
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №91 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 г. 

 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ на община Ботевград 

на Докладна записка относно кандидатстване на община Ботевград в качеството  

на партньор по Програма  Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България-Сърбия /вх.№0804-13/ и писмо вх.№0804-22/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  на 

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

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

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

     

        Р  Е  Ш  И  : 

 

        1. Общински съвет – Ботевград дава съгласие Община Ботевград да 

кандидатства в качеството си на проектен партньор на Туристическа 

организация, Община Сурдулица, Република Сърбия с проект: „Околната среда 

– бъдеще и отговорност на всички“ по Програма Интеррег-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България-Сърбия, втора покана за подаване на 

предложения №: 2014TC16I5CB007 – 2018 – 2, Приоритетна ос 3: „Околна среда” 

     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 „Околната среда – бъдеще и 

отговорност на всички“, в качеството си на проектен партньор на Туристическа 

организация, Община Сурдулица, Република Сърбия по втората Покана за 

набиране на проектни предложения №2014TC16I5CB007, Приоритетна ос 3: 

„Околна среда“, по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България-Сърбия.“ 

 
 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №92 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ на община Ботевград 

на Докладна записка относно даване съгласие за поемане на общински дълг чрез 

ползване на краткосрочен банков кредит-овърдрафт/вх.№0804-12/ и становища 

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

основание чл. 21, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 13, чл.16 , чл.17 и чл.19  от Закона за общинския 

дълг  и  проведено   поименно  гласуване  с 22 гласа  „за” 0 гласа „против”,   2 

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

     

        Р  Е  Ш  И  : 
 

1.Дава съгласие община Ботевград да поеме краткосрочен общински дълг чрез 

ползване на банков кредит за оборотни цели, със срок на ползване до една година  

при условията на овърдрафт по разплащателната сметка  при следните  основни 

параметри на дълга: 

- Максимален размер на дълга – 1 330 000/един  милион триста и тридесет 

хиляди  / лева, 

- Валута на дълга – лева, 

- Вид на дълга  - краткосрочен  общински дълг , чрез банков кредит – 

овърдрафт 

- Начин на усвояване  -  при условията на кредит – овърдрафт  

- Срок за усвояване на дълга - до една година , считано от датата на 

подписване на договора за кредит – овърдрафт  

- Начин на обезпечаване  - учредяване на особен залог върху собствени 

приходи, 

-Срок на  погасяване – до една година , считано от датата на подписване на 

договора за кредит – овърдрафт, с възможност за предсрочно погасяване 

изцяло или на части , без такса за предсрочно погасяване  

-  Максимален лихвен процент  до 3,3 %,  

-  Годишна такса управление  до 0,7 % 
-  Такса ангажимент върху неусвоената част до 1,00 % 

 

 

 



 

2.Възлага и делегира права на  Кмета на община Ботевград да  подпише 

договор за банков кредит – овърдрафт по разплащателната сметка , договор 

за особен залог и всички други документи, свързани с ползването на 

банковия кредит и учредяване на обезпечението, както и да извърши всички 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 

т.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №93 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ на община Ботевград 

на Докладна записка относно даване съгласие за  предоставяне за безвъзмездно 

ползване на общинските спортни обекти в гр. Ботевград на ученици от 

общинските и държавни училища на територията на община Ботевград 

/вх.№0804-15/ 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 с чл. 11, ал. 1 

и ал. 2, изр. 1-во, вр. чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, вр. с чл. 

2, ал. 2 и чл. 14 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество и  проведено   поименно  гласуване  с 24 гласа  „за” 0 

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

  

     

        Р  Е  Ш  И  : 
 

 

1.Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно използване на 

общинските спортни обекти, стопанисвани от ОП „Балкан“ за провеждане 

на организирани посещения на учениците от общинските и държавни 

училища на територията на община Ботевград, с присъстващ преподавател, 

по предварително съгласуван график.  

