
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №134 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛА ИВАНОВА – УПРАВИТЕЛ на ОП 

„ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“, гр. Ботевград на Информация за дейността на 

Общинско предприятие „Обредни дейности“, гр. Ботевград за 2017 година 

/вх.№0806 -12/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос 

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

местното самоуправление и местната администрация  и проведено     гласуване   

с   26  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И: 
                                            

1. Приема Информация за дейността на Общинско предприятие „Обредни 

дейности“, гр. Ботевград за 2017 година. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №135 

    

                               Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОНКА ПЕТРОВА – УПРАВИТЕЛ на ОППД 

„БОЖЕНИШКИ УРВИЧ“ на   Информация за дейността на Общинско 

предприятие „Боженишки урвич“ за 2017 година /вх.№0806 -11/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация  и проведено     гласуване   с   26  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 

гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

       

 

 

  Р Е Ш И: 
                                            

 

 

 

1. Приема Информация за дейността на ОППД „Боженишки урвич“ за 2017 

година. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №136 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА д-р ПЛАМЕН КИТАНОВ – ВрИД “УПРАВИТЕЛ“ 

на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД, гр. Ботевград на Докладна записка относно 

приемане на годишен финансов отчет за 2017 година, бизнес план за 2018 година  

на „МБАЛ – БОТЕВГРАД“ ЕООД  и доклад за дейността и за второ тримесечие 

на 2018 година.  /вх.№0806-10/; ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Становище на кмета на община –Ботевград /вх.№0806-16/ 

 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   25  гласа „за“, 0 гласа „против“,  1 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И: 
                                            

1. Приема годишния финансов отчет и счетоводния баланс на МБАЛ - Ботевград” 

ЕООД  гр. Ботевград за 2017 година. 

2. Не освобождава от отговорност бившия управител на „МБАЛ - Ботевград” 

ЕООД   д-р Красимир Кушев. 

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

4. Избира за независим одитор на дружеството за 2018 година  „ТРИВ” ЕООД – 

д.е.с. Трифонка Йонкова Велева - регистриран одитор . 

5. Приема предложения бизнес – план за 2018 година  на “МБАЛ-Ботевград” 

ЕООД.  

6. Приема за информация доклад за дейността на „МБАЛ-Ботевград“ЕООД за 

второ тримесечие на 2018 година. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 
Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                 №137 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА БОРИС БОРИСОВ – ЗАМ.КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  обявяване на 

класирането от проведения, съгласно Решение №104/26.04.2018 година на 

Общински съвет – Ботевград конкурс за избор на управител на „МБАЛ-

Ботевград“ ЕООД за срок от три години/вх.№0806-13и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на 

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

администрация, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.11, ал.2 

Наредба №9/26.06.2000г. за условията  и реда за провеждане на конкурси за 

възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните 

заведения и във връзка с чл.14 от Наредба №9/26.06.2000г. за условията  и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните 

заведения по Закона за лечебните заведения и Протокол №1 от 18.06.2018г. 

и Протокол от 18.06.2018г. в изпълнение на чл.10, ал.1 от Наредба 

№9/26.06.2000г. на комисията, назначена съгласно Решение 

№104/26.04.2018г. на ОбС - Ботевград,   и проведено  поименно   гласуване   

с   25  гласа „за“, 0 гласа „против“,  1 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         

                    

        Р Е Ш И: 

 

  1.Одобрява класирането на кандидата в конкурса за избор на 

управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД, извършено от комисия съгласно 

Решение №104/26.04.2018г. на ОбС-Ботевград, а именно: 

 -Класира на първо място и определя за спечелил конкурса за 

управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД д-р Пламен Кирилов Китанов с 

формирана средноаритметична оценка от разработката и от проведеното 

събеседване Много добър 5,35.  

2.Избира за управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД за срок от три 

години д-р Пламен Кирилов Китанов.  

3.Възлага на комисията, назначена съгласно Решение 

№104/26.04.2018г. на ОбС-Ботевград, да обяви класирането чрез 

съобщение, което да публикува на официалния сайт на Община Ботевград и 



постави на таблото за съобщения в ЦИОГ в сградата на Общинска 

администрация Ботевград. 

