на гр. Ботевград с 

площ от 8269.00 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, УПИ 

І, кв. 177 по действащия регулационен план на гр. Ботевград; 

1.2. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение да 

прекрати съсобственост с физически или юридически лица се допълни със 

следния имот: 



- имот №236.103 по плана на новообразуваните имоти в местност 

„Разсадника”, с. Боженица, целият с площ 547.32 кв.м. с наследници на 

Христо Петков Говедарски.  

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 

                                                   №54                  
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ЦВЕТОЗА Р ГАВРИЛОВ – УПРАВИТЕЛ НА 

„В и К-Бебреш“ ЕООД    на  годишен финансов отчет за 2017 година и 

бизнес план за 2018 година на „ВиК-Бебреш“ ЕООД  /вх.№0803-35/; ИВАН 

ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община Ботевград на становище /вх.№0803-

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

съвет–Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т.9  от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,т.3 

и т.5 от Търговския закон и  чл. 12,т.3,т. 5 и т.12  от Наредбата за 

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част 

от капитала на ТД,   и проведено  поименно    гласуване   с    16 гласа „за“,0 

гласа „против“,12 гласа „въздържал се“  при общ брой общински съветници 

29,         

         Р Е Ш И : 

1. Приема годишния финансов отчет на “В и К Бебреш” ЕООД  гр. Ботевград за 

2017 година. 

2. Не освобождава от отговорност управителя  на “В и К Бебреш”  ЕООД   

Цветозар Петров  Гаврилов . 

3. Печалбата за текущата година да се отнесе в непокрити загуби от минали 

години. 

4. Приема бизнес – план за 2018 година  на “В и К Бебреш” ЕООД.  

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №55                  
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  МИХАИЛ ДИМИТРОВ – ИЗП. ДИРЕКТОР НА 

„БАЛКАНГАЗ 2000“АД на годишен  финансов отчет за 2017 година на 

„БАЛКАНГАЗ 2000“АД /вх.№0803-48/; ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на 

община Ботевград на становище /вх.№0803-52/и  становища на  

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал. 1, т.23  от ЗМСМА,    и проведено  поименно    гласуване   

с    26 гласа „за“,0 гласа „против“,1 глас „въздържал се“  при общ брой 

общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

        

1. Приема за информация годишния финансов отчет на “Балкангаз- 2000”-  

АД, гр. Ботевград  за 2017  година.    

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №56                  
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Ботевград за второто полугодие на 2017 година. /вх.№0803-28/и  становища на  

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал. 1, т.23  във вр.  с чл.44,ал.1,т.7 от ЗМСМА,    и проведено    

гласуване   с    21 гласа „за“,0 гласа „против“,3 глас „въздържал се“  при общ 

брой общински съветници 29,         

         

     Р Е Ш И : 

        

1. Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Ботевград за второто полугодие на 2017 година.      

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №57                  
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно освобождаване  управителя на 

„МБАЛ-Ботевград“ ЕООД и избор на  ВрИД „Управител на „МБАЛ-

Ботевград" ЕООД, гр. Ботевград. /вх.№0803-50/и  становища на  

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал. 1, т.9  от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,т.5 от Търговския закон 

и  чл. 12, т. 5  от Наредбата за упражняване правото на собственост на 

общината върху общинската част от капитала на ТД,   и проведено  

поименно    гласуване   със   17 гласа „за“, 0 глас „против“, 11 гласа  

„въздържал се „  по т.т.1;2;3;5;6 и 16 гласа „за“,0 гласа „против“,11 гласа 

„въздържал се“ по т.4  при общ брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

1. Освобождава д-р Красимир Павлов Кушев като управител на 

„Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД, считано 

от 30.03.2018 година.  

    2. Не освобождава от отговорност, освободения от длъжност 

управител на Многопрофилна болница за активно лечение –Ботевград” 

ЕООД. 

3. Избира д-р Пламен Кирилов Китанов с ЕГН:650629.…за Временно 

изпълняващ   длъжността Управител на „Многопрофилна болница за 

активно лечение –Ботевград” ЕООД,  считано от 30.03.2018 година до 

назначаване на управител, избран след провеждане на конкурс.  

 

 

 



4. Определя възнаграждение на новоизбрания управител, съгласно 

разпоредбите на Наредба № 9 от 26 юни 2000г. на МЗ и Наредбата за 

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част 

от капитала на ТД, приета от ОбС Ботевград. 

5. Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи договор за 

управление и контрол на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Ботевград” ЕООД с новоизбрания управител. 

6. Възлага на новоизбрания управител да впише промените в 

търговския регистър. 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №58                  
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на 

община Ботевград Докладна записка относно увеличаване капитала на 

„МБАЛ-Ботевград“ЕООД,гр.Ботевград/вх.№0802-33/и  становища на  

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 100, ал 4 от Закона 

за лечебните заведения, чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 140, чл. 147, ал. 1 и ал. 

2, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, чл. 6, чл. 12, т. 1 и т. 4 от Наредба 

за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част 

от капитала на търговските дружества и чл. 5, т. 1 и т. 3 от Учредителен акт 

на „МБАЛ – Ботевград”  ЕООД и проведено  поименно  гласуване   с   16 

гласа „за“,0 гласа „против“, 10 глас „въздържал се“  при общ брой общински 

съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

1. Увеличава записания капитал чрез увеличаване на дяловете на 

„Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Ботевград“ ЕООД от 

768 000 лв. (седемстотин шестдесет и осем хиляди лева) на 2 175 000 лв. 

(два милиона сто седемдесет и пет хиляди лева).  Увеличението от 

1 407 000 лв. (един милион четиристотин и седем хиляди лева), 

представлява апортна вноска на вземане, произтичащо от предоставени 

заеми с Решение №292/29.09.2005 г., Решение №116/27.03.2008 г. и  

Решение №268/31.07.2008  на Общински съвет – Ботевград. Капиталът в 

размер на 2 175 000 лв. (два милиона сто седемдесет и пет хиляди лева) 

се разпределя в 217 500 (двеста и седемнадесет хиляди и петстотин) дяла, 

всеки по 10 (десет) лева. 

2. Променя текста на чл. 3, ал. 1 от Учредителен акт на „МБАЛ – 

Ботевград“ ЕООД, както следва: 



„Чл. 3. (1). Капиталът на лечебното заведение е в размер на 2 175 000 

лв. (два милиона сто седемдесет и пет хиляди лева), разпределени в 

217 500 (двеста и седемнадесет хиляди и петстотин) дяла, всеки по 10 

(десет) лева. 

3. Да остане на разположение на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – гр. Ботевград“ ЕООД предоставен паричен заем отпуснат с 

Решение № 35/26.01.2006 г. на Общински съвет – Ботевград в размер на 

400 000 лв. (четиристотин хиляди лева), като търговското дружество се 

задължава да спазва данъчното законодателство. 

4. Възлага на управителя на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – гр. Ботевград” ЕООД, да извърши необходимите действия за 

обявяване на взетите решения и за вписване на новонастъпилите 

обстоятелства в Търговския регистър. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №59                  
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на Докладна записка относно   даване на правомощия на 

представителят на община Ботевград за участие в Общо събрание на 

акционерите на „БАЛКАНГАЗ 2000“АД / вх.№0803-53//и  становища на  

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21, ал.1, т.8 и  т.9 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във вр. с чл. 220, ал.1 и чл.226 от Търговския закон   и 

проведено  поименно  гласуване   с   26 гласа „за“,0 гласа „против“, 0 глас 

„въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

     1. Дава правомощия на Иван Александров Гавалюгов – кмет на община 

Ботевград и представител на 98.99% от капитала на „Балкангаз- 2000” АД 

Ботевград да участва в Общото събрание на акционерите, насрочено на  

15.05.2018 година от 11.00 часа  в седалището на дружеството на ул. 

Акад.Стоян Романски № 2, гр. Ботевград при дневен ред: 

1. Изслушване и приемане отчета на изпълнителния директор за 2017 г. 

2. Приемане отчета на независимия одитор за 2017 г.  

3. Разпределение на печалбата за 2017 г. 

4. Избор на независим одитор за 2018 г. 

5. Освобождаване от отговорност на членове на Съвета на директорите. 

като гласува  както следва:  

По  т. 1. Приема отчета на изпълнителния директор за 2017 г. 

По  т. 2 . Приема отчета на независимия одитор за  2017 г. 



По т. 3. Разпределя печалбата за 2017 г., както следва: 10 % да бъдат 

отчислени за фонд „Резервен”, съгласно чл. 246 от Търговския закон и § 53 

от устава на дружеството, а останалата част от печалбата да остане в 

дружеството за реинвестиране в ГРМ и прилежащи съоръжения. 

 По т. 4. Избира за независим одитор за 2018 г. проф. Михаил Динев – 

регистриран одитор с Диплом №003. 

 По  т. 5. Освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №60                 
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на Докладна записка относно  одобряване на годишен доклад за 

наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 г за 

периода 01.01.2017-31.12.2017 г./вх.№0803-51/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, 

чл.24,т.4 от ЗРР   и проведено    гласуване   с   26 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

глас „въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

1. Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението на 

Общинския план за развитие 2014-2020 г за периода 01.01.2017-

31.12.2017 г . 