2.Възлага на управителя на ОП „Балкан“ да координира изпълнението 

на произтичащите от точка 1 действия. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №94 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ на община Ботевград 

на Докладна записка относно избор на дипломиран експерт счетоводител за 

2018 година на „ВиК-Бебреш“ ЕООД“/вх.№0804-2/и становища на Постоянните 

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

ал.1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, т. 3 от Наредбата за 

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от 

капитала на търговските дружества и проведено   поименно  гласуване  с 23 

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

съветници 29,  

     

       

       Р  Е  Ш  И  : 
 

 

1. Избира за независим финансов одитор на “В и К Бебреш»” ЕООД – гр. 

Ботевград за 2018 г.  „ЕКЗИСТРА” ООД – гр. София – с управляващ съдружник 

Милена Рангелова – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №95 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ на община Ботевград 

на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право на строеж на 

„Балкангаз 2000“АД за изграждане на газоразпределителен пункт“/вх.№0804-8/. 

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. 62, ал. 2 от Закона за енергетиката и чл.37, ал.4, т. 

4, във връзка с чл. 41, ал. 2 от  ЗОС и чл. 57, ал.1, т. 3, чл. 74, ал. 1 и ал. 3 от 

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

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

     

         Р  Е  Ш  И  : 

1. Одобрява пазарна цена и дава съгласие да се учреди на „Балкангаз-2000” АД, 

ЕИК 130203228, представлявано от Михаил Петков Димитров, със седалище и 

адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян Романски” №2,  

          право на строеж върху 15 кв.м.  в североизточната част на поземлен имот 

с идентификатор 05815.304.736 по КК и КР на гр. Ботевград, целият с площ от 

8269 кв.м., съгласно АОС №1989/ 13.03.2014 г. и 8267 кв.м., съгласно актуална 

скица №15-114986/ 23.02.2018 г., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за комплексно застрояване, 

представляващ  УПИ І, кв. 177 по действащия регулационен план на гр. 

Ботевград, с административен адрес: гр. Ботевград, ж.к. „Васил Левски”, актуван 

с акт за частна общинска собственост №1989/ 13.03.2014 г., вписан с вх. рег. 

№556 от 18.03.2014 г., №123, том ІІ, парт. 24 096 в Служба по вписванията 

Ботевград, при граници на поземления имот: поземлени имоти с идентификатори 

05815.304.1513; 05815.304.1511; 05815.304.737; 05815.304.735; 05815.304.1512, 

за изграждане на съоръжение на газоразпределителната мрежа, представляващо 

газорегулаторен пункт /ГРП/ 

 за което следва за заплати на Община Ботевград сумата в размер на 540.00 

/петстотин и четиридесет/ лв. , представляваща пазарната цена на правото на 

строеж. Сделката е освободена от ДДС. 

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

произтичащите от 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 

                                                         №96 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 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.3 от ЗОС на общински недвижим имот/вх.№0804-4/. 

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. 3, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 

66, ал. 1 от НРПУРОИ  и проведено   поименно  гласуване  с 24 гласа  „за” 0 

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

  

                                     Р  Е  Ш  И  : 

            1. Одобрява актуална пазарна цена и дава съгласие да се извърши 

разпоредителна сделка - продажба  земя – частна общинска собственост по реда 

на чл.35, ал.3 от ЗОС на Ценко Спасов Ценов, като същият придобие възмездно 

правото на собственост върху общински недвижим имот, актуван с акт за 

общинска собственост – частна №3456/ 09.11.2017 г., вписан с вх. рег. №3399 от 

17.11.2017 г., №28, том ХІІІ, парт. 54 271 в Служба по вписванията – Ботевград 

д, 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 на община  Ботевград, представляващ: 

            - УПИ VІІІ-778 в кв. 79 по регулационния план на с. Новачене, с площ от 

720 кв.м., граници на имота: УПИ VІІ-779, УПИ ІХ-778, улица. 