 

 

4. Възлага на кмета на община Ботевград да издаде заповед за 

назначаване на кандидата, спечелил конкурса и сключи договор за възлагане 

на управлението при липса на постъпили възражения. 

 

   
                   

 

 

 

 

                       

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №138 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на временен 

безлихвен заем на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД, гр. Ботевград за 2018 година за 

погасяване на  задължения към доставчици на медикаменти /0806-23/  и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6, т. 10  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.147, ал.2 от Търговския закон и 

чл.124 от Закона за публичните финанси и проведено  поименно   гласуване   с   

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

съветници 29,         
                     Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се отпусне временен безлихвен заем от собствени 

приходи по бюджета на община Ботевград за 2018г. в размер до 63 313,00 / 

шестдесет и три хиляди триста и тринадесет / лева на „Многопрофилна 

болница за активно лечение – Ботевград „ ЕООД  гр. Ботевград  за изплащане на 

просрочени задължения към доставчици на медикаменти , съгласно Приложение 

№1 „Справка за задълженията на МБАЛ-Ботевград“ ЕООД към 20.06.2018г., при 

следните условия: 

- Размер на заема до 63 313,00 / шестдесет и три хиляди триста и тринадесет  

хиляди/ лева 

- Предназначение на заема:  за изплащане на просрочени задължения към 

доставчици на медикаменти 

- Начин на погасяване: 12/ дванадесет/ равни месечни вноски  по 5 276,08 лв. , 

след шест месеца гратисен период  

- Срок за погасяване на заема: 12 / дванадесет/  месеца , считано от 01.01.2019г. 

 

2.   Възлага на  Кмета на община Ботевград и Управителя на МБАЛ-Ботевград“  
 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №139 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  удължаване срока на ликвидация 

на „РОДИНА 75 И“ЕООД - в ликвидация /х.№0806-17/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на 

основание   чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местно самоуправление и местната 

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

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

        
                    

        Р Е Ш И: 
                                            

 

1.Удължава срока за ликвидация на “РОДИНА-75-И” ЕООД, гр. 

Ботевград в /л/ с 12 /дванадесет/ месеца, считано от 23.07.2018г.  

2.Възлага на Кмета на община Ботевград да сключи анекс към Договора за 

възлагане на ликвидация на “РОДИНА-75-И” ЕООД, гр. Ботевград в /л/. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №140 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно приемане  Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за упражняване правото на собственост на общината 

върху общинската част от капитала на търговските дружества  /вх.№0806-9/ 

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

Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 75-79 от АПК, 

чл. 28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, чл. 54а от ЗОС, § 77, ал. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение 

на Закона за общинската собственост, чл. 27 и чл. 29 от Наредба № 8 от 

17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, 

на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона 

за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и 

съхраняването им и   проведено  поименно   гласуване   с   26  гласа „за“, 0 гласа 

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

        

                    

        Р Е Ш И: 

                                            

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за упражняване 

правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, както следва: 

 

I. В разпоредбите на Раздел X „Регистър на еднолични търговски 

дружества с общинско имущество и на дружество с общинско участие“, се 

правят следните изменения и допълнения: 

 

1. В Раздел X (заглавие) думите „Регистър на еднолични търговски 

дружества с общинско имущество и на дружества с общинско участие“ се 

заменят с думите „Регистър на търговските дружества с общинско участие в 

капитала“ 

2. Чл. 44. се отменя, като на негово място се създава нов чл. 44. със 

следното съдържание: 



„Чл. 44. В общината се създава и поддържа публичен регистър за 

търговските дружества с общинско участие.“ 

3. Чл. 45. се отменя, като на негово място се създава нов чл. 45. със 

следното съдържание: 

„Чл. 45. В регистъра за търговските дружества с общинско участие 

(образецът, редът за воденето и съхраняването му се определя с наредба на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на 

правосъдието) се вписват: 

1.  наименованието на търговското дружество (графа № 2); 

2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това 

число за преобразуването и прекратяването му (графа № 3); 

3.  размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество 

(графа № 4); 

4. лицата, които представляват общината в органите за управление и 

контрол на търговското дружество (графа № 5); 

5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези 

органи (графа № 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №141 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване на съгласие за учредяване 