 

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №61                 
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно  одобряване на бюджетна прогноза на 

община Ботевград за периода 2019-2021 година в частта на местните дейности 

 /вх.№0803-40/ 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, чл.83,ал.2  от Закона за 

публичните финанси   и проведено    гласуване   с   25 гласа „за“, 0 гласа 

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

        

         Р Е Ш И : 

1. Одобрява бюджетна прогноза за местните дейности на община 

Ботевград за периода 2019 -2021г.- Приложение № 8 

2. Одобрява прогноза за общинския дълг и разходите за лихви  по него 

за периода 2019 -2021г.- Приложение № 6 г 

3. Одобрява „ Прогноза за показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2019 -2021г.- Приложение № 1 а 

4. Одобрява справка за приходите от концесии по бюджета на община 

Ботевград за периода 2019 -2021г.- Приложение № 8 а 
 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №62                 
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно одобряване  на процедура за избор на 

финансова/кредитна  институция или финансов посредник/вх.№0803-42/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, чл.19  от Закона за общинския дълг   и проведено    

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

брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

 

1. Одобрява процедура за избор на финансова/кредитна  институция или 

финансов посредник съгл. Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №63                 
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно приемане на Общинска програма за 

закрила на деца с изявени дарби от общински училища в община Ботевград през 

2018 г./вх.№0803-44//и  становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.17,ал.1,т.3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 

чл.12, ал.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца 

с изявени дарби   и проведено    гласуване   с   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 

глас „въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,         

          

 

Р Е Ш И : 

 

1. Приема Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от общински училища в община Ботевград през 2018 година. 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №64                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно актуализиране на Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Ботевград 2016-

2020/вх.№0832-37/и  становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 

чл.36б, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане    

и проведено    гласуване   с   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 глас „въздържал 

се“  при общ брой общински съветници 29,         

          

 

Р Е Ш И : 

1. Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

в община Ботевград 2016-2020, приета с Решение №38 от 25.02.2016г. на 

Общински съвет Ботевград в Таблица 1: Планирани социални услуги и 

мерки в Община Ботевград по направления /съгласно приложената таблица, 

неразделна част от настоящото Решение/. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №64                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно актуализиране на Общинска 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Ботевград 2016-

2020/вх.№0832-37/и  становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с 

чл.36б, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане    

и проведено    гласуване   с   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 глас „въздържал 

се“  при общ брой общински съветници 29,         

          

 

Р Е Ш И : 

1. Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 

в община Ботевград 2016-2020, приета с Решение №38 от 25.02.2016г. на 

Общински съвет Ботевград в Таблица 1: Планирани социални услуги и 

мерки в Община Ботевград по направления /съгласно приложената таблица, 

неразделна част от настоящото Решение/. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №65                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно приемане на годишен план  за 

развитие  на социалните услуги в община Ботевград за 2019 година/вх.№0803-

36/и  становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.36б, ал.4 от 

Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане    и проведено    

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

брой общински съветници 29,         

          

Р Е Ш И : 

1. Приема годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Ботевград за 2019 година /съгласно приложението, неразделна част от 

настоящето Решение/. 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №66                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно кандидатстване с проект 

„Хетеротопии. Ботевград-Лесковац“ по Програма  Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Сърбия /вх.№0803-18/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   с   25 гласа „за“, 

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

         

         Р Е Ш И : 

        1. Общински съвет – Ботевград, дава съгласие Община Ботевград да 

кандидатства в качеството си на Водещ партньор с проект: „Хетеротопии. 

Ботевград – Лескоавац“ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично 

сътрудничество България-Сърбия; 

     2. Общински съвет - Ботевград упълномощава Кмета на Община 

Ботевград да предприеме всички необходими правни и фактически действия 

във връзка с подготовката и реализирането на проект „Хетеротопии. 

Ботевград - Лесковац“, втората Покана за набиране на проектни 

предложения №2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 1: „Устойчиво развитие 

на туризма“, специфична цел 1.1 – „Туристическа атрактивност“, по 

Програмата 

3. Общински съвет – Ботевград декларира, че активите се предоставят 

за свободно право на ползване за целите на проект: „Хетеротопии. 

Ботевград - Лесковац”, втора покана за подаване на предложения 

№:2014TC16I5CB007 – 2018 – 2, Приоритетна ос 1: „Устойчиво развитие на 

туризма“, специфична цел 1.1 – „Туристическа атрактивност“ и най-малко в 

продължение на 5 (пет) години след приключване на дейностите по проекта.  

 

 



4. Общински съвет – Ботевград декларира, че дава съгласието си за 

инсталиране на оборудване, градински и паркови елементи както и 

ремонтни дейности на скверове, клоцове и настилки върху общинска 

собственост за целите на проект „Хетеротопии. Ботевград -  Лесковац”, 

втора покана за подаване на предложения №: 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2, 

Приоритетна ос 1: „Устойчиво развитие на туризма“, специфична цел 1.1 – 

„Туристическа атрактивност“ като активите са предоставени за безплатно 

ползване за най-малко 5 (пет) години след приключване на дейностите по 

проект; 

5. Общински съвет - Ботевград гарантира готовността на Общината, в 

случай на одобрение на проекта, да осигури временно средства от 

собствени/трети източници до възстановяването на разходите им от 

Програмата и исканото съфинансиране по програмата; 

6. Общински съвет – Ботевград декларира, че няма да променя 

характера на собствеността върху обектите на интервенция и че предоставя 

същите за свободно право на използване за целите на проект: 

„Хетеротопии. Ботевград - Лесковац” за период от 5 /пет/ години след 

приключванто на дейносте по проекта; 

                                                                                                   

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №67                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно обявяване за публична общинска 