               при пазарна цена в размер на   6 480.00 /шест хиляди четиристотин и 

осемдесет/ лева, без включен ДДС             
                2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от.1 на решение процедури по  ЗОС. 
 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОТЕВГРАД 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №97 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ на община Ботевград 

на Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот 

в м. Разсадника, с. Боженица между община Ботевград и физически лица по реда 

на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС/вх.№0804-7/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.36, ал.1, т.2 

от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС , чл.70, ал.1, т. 2 и ал. 2 от НРПУРОИ и 

проведено   поименно  гласуване  с 24 гласа  „за” 0 гласа „против”, 0 гласа 

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

                                     Р  Е  Ш  И  : 

          1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши разпоредителна 

сделка - прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската 

собственост в поземлен имот №236.103 по плана на новообразуваните имоти в 

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

представляваща: 

          47.32/ 547.47 идеални части от поземлен имот №236.103 по плана на 

новообразуваните имоти в местност „Разсадника”, с. Боженица, целият с площ 

547.32 кв.м., съгласно акт за общинска собственост – частна №3735/ 09.02.2018 

г., вписан с вх. рег. №493 от 12.02.2018 г., №200, том ІІ, парт. 55 901 в Служба по 

вписванията Ботевград. 

 граници на поземлен имот 236.103: поземлени имоти с номера: 236.26; 236.25; 

236.45  

          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 46.00 

/четиридесет и шест лева/. Сделката е освободена от ДДС.  

          в полза на Вуна Иванова Говедарска, с адрес: с. Боженица, ул. „Малина” 

№3 и Траянка Христова Георгиева, с адрес: с. Новачене, ул. „Оборище” №11, 

собственици /като наследници на Христо Петков Говедарски/ на 500 кв. м. от 

поземлен имот №236.103 по плана на новообразуваните имоти в местност 

„Разсадника”, с. Боженица, целият с площ 547.32 кв.м., съгласно Заповед № СА-

1/ 24.01.2018 г. на кмета на община Ботевград,  

         2. Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни 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 

                                                          №98 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ на община Ботевград 

на Докладна записка относно  даване съгласие за изработване на ПУП-ПР на 

УПИ – за  бетонов възел, варов възел и озеленяване в кв.195 по плана на гр. 

Ботевград/вх.№0804-6/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград  на  основание чл.21,ал.1, т.8 и т.11  от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ , чл.134,ал.1,т.1 

и чл.135,ал.2 от Закона за устройство на територията  и проведено   поименно  

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

брой общински съветници 29,  

                                     Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 

      1.Дава съгласие за изработването на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) XV-За бетонов възел, варов възел и озеленяване в квартал 195 по 

действащ регулационен план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 

05815.301.412 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на                 гр. 

Ботевград), като се образуват два нови самостоятелни Урегулирани поземлени 

имоти - УПИ XV-За бетонов възел, варов възел и озеленяване и УПИ XXXVII-

За производствени дейности ,обществено обслужване, складови нужди и 

озеленяване, съгласно приложената скица-предложение. 

       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 

                                                          №99 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ на община Ботевград 

на Докладна записка относно  Докладна записка  относно  разрешаване 

изработване на ПУП-ПЗ на поземлен имот в землището на м. Чеканица  с цел 

промяна на предназначението на земеделска земя за жилищни  

нужди/вх.№0804-3/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос 

,Общинският съвет–Ботевград  на  основание чл.21,ал.1,т.11 и чл.20  от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ във вр. с 

дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от ЗМСМА и на основание чл.124а,ал.1 и ал.5 и 

чл.124б ал.1  от ЗУТ, във вр. с чл.8,т.1 ,чл.12,ал.2,чл.59,ал.1,чл.109,ал.2 от ЗУТ 

и чл.40,ал.1 от ППЗОПЗЗ 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.Разрешава изработването  на проект за ПУП-ПЗ на поземлен имот д 

идентификатор 05815.102.12 по КК и КР на гр. Ботевград,м.“Чеканица“ с цел 

промяна  предназначението  на имота за жилищни нужди, като  за същия се 

установи устройствена зона Жм със съответните технически показатели за 

зоната, предвиди се ниско, разположено свободно жилищно застрояване на две 

сгради, съгласно представената скица предложение и изработване на проект за 

ПУП-ПП за елементи на техническата инфраструктура при необходимост. 