право на надстрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска 

собственост -  урегулиран поземлен имот ІІІ-126 в кв. 38 по регулационния план 

на с. Врачеш по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост/вх.№0806-15/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 и чл.38, ал.2, 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   25  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И: 
                                            

        1. Одобрява пазарна цена и дава съгласие да се учреди на Борислав Кръстев 

Бончев, с адрес: с. Врачеш, ул.”Христо Ботев” №24 и Петър Бориславов Бончев, 

с адрес: гр. София, ж.к.  „Дружба-2”, бл. 221, вх. А, ат. 8, ап. 23, собственици, 

съгласно нотариален акт за продажба на недвижим имот от 03.04.2013 г.  №54, 

том І, рег. №889, дело №43 от 2013 г., вписан с вх. №522 от 03.04.2013 г., акт 

№146, том ІІ, дело №239/ 2013 г., партидна книга 17 613, 17 614, 17 610, на 

законно построена едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 59 кв.м., 

построена в УПИ ІІІ-126 в кв. 38 по регулационния план на с. Врачеш на 

основание типов договор за отстъпване правото на строеж върху държавна земя 

от 08.01.1971 г., строителен план от 23.03.1971 г., строително разрешение от 

26.03.1971 г. и удостоверение с изх. №АБ-1У-68/ 25.05.2017 г. на главен архитект 

на община Ботевград,  

право на надстрояване върху 66 кв.м. в урегулиран поземлен имот ІІІ-126 с 

площ от 604 кв.м. в кв. 38 по регулационния план на с. Врачеш, граници на 

поземления имот: улица; УПИ ІV-126; УПИ ХІІІ-127; УПИ ХІV-125; УПИ ХVІІ-

123; УПИ ІІ-123, актуван с акт за частна общинска собственост №3904/ 

14.05.2018 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх.рег. №1598 от 

17.05.2018 г.,  №199, том І, парт. 17 612,    при спазване нормативните разпоредби  



           2. 

 

по устройство на територията, за което следва за заплатят на Община Ботевград 

сумата в размер на 1 056.00 /хиляда и петдесет и шест/ лв. , представляваща 

пазарната цена на правото на надстрояване.  

           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 

                                               №142 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 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 общински 

недвижим имот, включен в Програма за управление и разпореждане с 

имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г./вх.№0806-

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

съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, 

ал.2 от ЗОС и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ  и   проведено  поименно   гласуване   

с   26  гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от общ брой 

общински съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И: 

       

1. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена и дава съгласие за 

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

наддаване на общински недвижим имот, включен  в Програма за управление 

и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 

2018 г., приета с Решение №358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет на община 

Ботевград, представляващ: 

            - УПИ ХІХ-105 – за болница с площ от 3500 кв.м. в кв. 11 по плана 

на с.Липница,  заедно със застроената в него масивна двуетажна сграда със 

ЗП – 220 кв.м., година на построяване 1962 г. /бивша здравна служба/, при 

начална тръжна пазарна цена 93 700.00 /деветдесет и три хиляди и 

седемстотин/ лева, без включен ДДС. 

            2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

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

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №143 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 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 общински недвижим имот – 

земеделска земя по § 4 от ЗСПЗЗ, включен в Програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Ботевград през 2018 

г.. /вх.№0806-4/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.1, във връзка с чл. 41, ал.2 

от ЗОС и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ и   проведено  поименно   гласуване   с   20  

гласа „за“, 0 гласа „против“,  2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява актуална начална тръжна пазарна цена и дава съгласие за продажба  

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

общински недвижим имот, включен  в Програма за управление и разпореждане 

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

Решение №358/ 21.12.2017 г. на Общински съвет на община Ботевград, 

представляващ: 

            - Поземлен имот №280.79 с площ 752.00 кв.м., начин на трайно ползване 

- нива, категория на земята – осма, находящ се в местността „Конопище”, 

землището на с. Новачене, при начална тръжна пазарна цена 7859.00 /седем 

хиляди осемстотин петдесет и девет/ лева. 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. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №144 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 

наем по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС на общински недвижими имоти, находящи 