собственост на имоти-частна общ. собственост. /вх.№0803-24/ 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.6,ал.2 и ал.3 във  връзка с чл.6, ал.2 и ал.3   във вр. с 

чл.3,ал.1,т.3 от Закона за общинската собственост и     проведено    поименно 

гласуване   с   24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“  при общ 

брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

            1. Обявява за публична общинска собственост следните имоти:  

            - недвижим имот актуван с акт за частна общинска собственост №3632/ 

03.01.2018 г., вписан в Служба по вписванията  с вх. рег. №39 от 10.01.2018 г., 

№29, том І, парт.  13 468: Сграда с идентификатор 05815.305.1116.2 /нула, пет, 

осем, едно, пет, точка, три, нула, пет, точка, едно, едно, едно, едно, шест, точка, 

две/, със ЗП - 118 /сто и осемнадесет/ кв.м., брой етажи: 2, предназначение: 

административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 

05815.305.1116 по КККР на гр. Ботевград. Година на построяване: 1983 г.  

             -  недвижим имот актуван с акт за частна общинска собственост №3455/ 

07.11.2017 г., вписан в Служба по вписванията  с вх. рег. №3341 от 10.11.2017 г., 

№4, том ХІІІ, парт.  54 183, 7927: Сграда с идентификатор 05815.302.757.1 по 

КККР на гр. Ботевград, ЗП -107  кв.м., брой етажи -2, предназначение: друг вид 

обществена сграда. Година на построяване: 1956 г. 

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

произтичащите от т.1 на  решението процедури по  ЗОС. 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №68                  
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие  за допълване 

и актуализиране Програмата за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост. /вх.№0803-20 /и  становища на  Постоянните 

комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание 

чл.21, ал. 1, т.8  от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС  и  чл.2а, от НРПУРОИ   и 

проведено  поименно    гласуване   със   17 гласа „за“, 0 глас „против“, 7 

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 Б : Имоти, които 

община Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж 

върху тях се допълни със следният имот: 

        - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.63 по КК и КР на гр. 

Ботевград с площ от 1174 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни 

нужди, УПИ І, кв. 186 по регулационния план на гр. Ботевград.  

        1.2. Раздел VІ. Описание на имотите, които община Ботевград има 

намерение да придобие  и способите за тяхното придобиване се допълни със 

следните имоти: 

        - Поземлен имот с 05815.304.878 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 

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

трайно ползване: за друг вид озеленени площи, квартал 62, УПИ V по 

регулационния план на гр. Ботевград; 



        - Поземлен имот с 05815.304.879 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 

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

трайно ползване: за друг вид озеленени площи, квартал 62, УПИ V по 

регулационния план на гр. Ботевград. 

        Способ на придобиване: На основание чл. 54 от Закона за държавната 

собственост по решение на Общински съвет Ботевград – безвъзмездно 

прехвърляне правото на собственост. 

        2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от т.1 на решението процедури по   ЗОС. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

   

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №69                  
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно одобряване на актуална пазарна 

цена за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на общ. недвижим имот. 

/вх.№0803-21//и  становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т.8  от ЗМСМА, чл.35, 

ал.1 във вр. с чл.41,ал.2  от ЗОС  и проведено  поименно    гласуване   с   22 гласа 

„за“, 0 глас „против“, 1 гласа  „въздържал се „    при общ брой общински 

съветници 29,         

            Р Е Ш И : 

               1. Одобрява 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: 

         Поземлен имот с идентификатор: 05815.106.77 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 1454 кв.м.; трайно предназначение на територията: 

земеделска; НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно §4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: шеста, местност 

„Чеканица”, актуван с акт за частна общинска собственост №3457/ 

10.11.2017 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №3342 

от 10.11.2017 г., №5, том ХІІ, партида 54 184 в  при начална тръжна цена 15 

849.00 /петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и девет / лв. Сделката 

е освободена от ДДС. 

               2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

  

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №70                  
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 

наем на терени, част от имот-частна общ. собственост кв.62 и част от имот 

публична общ. собственост в кв.63 по плана на гр.Ботевград /вх.№0803-32/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, ал. 7 и ал. 

8 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 2, чл. 16, ал. 1 и ал. 3 и чл. 17, ал. 1 от НРПУРОИ и  

във връзка с Тарифата за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. 

полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към НРПУРОИ и 

проведено  поименно    гласуване   с   24 гласа „за“, 0 глас „против“, 0 гласа  

„въздържал се „    при общ брой общински съветници 29,         

            Р Е Ш И : 

     1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване терени, част от недвижим имот – частна 

общинска собственост:  

     - терен №1 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по 

регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК 

и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

158.40 (сто петдесет и осем лева и 40 ст.) лева. 

     - терен №2 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по 

регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК 

и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

158.40 (сто петдесет и осем лева и 40 ст.) лева. 

     - терен №3 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по 

регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК 

и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

158.40 (сто петдесет и осем лева и 40 ст.) лева. 