 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен проект-

предложение за ПУП-ПЗ. 

 

3. 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 

                                                          №100 

                                         Гр.Ботевград,18.04.2018 г. 

 

ПО  ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ на община Ботевград 

на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства за изработка, 

доставка и монтаж  на табели с наименование на улици в гр. Ботевград и 

населените места  в община Ботевград /вх.№0804-5/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград  на  

основание чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.6  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/  и на основание 

чл.21,ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА  и проведено   поименно  гласуване  с 24 гласа  

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

съветници 29,  

                                    

  Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да се отпуснат финансови средства в размер до 20 694,00 

(двадесет хиляди и шестстотин деветдесет и четири) лева с ДДС от 

собствени приходи на Община Ботевград, необходими за изработка, 

доставка и монтаж на табели с наименования на улици в жк. „Васил Левски“ 

и  в.з. „Зелин“, гр. Ботевград и населените места от общината, както следва: 

с. Боженица, с. Гурково, с. Елов дол, с. Краево, с. Липница, с. Радотина и с. 

Рашково. 

 

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 

                                                 №101             
                                        Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА АНГЕЛ АНГЕЛОВ – ДИРЕКТОР НА 

ОП“БКС“- Ботевград на  Информация за дейността на ОП“БКС“-

Ботевград  през  2017 година /вх.№0804 -26 /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   14 гласа „за“, 0 гласа 

„против“, 7 гласа „въздържал се“  при общ брой общински съветници 29, 

        

 

 

 

 

                    Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема Информация за дейността на ОП“БКС“-Ботевград  през  2017 

година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

     

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №102             
                                        Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ– ДИРЕКТОР НА ОП“РДНО“- 

Ботевград на  Информация за дейността на ОП“Регионално депо за 

неопасни отпадъци“-Ботевград  през  2017 година /вх.№0804-198 /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   22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“  при 

общ брой общински съветници 29,         

 

 

 

 

                    Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема Информация за дейността на ОП“Регионално депо за 

неопасни отпадъци“-Ботевград  през  2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

     

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №103             
                                        Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ПЕТЯ КОЧКОВА–ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ПКОНКДД на  Доклад за дейността и отчет за изразходваните 

бюджетни средства на НЧ „Христо Ботев“ – Ботевград за 2017 година. 
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   22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“  при 

общ брой общински съветници 29,         

 

 

 

 

                    Р Е Ш И : 

 

 

1. Приема Доклад за дейността и отчет за изразходваните бюджетни 

средства на НЧ „Христо Ботев“ – Ботевград за 2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

     

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №104             

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно обявяване на конкурс за избор  

на управител на „МБАЛ-Ботевград“ЕООД,гр.Ботевград/вх.№0804-29/ 

предложение на д-р Веселка Златева-общински съветник на „МБАЛ-

Ботевград“ ЕООД и становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на основание чл21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 

63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредба № 

9/29.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 

заведения,  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.  Обявява конкурс за избор на Управител на „Многопрофилна болница за 

активно лечение - Ботевград” ЕООД, за срок от три години, съгласно чл. 3 

от Наредба № 9/29.06.2000 година за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за 

лечебните заведения. 

1.1.Изисквания към кандидатите: 

1.1.1Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по 

медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен 

мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен 

„магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

 1.1.2Да има най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или 

икономист, кандидатите притежаващи образователно - квалификационна 

степен „магистър” по медицина да имат придобита основна специалност. 

http://web.apis.bg/p.php?i=11492#p350358


1.1.3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления 

от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

1.2.Необходими документи: 

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два 

отделни плика, както следва: 

Плик № 1 съдържа: 

-  Заявление за участие в конкурс; 

-    Документи, удостоверяващи образователно - 

квалификационна степен, квалификацията и специалността съгласно т. 