се в поземлен имот 05815.302.734 по КК и КР на гр. Ботевград, част от УПИ І в 

кв.49 по плана на гр.Ботевград /гаражни клетки в двора на бившето общинско 

търговско дружество „Родина 75И”, бул. „Цар Освободител/вх.№0806-14/ 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 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  и   проведено  поименно   гласуване   с   26 гласа „за“, 0 гласа 

„против“,  0 гласа „въздържал се“ от 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 на следните имоти – частна общинска 

собственост:  

           1.1. Сграда с идентификатор 05815.302.734.4 със застроена площ 18 кв.м., 

разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с 

адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 54.00 /петдесет и четири/ лв., без ДДС; 

           1.2. Сграда с идентификатор 05815.302.734.5 със застроена площ 16 кв.м., 

разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с 

адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 48.00 /четиридесет и осем/ лв., без ДДС; 

            

             



2. 

1.3. Сграда с идентификатор 05815.302.734.6 със застроена площ 16 кв.м., 

разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с предназначение: постройка на допълващото застрояване /гараж/ с 

адрес: гр. Ботевград, бул. „Цар Освободител”, при начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 48.00 /четиридесет и осем/ лв., без ДДС; 

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

процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №145 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно  разрешаване изработване на 

проект  за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ в кв.14 по плана на с.Липница, 

община Ботевград/вх.№0806-8/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2  от ЗМСМА, чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ 

във вр.с чл.62а,ал.4 от ЗУТ и    проведено  поименно   гласуване   с   26 гласа „за“, 

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

                            

        Р Е Ш И: 

1.   Дава съгласие да се п измени подробния устройствен план-план за регулация 

и   застрояване на УПИ ХХVІ -За озеленяване, в кв.14 по плана на с. 

Липница,като от УПИ ХХVІ - За озеленяване, кв.14 по плана на 

с.Липница,Община Ботевград се образуват два нови урегулирани поземлени 

имоти- УПИ ХХVІ - За обществено обслужване и озеленяване с площ от 1575.00 

кв.м. и УПИ УПИ ХХVІІІ -За озеленяване с площ от 3545.00 кв.м.,кв.14 по 

плана на с. Липница, община Ботевград, 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 

                                               №146 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предложение за изменение на ПУП-

ПР на УПИ 1 кв.1 по плана на с. Боженица /вх.№0806-3/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на основание 

чл.134, ал.1, т.1, във връзка с чл.134, ал.2   от Закона за устройство на територията 

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

        Р Е Ш И: 
 

 

 1.Общински съвет Ботевград дава съгласие за изменение на ПУП-ПР на 

УПИ І- училище и общежитие, кв.1, по плана на с.Боженица, Община Ботевград 

като УПИ І-училище и общежитие се раздели на два Урегулирани поземлени 

имота: УПИ І-училище и общежитие и УПИ ІV-за жилищно строителство.   

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

произтичащите от горното решение процедури съгласно  разпоредбите  на 

Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №147 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  разкриване на услугата  „Дневен 

център за деца и младежи с увреждания“ в град Ботевград като делегирана от 

държавата дейност/вх.№0806-7/ и становища  на Постоянните комисии по същия 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36 в, ал.3, 

т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, във връзка 

с чл.36 в, ал.1, т.1 и ал.2 от ППЗСП   и    проведено     гласуване   с   26 гласа „за“, 

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

         
                     Р Е Ш И: 
 

   1. Дава съгласие след изтичане срока на проект „BG05M9OP001-2.005-

0035-C01– „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални 

услуги за уязвими лица” по процедура BG05M9OP001-2.005 “Активно 

включване“ по ОП РЧР считано от 01.01.2019 година в община Ботевград да 

бъде разкрита социална услуга „Дневен център за деца и младежи с 

увреждания“ като делегирана от държавата дейност с капацитет 40 деца и 

младежи с увреждания и с адрес гр. Ботевград, ул. „Александър Батенберг“ 

№14, блок 5, етаж 1. 

   2. Общата численост на персонала ще бъде утвърдена съгласно 

Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните 

институции и социалните услуги, а стандартът за издръжка на едно място - 

съгласно разчетени натурални и стойностни показатели за делегираните от 

държавата дейности, в съответствие със стандартите, ежегодно 

утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния 

бюджет за 2019 година. 