     2. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване терени, част от недвижим имот – публична  

общинска собственост:  

     - терен №1 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по 

регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и 

КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 

(сто и двадесет) лева; 

       - терен №3 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по 

регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и 

КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 

(сто и двадесет) лева; 

       - терен №4 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски 

обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по 

регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и 

КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 

(сто и двадесет) лева. 

      3. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира изпълнението на 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

  

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №71                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под наем 

на терени, част от недвижим имот - частна общ. собственост  в кв.2а по плана на 

гр. Ботевград вх. №0803-31/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 ЗОС, чл. 16, ал. 1 и ал. 3 и чл. 17, ал. 1 от  НРПУРОИ 

и  във връзка с Тарифата за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. 

полезна площ при отдаване под наем на общински имоти към НРПУРОИ   и  

проведено    поименно гласуване   с   25 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 глас 

„въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

           1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от 4 /четири/ години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване следните терени, част от поземлен имот с 

идентификатор 05815.302.18 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 34 030 кв.м., 

с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: комплексно застрояване, УПИ І, кв. 2а по регулационния план на гр. 

Ботевград /зад бл.15, ж.к. „Саранск”/, актуван с акт за общинска частна 

собственост  №3128/ 07.04.2017 г., вписан с вх. рег. №1177 от 19.04.2017 г., №58, 

том V, парт. 47 599 в Служба по вписванията – Ботевград. 

           - Терен №1 с площ от 16 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. 

„Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 40.00 /четиридесет/ лева; 

           - Терен №2 с площ от 32 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. 

„Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 80.00 /осемдесет/ лева; 

           - Терен №3 с площ от 16 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. 



„Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 40.00 /четиридесет/ лева; 

            - Терен №4 с площ от 40 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. 

„Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 100.00 /сто/ лева; 

            - Терен №5 с площ от 16 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. 

„Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 40.00 /четиридесет/ лева; 

            - Терен №6 с площ от 24 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. 

„Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 60.00 /шестдесет/ лева; 

            - Терен №7 с площ от 24 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. 

„Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 60.00 /шестдесет/ лева; 

            - Терен №8 с площ от 24 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. 

„Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 60.00 /шестдесет/ лева; 

            - Терен №9 с площ от 24 кв. м. в ПИ с идентификатор 05815.302.18 по 

КККР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 2а по плана на Ботевград /зад бл.15, ж.к. 

„Саранск”/ за разполагане на преместваем търговски обект при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 60.00 /шестдесет/ лева. 

           2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира произтичащите 

процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА  

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №72                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  . Докладна записка относно отдаване под наем на помещение в 

общински недвижим имот-двуетажна масивна сграда/Читалище /– с. 

Врачеш/вх.№0803-27/и  становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на  основаниечл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, 

ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от ЗОС и  във връзка с Тарифата за определяне на минимален 

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

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

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

        

         Р Е Ш И : 

     1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване на част от недвижим имот –  общинска 

собственост:  

     - помещение с площ от 6.21 кв.м., представляващо част от І-ви приземен 

етаж на двуетажна масивна сграда /”Читалище” в с. Врачеш”/, находяща се в 

УПИ ХХ в кв. 1 по регулационния план на с. Врачеш, при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 30.00 (тридесет) лева, без ДДС. 

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

произтичащите от т. 1 на решението процедури по реда на  ЗОС. 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №73                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община Ботевград  на  Докладна 

записка относно даване съгласие за отдаване под наем на терени част от имот-

частна общинска собственост за поставяне на вендинг-автомати. /вх.№0803-26 и  

становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на  основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 7  и ал. 8 от ЗОС 

във вр. с тарифата по чл.22 от   НРПУРОИ  за определяне на минимален месечен 

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

проведено    поименно гласуване   с   24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 глас 

„въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

            1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от  4 /четири/ години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване на  терени, част от имот – частна общинска 

собственост, за поставяне на вендинг-автомати.  

            - 2 бр. терени с площ от по 1 /един/ кв.м. всеки, находящи се в общински 

недвижим имот на ул. „Севаст Огнян” №20, 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, при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 50.00 (петдесет) лева за всеки един от терените.  

           2. Възлага на директора на ОП „БКС” да организира извършването на 

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №74                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно  отдаване под наем на част от 

недвижими имоти – общинска собственост за разполагане на преместваеми 

търговски обекти за продажба на сладолед/вх.0803-25/ и  становища на  

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация, чл.14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост,  

чл. 13, ал. 1 и ал. 2 и чл. 16, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата 

по чл. 22 от НРПУРОИ за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. 

полезна площ при отдаване под наем на общински имоти и  проведено    

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

при общ брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

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

1 /една/ година, чрез публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижими 

имоти –  общинска собственост представляващи: 

       -  терен № 1 с площ от 4 кв.метра, находящ се  в УПИ І- за административни  

културни дейности и паркинг в кв.65, /срещу банка ДСК/, ПИ със  идентификатор 

05815.301.404, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 

обществен обект, комплекс, актуван с акт №3120 от 27.03.2017 г. за частна 

общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

80.00/осемдесет/ лева, без ДДС.  