1.1.1; 

-  Документ за самоличност; 

-  Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна 

специалност; 

-  Свидетелство за съдимост;  

-  Автобиография (CV); 

 

Плик № 2 съдържа: 

-  Писмена разработка на програма за развитие и дейността на 

„Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за 

тригодишния период . 

 

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията 

се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват 

името на подателя, датата и часът на приемането му. 

Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в 

ЦИОГ на Община Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13. 

 

1.3Срок и място за подаване на документите: до 17:30 часа, на 15.06.2018 

година.в ЦИОГ на Община Ботевград. 

1.4.  Темите, предмет на събеседването: Програма за развитие и дейността 

на “Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за 

тригодишния период. 

1.5.     Дата, час и място на провеждане на конкурса: 18.06.2018 година, 10:00 

часа, в зала № 15 на Общинската администрация. 

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва: 

-проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания на кандидата 

-представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период 

-събеседване с кандидатите  

 

2.Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в състав:  



Председател: Борис Борисов – Зам.-кмет на община Ботевград; 

Секретар: Мария Христова – Началник отдел „Правно – нормативно 

обслужване“ в Община Ботевград; 

Членове 1. д-р Веселка Златева – Магистър „Здравен мениджмънт“ – 

общински съветник в ОбС Ботевград;  

       2. Представител на  Районна здравна инспекция. 

                3. д-р Людмил Петров – Магистър по медицина; 

3.Обявата за конкурса да се публикува в един централен и/или един местен 

вестник, както и на интернет страницата на органа, упражняващ правата на 

едноличен собственик на капитала. 

 

4.Утвърждава проект на договор за възлагане управлението. 

 

5.Възлага на Кмета на община Ботевград да организира произтичащите от 

горепосоченото процедури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

     

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №105            

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА РОСИЦА МИЛЧЕВА – ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно приемане 

на Общинска програма за закрила на детето. /вх.№0804-30/ 

и становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският 

съвет–Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и проведено   

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

общ брой общински съветници 29,         

 

                     

 

Р Е Ш И : 

 

 

 

 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето в община Ботевград 

за 2018 година, съгласно Приложение 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №106            

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно допълване и актуализиране 

Програмата за разпореждане и управление с имотите – общинска собственост 

в община Ботевград през 2018 г. /вх.№0804-19/ 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   21 гласа „за“, 0 гласа „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: 

         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 В: Имоти, върху които 

община Ботевград има намерение да учреди вещно право на ползване или 

право на управление се допълни със следният имот: 

         - Едноетажна масивна сграда със сутерен /бивше парокотелно/ със ЗП 

- 263.30 кв.м. РЗП - 526.60 кв.м., част от самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 05815.303.120.1.10 самостоятелния обект се намира в сграда 

№1, разположена в ПИ с идентификатор 05815.303.120, предназначение на 

самостоятелния обект: за здравни и социални услуги  

        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.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №107            

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно сключване на 

предварителен договор за прехвърляне на собственост по реда на 

чл.15, ал.3 и ал.5 и чл.17, ал.5 от ЗУТ. – кв.1, м. Славо поле, с. Краево. 

/вх.№0804-16/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. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 

5 от ЗУТ и чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, и 

проведено   поименно гласуване   с   22 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,         

 

                    Р Е Ш И : 

          1. Дава съгласие да се сключи предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 

5 и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ с Емил Руменов Ангелов за прехвърляне правото на 

собственост върху следният общински недвижим имот  

          – терен с площ от 20 /двадесет/ кв.м., представляващ част от поземлен имот 

пл. №14 /четиринадесети/ в кв.1 /първи/ по плана на м. "Сливо поле", с. Краево, 

участващ с обща площ от 55 кв.м в УПИ IX-91 /девети за имот деветдесет и 

първи/ в кв.1 /първи/ по действащия регулационен план, актуван АОС – частна  

№3879/ 20.03.2018 г.  и одобрява пазарна цена на имота в размер на 136.00 /сто 

тридесет и шест/ лева, без ДДС. 