   3. Упълномощава кмета на Община Ботевград да извърши всички 

последващи действия във връзка с изпълнението на т.1 и т.2. 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

    Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №148 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства 

за закупуване на оборудване и обзавеждане на  Филиал „Детелина“ към  

ДГ“Иглика“-град Ботевград и ДЯ“Здравец“, град Ботевград /вх.№0806-24/ 

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   26 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от 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 110 /сто и десет хиляди / лева с 

включен ДДС за следните обекти: 

1.1 Филиал „Детелина“ към ДГ „Иглика“ – гр. Ботевград – финансови 

средства в размер до 25 000 /двадесет и пет хиляди / лева  за вътрешни 

ремонти  с включен ДДС     

1.2 ДЯ „Здравец“ гр. Ботевград – финансови средства в размер до 30 000 

/тридесет хиляди / лева с включен ДДС    за закупуване на необходимото 

оборудване и обзавеждане на детската ясла и финансови средства в размер до 

55 000 /петдесет и пет хиляди / лева с включен ДДС   за въвеждане мерки за 

енергийна ефективност в сградата на детската ясла, състоящ се в полагане на 

външна топлоизолация и топлоизолация  на покривното пространство. 

2. Възлага на кмета  на община да Ботевград да извърши всички 

произтичащи по точка първа действия. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

   

 Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №149 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие  за отпускане на 

финансови средства за доставка на светодиодно улично  осветление от собствени 

приходи на общината /вх.№0806-25/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   26 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,         
                             

Р Е Ш И: 

1.Дава съгласие стойността на инвестицията за доставка  и монтаж  на 

светодиодно улично осветление в град Ботевград  да бъде в размер  до  

300 000  /триста хиляди/ лв.  с ДДС  платими при разсрочено плащане на 36 

месечни равни вноски. 

2.Дава съгласие  да бъдат отпуснати финансови средства  от собствени 

приходи на общината в  размер до 32 000 /тридесет и две хиляди/ лева с 

ДДС,представляващи платимите вноски по сключения договор за 2018 

година. 

3. Възлага на кмета  на община да Ботевград да извърши всички 

произтичащите от горните решения действия. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

   

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №150 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно кандидатстване на Община 

Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях /вх.№0865-20//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 т.7 и т.8 от раздел 

24. „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от 

Условия за кандидатстване (Приложение № 1 към Заповед № РД 09-

206/06.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и    проведено      

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

брой общински съветници 29,         
                             Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на 

територията на Община Ботевград” по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съгласно 

Насоките за кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-206/06.03.2018 г. 

на Министъра на земеделието, храните и горите. 

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение на 

Община Ботевград съгласно Насоките за кандидатстване, утвърдени със 

Заповед № РД 09-206/06.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и 

горите, съответстват на Стратегическа цел 1: Качествена и модернизирана среда 

и съхранени ресурси, Приоритет 1: Подобряване стандарта и условията за 

живот и отдих на населението от Общинския план за развитие на Община 

Ботевград 2014-2020. 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №151 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно Кандидатстване на Община 

Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение/вх.№0806-19/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 т.7 и т.8 от раздел 24. „Списък на документите, които се подават 

на етап кандидатстване“ от Условия за кандидатстване (Приложение № 1 към 

Заповед № РД 09-231/09.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и 

горите и    проведено      гласуване   с   26 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                             Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ с проектно предложение „Реконструкция и благоустрояване 

на градския парк в град Ботевград – зона 3 и зона 4“ по Процедура чрез подбор - 

BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за 

широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на 

обществените потребности от общинско значение“ съгласно Насоките за 

кандидатстване, утвърдени със Заповед № РД 09-231/09.03.2018 г. на Министъра 

на земеделието, храните и горите. 

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение на 

Община Ботевград съгласно Насоките за кандидатстване, утвърдени със Заповед 

№ РД 09-231/09.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите 

съответстват на Стратегическа цел 1: Качествена и модернизирана среда и 

съхранени ресурси, Приоритет 1: Подобряване стандарта и условията за живот и 

отдих на населението, Специфична цел 1.3: Обновяване и модернизиране на 

обществени пространства от Общинския план за развитие на Община Ботевград 

2014-2020. 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №152 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно Кандидатстване на Община 

Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 

обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“/вх.№0806-21//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 т.7 и т.8 от раздел 24. 

„Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване“ от Условия 

за кандидатстване (Приложение № 1 към Заповед № РД 09-240/12.03.2018 г. на 

Министъра на земеделието, храните и горите и    проведено      гласуване   с   26 

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

съветници 29,         
                             Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ с проектно предложение „Реконструкция, ремонт, оборудване 

и обзавеждане на общински сгради на територията на Община Ботевград, в които 

се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“ по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна 

ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване 

на тяхната енергийна ефективност“ съгласно Насоките за кандидатстване, 

утвърдени със Заповед № РД 09-240/12.03.2018 г. на Министъра на земеделието, 

храните и горите. 

2. Потвърждава, че дейностите, включени в проектното предложение на 

Община Ботевград съгласно Насоките за кандидатстване, утвърдени със Заповед 

№ РД 09-240/12.03.2018 г. на Министъра на земеделието, храните и горите 

съответстват на Стратегическа цел 1: Качествена и модернизирана среда и 

съхранени ресурси, Приоритет 1: Подобряване стандарта и условията за живот и 

отдих на населението от Общинския план за развитие на Община Ботевград 

2014-2020. 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                               №153 

                                  Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно промяна в структурата и 

числеността на Общинска администрация – Ботевград /вх.№08-06-26/ и 

становища на  Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–

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

местната и    проведено      гласуване   с   26 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

 

          Р Е Ш И: 

 

 

1. Намалява числеността на персонала в дирекция „Местни данъци и 

такси” с една щатна бройка .      

2. Увеличава числеността на персонала в отдел „Правно нормативно 

обслужване” с една щатна бройка. 

3. Направените промени влизат в сила от 01.08.2018 година.                                                                        

    
 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №154                                  

Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за  отпускане 

финансови средства от собствени  приходи на община Ботевград за Общинската 

организация на инвалидите/вх.№0805-6 /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 и    проведено      поименно 

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

брой общински съветници 29,         
                    

 

          Р Е Ш И: 

 

 

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

2000 /две хиляди / лева от собствени приходи на Община Ботевград на 

Общинска организация  на инвалидите гр. Ботевград за текущи разходи , 

културни мероприятия, посещение на исторически местности , за обмяна на опит 

с други организации на хора с увреждания.  

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №156                                  

Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  участие в извънредно заседание 

на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия 

,обслужвана от „В и К“ ЕООД-София /вх.№08-06-30/и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос ,Общинският съвет–Ботевград на  

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

администрация и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и    проведено       

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

брой общински съветници 29,         
                    

 

          Р Е Ш И: 

 



1. Определя  Иван Александров Гавалюгов – кмет на Община Ботевград за 

представител на Община Ботевград в извънредното заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, което ще се проведе на 

23.07.2018 г. (понеделник) от 13.00 часа в сградата на Областната 

администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” №6, етаж 5, с 

мандата да гласува по всички въпроси от дневния ред по своя преценка и в 

защита интересите на Община Ботевград.  
 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №157                                  

Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за 

одобряване на схема за разполагане на преместваем търговски 

обект/вх.№0806-31//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   26 гласа „за“, 0 гласа „против“,  0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,         
                    



 

          Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за одобряване от Главния архитект на община 

Ботевград, на схема за разполагане на прeместваем  търговски обект за Арт 

магазин с площ от 12.00 кв. м., върху  част от поземлен имот с 

идентификатор 05815.305.1026 по КК и КР на гр. Ботевград, урбанизирана 

територия, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица /на 

кръстовището на бул. „Трети март” и ул. „Стефан Караджа/.  

 

2.  Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите, съгласно 

закона действия.  
 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

            №158                                  

Гр.Ботевград,28.06.2018 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЛЮБОМИР ЛИЛОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД   на проекто-план за работа на 

Общински съвет – Ботевград за трето тримесечие на 2018 година 

/вх.№0806-2/ и становища на постоянните комисии по същия въпрос, 

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

за местното самоуправление и местната администрация  и    проведено         

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

общ брой общински съветници 29,         
                    

 

          Р Е Ш И: 

 

1. Приема план за работа на Общински съвет – Ботевград за трето 

тримесечие на 2018 година ,съгласно приложение. 
 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 