       - терен № 2 с площ от 4 кв.метра, находящ се в кв.75 /на бул.Трети март, до 

пресечката на ул.Гурко/, ПИ с идентификатор 05815.301.344, вид територия: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - публична 

общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

80.00/осемдесет/ лева, без ДДС.  



        - терен  № 3 с площ  от 4 кв.метра, находящ се на площадното пространство 

между кв.62 и кв.49 / западно от сградата на Исторически музей/, ПИ с 

идентификатор 05815.304.1588, вид територия: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за площад, публична общинска собственост, при начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 80.00/осемдесет/ лева, без ДДС.  

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

 

  

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №75                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка относно даване съгласие за предоставяне за 

безвъзмездно управление на имот-публична  общинска собственост на 

Исторически музей- Ботевград . /вх.№0803-22/ и  становища на  Постоянните 

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

ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1    от  ЗОС и чл. 15А , ал. 1 и ал. 3  от НРПУРОИ 

и  проведено    поименно гласуване   с   24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 глас 

„въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

             1. Предоставя безвъзмездно за управление  на Исторически музей – 

Ботевград, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити следният имот 

– публична общинска собственост, актувана в акт за общинска собственост – 

публична №3428/ 28.09.2017 г., вписан с вх. рег. №2966/ 09.10.2017 г., №153, том 

ХІ, парт. 12551,12823 

           - 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. 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

  

       

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №76                
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка  относно даване съгласие за учредяване право 

на преминаване през земеделски имот-частна общ. собственост/вх.№0803-2/и  

становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от 

ЗОС, във връзка с чл. 192, ал. 3, вр. ал. 5 от ЗУТ и  проведено    поименно 

гласуване   с   24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“  при общ 

брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

 

1.Дава съгласие за учредяване на възмездно право на преминаване през 

поземлен имот /ПИ/ № 345004, с площ от 0,690 дка, начин на трайно ползване 

– нива, VI – та категория, находящ се в местност „Клисурата“, в землището на 

с. Врачеш, общ. Ботевград, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

3723 от 07.02.2018г., необходимо за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 

№ 345002, с площ от 2,565 дка, НТП – нива, VI – та категория, находящ се в 

местност „Клисурата“, в землището на с. Врачеш, общ. Ботевград, собственост 

на Ирина Василева Илиева, съгласно НА за покупко-продажба на недвижим 

имот № 109 том I, рег. № 1029, дело № 87 от 2017г. 

2.Правото на преминаване се учредява за срок от 5 /пет/ години, като следва да 

бъде определен размер на годишно обезщетение по реда на чл. 210 от ЗУТ. 

3.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на чл. 192 и чл. 

210 от ЗУТ. 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

 

   Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №77              
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка  относно даване съгласие за учредяване право 

на преминаване през земеделски имот-частна общ. собственост/вх.№0803-39/и  

становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от 

ЗОС, във връзка с чл. 192, ал. 3, вр. ал. 5 от ЗУТ и  проведено    поименно 

гласуване   с   24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“  при общ 

брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие за учредяване на възмездно право на преминаване през 

поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ /ПИ/ с 

идентификатор 05815.5.305, с площ от 1313 кв.м., трайно предназначение на 

територията – Територия на транспорта, НТП – за друг поземлен имот за 

движение и транспорт, номер по предходен план: 000009, находящ се в 

местност „Воденицата“, в землището на гр. Ботевград, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3760 от 16.02.2018г., необходимо за осигуряване на 

транспортен достъп до ПИ с идентификатор 05815.5.40, с площ от 553 кв.м., 

трайно предназначение на територията – Земеделска, НТП – ливада, VI–та 

категория, находящ се в местност „Воденицата“, в землището на гр. Ботевград, 

собственост на Мария Кръстева Петкова съгласно НА за покупко-продажба на 

недвижим имот № 188, том II, рег. № 3536, дело № 361 от 2012г. 

2.Правото на преминаване се учредява за срок от 5 /пет/ години, като следва да 

бъде определен размер на парично обезщетение за всяка календарна година по 

реда на чл. 210 от ЗУТ. 

3.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на чл. 192 и чл. 

210 от ЗУТ. 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

   Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №77              
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка  относно даване съгласие за учредяване право 

на преминаване през земеделски имот-частна общ. собственост/вх.№0803-39/и  

становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от 

ЗОС, във връзка с чл. 192, ал. 3, вр. ал. 5 от ЗУТ и  проведено    поименно 

гласуване   с   24 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“  при общ 

брой общински съветници 29,         

         Р Е Ш И : 

1.Дава съгласие за учредяване на възмездно право на преминаване през 

поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ /ПИ/ с 

идентификатор 05815.5.305, с площ от 1313 кв.м., трайно предназначение на 

територията – Територия на транспорта, НТП – за друг поземлен имот за 

движение и транспорт, номер по предходен план: 000009, находящ се в 

местност „Воденицата“, в землището на гр. Ботевград, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 3760 от 16.02.2018г., необходимо за осигуряване на 

транспортен достъп до ПИ с идентификатор 05815.5.40, с площ от 553 кв.м., 

трайно предназначение на територията – Земеделска, НТП – ливада, VI–та 

категория, находящ се в местност „Воденицата“, в землището на гр. Ботевград, 

собственост на Мария Кръстева Петкова съгласно НА за покупко-продажба на 

недвижим имот № 188, том II, рег. № 3536, дело № 361 от 2012г. 