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

процедури по реда на  ЗОС и ЗУТ. 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №108            

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно одобряване на ПУП-ПП от 

Разпределителен газопровод за „Автомагистрала Хемус“ АД – клон 

Ботевград, минаващо през имоти в землището на с. Скравена. 

/вх.№0804-17/и становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет–Ботевград на  основание чл.20 във вр. с дейностите по 

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация ,чл.129,ал.1 от ЗУТ, 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. Одобрява Проект за Подробен устройствен план/ПУП/Парцеларен 

план от „РГ за „Автомагистрали Хемус“АД-клон Ботевград за имоти 

0.45,0.19,0.33,102.2,103.2,0.51,19.1,12.126,63.12,101.108,109.176,/ с 

обща дължина на трасето от 1509 м/землището на с. Скравена, Община 

Ботевград. 

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

произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите 

на Закона за устройство на територията 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №109  

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на  Докладна записка относно одобряване на ПУП-ПП и 

План-схема към ПУП за „Газификация на гр. Ботевград“, подобект 

„Връзка газопровод Скравена – ГРП Ботевград“. /вх.№0804-20/ 
и становища на  Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет–

Ботевград на  основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), и проведено  поименно гласуване   с   22 гласа „за“, 0 гласа 

„против“, 1 гласа „въздържал се“  при общ брой общински съветници 29, 

        

 

                    Р Е Ш И : 

      1. Одобрявам проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план 

/ПУП-ПП/ и План-схема към Подробен устройствен план за „Газификация 

на гр. Ботевград“, подобект „Връзка газопровод Скравена – ГРП Ботевград“, 

касаещ газопроводно трасе с обща дължина L=235м., минаващо през 

поземлени имоти с идентификатори 05815.301.319, 05815.301.1, 

05815.301.318, 05815.301.301 и 05815.27.605 по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри на землище                гр. Ботевград. 

       2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното решение процедури по ЗУТ. 

 

 

 

 
РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №110  

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на   Докладна записка относно разрешаване изработване 

на ПУП-ПЗ на ПИ 05815.51.154 и 50815.51.155 по КККР на землището 

на гр. Ботевград, с цел промяна предназначението на земеделска земя 

за жилищни нужди. /вх.№0804-21/и становища на  Постоянните комисии 

по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основаниечл. 21, ал. 1, т. 11 

и чл. 20 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 

124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 124б, ал. 1 

от ЗУТ, чл. 8, т. 1 от ЗУТ, чл. 12, ал. 2 от ЗУТ, чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, чл.109,  ал. 2 

от ЗУТ  и чл. 40, ал. 1 от ППЗОЗЗ и проведено   гласуване   с   22 гласа „за“, 0 

гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“  при общ брой общински съветници 29,

         

                    Р Е Ш И : 

      1. Разрешава изработване на  проект за Подробен устройствен план – 

план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ с проектни идентификатори 

05815.51.154 и 05815.51.155 по КККР на землище  гр. Ботевград, образувани 

чрез разделяне на ПИ с идентификатор 05815.51.151 по КККР, съгласно 

представена скица-предложение, като за същите се установи устройствена 

зона „Жм“ с показатели на застрояване - височина H ≤ 10 м., Пзастр. ≤ 60%, 

Кинт. ≤ 1,2, Позел. ≥ 40%, свободно застрояване при отстояния по 

ограничителни линии, посочени в скицата-предложение, с цел промяна 

предназначението на земеделската земя за жилищни нужди. 

       2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с 

приложената скица-предложение. 

       3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горните решения процедури по ЗУТ. 

 
 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №111  

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на   Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на община Ботевград за ремонт на следните обекти 

„Ремонт на покрив и фасада на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – прогимназиален етап на 

физкултурен салон“, „Ремонт на санитарни помещения и покрив на ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ – Ботевград“, „Ремонт на ограда на ППМГ „Акад. проф. д-р 

Асен Златаров“ – Ботевград. /вх.№0804-23/и становища на  Постоянните 

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

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

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 от собствени приходи на община Ботевград да бъдат отпуснати 

финансови средства в размер до 93 630.00 ( деветдесет и три хиляди шестстотин 

и тридесет ) лева с включен ДДС за ремонт на следните обекти: 

1.1.Обект:  „Ремонт на покрив и фасада ОУ „Н.Й.Вапцаров“-прогимназиален 

етап (сграда с идентификатор 05815.304.6.1 по КК и КР на землище Ботевград) 

и физкултурен салон (сграда с идентификатор 05815.304.6.2 по КК и КР на 

землище Ботевград) на стойност в размер до 72 330.00 лв. с включен ДДС; 

1.2.Обект: „Ремонт на санитарни помещения и покрив ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий“ - Ботевград“ на стойност в размер до  8 950.00 лв. с включен ДДС; 

1.3.Обект: „Ремонт на ограда ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“- 

Ботевград“ на стойност в размер до 12 350.00 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.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №112  

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на   Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на НЧ“19-ти  февруари за извършване на спешен ремонт 

на газов отоплителен уред /вх.№0804-28/ и становища на  Постоянните комисии 

по  същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основаниечл. 21, ал. 1, т. 6 

и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  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  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 550,00 /петстотин и петдесет / 

лева на НЧ ”19-ти февруари 1906” с. Скравена за извършване на спешен 

ремонт на газов отоплителен уред „IVENT 04“. 

 
 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №113  

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на земеделски имоти 

по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ – Боженица. /вх.№0804-27/ 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   23 

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

съветници 29,         

                    

Р Е Ш И : 
 

1. Предоставя на наследниците на Никола Петков Кятовски следните земеделски 

имоти: 

- имот с проектен №041059 с НТП: ливада, с площ от 0.686 дка, категория на 

земята при неполивни условия: шеста, находящ се в местността 

„Капънишковото”,  попадащ в имот №041059 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

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

скица – проект №Ф01061/12.01.2017 г. 

- имот с проектен № 041111 с НТП: ливада, с площ от 2.184 дка, категория на 

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

попадащ в имот №041051 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

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

№Ф01062/12.01.2017 г. 

 

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

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

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

Ботевград, по реда на АПК. 

 
 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №114  

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласие за изработване на проект 

за изменение на ПУП-ПУР и изменение  на Подробен устройствен план – План 

за регулация на УРИ-1 – за жил.комплекс с магазини в кв.81 по плана на 

гр.Ботевград /вх.№0804-35/и становища на  Постоянните комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 

чл.134, ал.1, т.1 и чл. 135, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),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 изработването на проект за изменение на Подробен 

устройствен план /ПУП/-План за улична регулация/ПУР/ между осови точки 

О.Т. 333 и О.Т. 336 и между осови точки О.Т. 197 и О.Т. 17 и изменение на 

Подробен устройствен план /ПУП/-План за регулация/ПР/ на УПИ I-За жилищен 

комплекс с магазини в квартал 81, като частите от уличната регулация, 

предвидени за уширение се присъедини към УПИ I-За жилищен комплекс с 

магазини в квартал 81, съгласно приложената скица-предложение. 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №115  

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане финансови средства от 

собствени приходи на общината  за изработване на инвестиционни проекти за  

благоустрояване на вътрешно квартални пространства и площи с цел 

изграждане на нови места за паркиране, озеленяване, площадки за игри и отдих  

в УПИ 1,кв.139,УПИ 1 кв.81 и УПИ 1 кв.26 по  подробни устройствени планове 

на гр. Ботевград /вх.№0804-32/ 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   23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“  при общ 