2.Правото на преминаване се учредява за срок от 5 /пет/ години, като следва да 

бъде определен размер на парично обезщетение за всяка календарна година по 

реда на чл. 210 от ЗУТ. 

3.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на чл. 192 и чл. 

210 от ЗУТ. 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

   Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №78              
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на   Докладна записка  относно даване съгласие за възстановяване  

на суми от наемни цени на НЧ “Трифон Христовски“ с. Радотина /вх.№0803-

41/и  становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.23 ал.2  от Закона за 

народните читалища и  проведено    поименно гласуване   с   19 гласа „за“, 0 

гласа „против“, 5 глас „въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,

         

         Р Е Ш И : 

 

        1.Дава съгласие постъпващите финансови средства от заплащане на месечни 

наемни цени,  за ползване на отдадено под наем помещение, от общинския 

сграден фонд, да бъдат възстановявани на Народно читалище  „Трифон 

Христовски „ с. Радотина        

       2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира произтичащите от 

горното процедури. 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №79              
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на   Докладна записка  относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за ремонти в обекти 

общинска собственост на територията на общината /вх.№0803-47/и  становища 

на  Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 6  и т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и  проведено    поименно гласуване   с   24  гласа „за“, 

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

         

         Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати  финансови средства в размер до 120 000  ( сто и двадесет хиляди 

) лева с включен ДДС за ремонт на следните обекти: 

1.1.Обект: „Ремонт на Читалище „Събуждане-1895“ в с. Врачеш“- 

допълнителни финансови средства в размер  до 30 000 (тридесет  хиляди) 

лв. с включен ДДС. 

1.2.Обект: „Ремонт на Читалище „Светлина 1900“ в с. Литаково“ - 

допълнителни финансови средства в размер  до  30 000 лв. (тридесет  

хиляди) лв. с включен ДДС. 

1.3.Обект:  „Ремонт на покрив на МБАЛ бл.1, гр. Ботевград“  на стойност в 

размер до 60 000 (шестдесет хиляди) лв с включен ДДС. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 

по т.1  действия. 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №80             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на   Докладна записка  относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи  на общината   за  закупуване на 

цветна многофункционална машина на нуждите на общинска администрация - 

Ботевград/вх.№0803-12/ и  становища на  Постоянните комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  проведено    

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

при общ брой общински съветници 29,         

                   

     Р Е Ш И : 

 

 

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

5750.40/пет хиляди седемстотин и петдесет лева и 0.40 ст/ от собствени приходи 

на община Ботевград за закупуване на цветна многофункционална машина 

Toshiba , модел е-Studio  3005АС с пълна техническа поддръжка за срок от 36 

месеца 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №81             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на   Докладна записка  относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи  за закупуване  на нова готварска 

печка за ДГ“Детелина“,с.Врачеш /вх.№0803-38/ и  становища на  Постоянните 

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

ал. 1, т. 6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

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

„въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,         

                   

     Р Е Ш И : 

1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер до 4 000 

лева (четири хиляди лева) от собствени приходи, за закупуване на нова 

готварска печка, електрически котлон с две плочи и газов котлон с две горелки 

от Община Ботевград, за нуждите на ДГ „Детелина“ с. Врачеш.  

2. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на 

произтичащите от точка 1 действия. 
 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №82             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на   Докладна записка  относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи  за юбилей на Общински духов 

оркестър -Ботевград /вх.№0803-43/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“, 0 глас „въздържал се“  

при общ брой общински съветници 29,         

                   

     Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати собствени финансови приходи на 

община Ботевград в размер на 1000.00 /хиляда/ лева за петдесетия юбилей на 

Общински духов оркестър - Ботевград. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №83             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на   Докладна записка  относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината за организиране на 

мероприятия за възпитание  в духовност и християнски добродетели  на деца и 

подрастващи от община Ботевград /вх.№0803-9/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“, 0 глас 

„въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,         

                   

     Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 300.00 

/триста лева/ от собствени приходи на община Ботевград на Елисавета 

Борисова Митушева - църковен настоятел на  манастир „Рождество на 

Света Богородица“, в.з. Зелин за организиране на мероприятия за 

възпитание в духовност и християнски добродетели на децата и 

подрастващите млади хора в общината. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №84             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на Докладна записка  относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината на Христо Колев  - 

състезател в клуб по лека атлетика-ветерани за участие в Балкански игри в 

Република Сърбия/вх.№0803-10//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“, 0 глас „въздържал се“  

при общ брой общински съветници 29,         

                   

     Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 300.00 

/триста лева/ от собствени приходи на община Ботевград на Христо 

Петров Колев-състезател в клуб по лека атлетика / ветерани/ за участие в 

предстоящо провеждане на Балкански игри по лека атлетика за ветерани 

в зала в Република Сърбия. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №85             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на Докладна записка  относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства от собствени приходи   на общината  на вокална  група за 

стари градски песни „Пей сърце“-Ботевград за участие във фестивали през 2018 

г./вх.№0803-11/  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“, 0 глас „въздържал се“  при общ 

брой общински съветници 29,         

                   

     Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 500.00 

/петстотин лева/ от собствени приходи на община Ботевград на вокална 

група за стари градски песни и шлагери „Пей сърце“-Ботевград за участие 

в предстоящи  фестивали през 2018 година в с.Чавдар; Плевен и гр. 

Кюстендил. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №86             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на Докладна записка  относно предоставяне на земеделски имоти 

по чл. 19,ал.1 от  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/вх.№0803-46/  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 ППЗСПЗ  и  проведено    поименно гласуване   с   25 гласа „за“, 0 

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

29,         

                    Р Е Ш И : 

1. Предоставя на наследниците на Костадин Томов Вълчовски, следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №000300 с НТП: пасище, мера, с площ от 1.757 дка, 

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

„Перушата” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Литаково, 

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

№Ф03168/16.10.2017 г.; 

 - имот с проектен №003375 с НТП: ливада, с площ от 1.983 дка, 

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

„Архангела” – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Литаково, 

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

№Ф03167/16.10.2017 г. 

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

на Снежана Тошкова Недялкова, в качеството й на наследник на Костадин 

Томов Вълчовски, както и на Началника на Общинска служба по земеделие 

– гр. Ботевград, по реда на АПК. 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

   

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №87             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка  относно даване съгласие за отдаване под 

наем на терен част от имот-публична общинска собственост /вх.№0803-54/ 

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, ал. 7 и ал. 8 от ЗОС и  във връзка с Тарифата за определяне на минимален 

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

имоти към НРПУРОИ  и   проведено    поименно гласуване   с   22 гласа „за“, 

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

29,         

                    Р Е Ш И : 

     1. Дава съгласие да се отдаде под наем за срок от 4 (четири) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване  част от недвижим имот –публична 

общинска собственост:  

     - терен с площ от 8.00 кв.м. за разполагане на прeместваем  обект за 

извършване на търговска дейност, част от поземлен имот с идентификатор 

05815.305.1026 по КККР на гр. Ботевград, урбанизирана територия, с начин 

на трайно ползване: за второстепенна улица (на кръстовището на бул. 

„Трети март” и ул. „Стефан Караджа”), при начална тръжна месечна наемна 

цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева. 

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

процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №88             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ  на община 

Ботевград  на  Докладна записка  относно даване съгласие   за одобряване на 

схема за поставяне на дървен подиум-тераса към заведение за обществено 

хранене/вх.№0803-56//и становища на  Постоянните комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 

27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 56 от Закон за устройство на територията и чл. 9, 

ал. 3 от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, 

информационните и монументално-декоративни елементи на територията 

на Община Ботевград  и   проведено    поименно гласуване   с   18 гласа „за“, 0 

гласа „против“, 5 глас „въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,

         

                    Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие за одобряване, от главния архитект на община Ботевград, 

на Схема за поставяне на дървен подиум – тераса, с площ от 70,50 кв.м., за 

разполагане на маси и столове за сервиране на храни и напитки, върху терен 

публична общинска собственост, с идентификатор 05815.302.744 по КК и КР на 

гр. Ботевград /пред кафе-сладкарница „Сладолед бар Саранск“, с 

административен адрес: пл. „Освобождение“ №5/.    

2.  Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите, съгласно закона 

действия.  

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №89             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА   ДАМЯН МАРИНОВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК  

на  Докладна записка  относно създаване на работна група, която да определи 

приоритетни зони за безплатен безжичен интернет за гражданите на община 

Ботевград  по проект на Европейската комисия  /вх.№0803-55/и становища на  

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА,  и проведено гласуване   с   19 гласа 

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

съветници 29,         

                    Р Е Ш И : 

1.  Създава работна група в състав от 5 члена, трима общински съветници и 

двама представители   на общинска администрация – Ботевград,  

безплатен  безжичен интернет достъп в община Ботевград по програмата      

WIFI4EU на ЕК. 

2. Избира за  членове на работната група общинските съветници: 

- Дамян Маринов 

- Еленко Иванов 

- Цветомир Цолов 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

    Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №90             
                                        Гр.Ботевград,29.03.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА РОСИЦА МИЛЧЕВА –ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД/ / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ на  План-проект  

за работа на Общинския съвет за второ тримесечие на 2018 год.и становища на  

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от  ЗМСМА,  и проведено гласуване   с   24 гласа 

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

съветници 29,         

                    Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема план за работа на  Общински съвет – Ботевград през второто 

тримесечие на 2018 година,Приложение 1. 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№17/27.03.2018 г./ 

  

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 