брой общински съветници 29,         
                    

Р Е Ш И : 

Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат   отпуснати 

финансови средства в размер до 34 440 /тридесет и четири хиляди четиристотин 

и четиридесет/ лева за изработване на инвестиционни проекти във фаза ТП за 

„Благоустрояване на вътрешно квартални пространства и площи с цел 

изграждане на нови места за паркиране, озеленяване, площадки за игри за отдих, 

както и необходимите мрежи на техническата инфраструктура”, в УПИ І, кв. 139, 

УПИ І, кв. 81 и УПИ І, кв. 26 по подробни устройствени планове на гр.Ботевград, 

както следва: 

32 400 /тридесет и две хиляди и четиристотин/лева с ДДС за изготвяне на 

инвестиционни проекти във фаза ТП;   

2 040 /две хиляди и четиридесет лева/ с ДДС за авторски надзор. 

Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 

произтичащите от горното решение процедури, при спазване нормативната 

уредба по устройство на територията. 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г 

 

 

  Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №116  

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане финансови средства от 

собствени приходи на общината  за изработване на инвестиционен проект за 

изграждане на двуетажен паркинг в УПИ 1,кв.65 по  регулационния план на  

гр.Ботевград./вх.№0804-31/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   23 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „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 на 25 500 лв. /двадесет и пет хиляди и петстотин/ 

лева за изработване на инвестиционен проект във фаза ТП за изграждане на 

„двуетажен паркинг” с приблизителна разгъната застроена площ                       (РЗП) 

≈ 2500 кв.м, в урегулиран поземлен имот (УПИ) І – За администртивни, делови 

и културни дейности и паркинг в кв. 65 по регулационния план на гр.Ботевград, 

както следва: 

- 22 500 лв. /двадесет и две хиляди и петстотин/ лева за изготвяне на 

инвестиционен проект във фаза ТП;   

- 3 000 лв. /три хиляди лева/ за авторски надзор. 

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

произтичащите от горното решение процедури, при спазване нормативната 

уредба по устройство на територията. 

 
 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

 

  

 
  Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №117  

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие  главния архитект 

на община Ботевград да одобри схема за поставяне на маси за сервиране на 

храни и напитки върху  терен общинска собственост в гр. Ботевград/вх.№0804-

36/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. 56 от ЗУТ и чл. 9 от Наредбата за преместваемите 

обекти за рекламните, информационните, монументално-декоративните 

елементи на територията на Община Ботевград и проведено  поименно  

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

брой общински съветници 29,         
                    

 

      Р Е Ш И : 

 

 

1. Дава съгласие главния архитект на Община Ботевград да одобри схема за 

разполагане на маси за сервиране на храни и напитки върху терен от 56.00 кв.м. 

- част от ПИ с идентификатор 05815.301.114 по КККР на гр. Ботевград, вид 

територия: урбанизирана, с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, 

с площ 3819 кв.м., УПИ І, кв. 74 по регулационния план на гр. Ботевград /пред 

бл. „Строител”, на ул. „17-ти ноември” 

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

произтичащите от решението процедури. 

 
 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

 

  

 
  Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

      

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                                             №118 

                                  Гр.Ботевград,26.04.2018 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 

детско-юношески турнир по ТАЕКУОН-ДО ИТФ /вх.№0804-33/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   23 гласа „за“, 0 гласа 

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

        
                    

       Р Е Ш И : 

 

 

1. Дава   съгласие   да   бъдат   отпуснати   финансови средства в размер до 3 

350,00 /три хиляди триста и петдесет / лева от собствени приходи на Община 

Ботевград за  организиране и провеждане на детско- юношески турнир по  

ТАЕКУОН – ДО ИТФ, който ще се проведе на  02 и 03 юни 2018 г. в спортна 

зала Арена-Ботевград . 

 
 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 / Съгл. Пълном.№19/25.04.2018 г./ 

 

  

 
  Изготвил:А.Нейкова 

 

 


