
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №194                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА БОРИС БОРИСОВ - ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно върнато Решение №173 от 

26.07.2018г. на Общински съвет – Ботевград за разрешаване изработване на 

План-схема към Подробен устройствен план за „Електрификация на кв. 149, кв. 

235, кв. 236, кв. 238 по регулационен план на  гр. Ботевград /вх.№0808-10/ 

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

Ботевград   на  основание чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, 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. 124а, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл.124б, ал.1 и чл. 64, ал. 2 

от ЗУТ и проведено     гласуване   с  16    гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,         
                   

   Р Е  Ш И: 
 

      1. Изменя Решение №173 от 26.07.2018г. на Общински съвет – Ботевград, 

както следва: 

1.1. Разрешава изработването на План-схема към Подробен устройствен план за 

„Електрификация на кв. 149, кв. 235, кв. 236, кв. 238 по регулационен план на 

гр. Ботевград“ в улици по действащ регулационен план на гр. Ботевград с осови 

точки О.Т.1810-О.Т.1809-О.Т.1812-О.Т.1814-О.Т.1815-О.Т.1824-О.Т.1826-

О.Т.1831-О.Т.1832-О.Т.1833(Поземлени имоти с идентификатори 

05815.305.1014, 05815.305.1013, 05815.305.507 и 05815.305.541 по Кадастрална 

карта и кадастрални регистри на землище гр. Ботевград), касаеща трасе с обща 

дължина L=690м. – мрежа НН, от които трасе с дължина L=662м. ще се изпълни 

въздушно (окачен по стълбове изолиран усукан проводник) и трасе с дължина 

L=28м. ще се изпълни подземно, съгласно приложеното предложение. 

1.2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ, заедно с приложеното 

предложение за план-схема към ПУП. 



          2. 

 

 

1.3. План-схемата следва да бъде изработена в съответствие с нормативната 

уредба по устройство на територията.   

   

 
 
 
 

 
 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

    

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

                 №195                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА БОРИС БОРИСОВ - ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно върнато решение №174 от 

26.07.2018г. на Общински съвет -Ботевград за разрешаване изработване  на 

Подробен устройствен план  /ПУП-ПП/- Парцеларен план за елементи на 

техническата инфраструктура - за подземно кабелно ел.захранване на Поземлен 

имот (ПИ) №195168, м.„Лозенска могила”, землище на с.Липница, община 

/вх.№0808-8/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград   на  основание  чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, 

чл. 21, ал.1, т.11 и чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка 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 връзка 

с чл.8, т.1, чл.109, ал.3, т.7 от ЗУТ и проведено     гласуване   с 16     гласа „за“,  

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

         
                     Р Е  Ш И: 

1. Потвърждава Решение №174 от 26.07.2018г. на Общински съвет – Ботевград 

със следния текст: 

1.1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПП за подземно кабелно 

ел.захранване на  имот с №195168, м. „Лозенска огила” в землището на 

с.Липница, Община Ботевград.  

1.2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с приложен 

проект-предложение за ПУП-ПП. 

1.3.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 

                 №196                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА БОРИС БОРИСОВ - ЗАМ КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно върнато решение №175 от 

26.07.2018г. на Общински съвет -Ботевград за разрешаване  изработване на 

Подробен устройствен план (ПУП)- Парцеларен план (ПП) и План схема за 

обект: „Оптична кабелна линия за пренос на електронно-съобщителни услуги 

на територията на община Ботевград”, землище Ботевград/вх.№0808-9/и 

становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 

Ботевград   на  основание  чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА, чл. 20 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 

дейностите по чл. 17, ал. 1,   т. 2 и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  

и чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ и чл.125, 

ал.1  от ЗУТ, Решение №8 от Протокол №9/18.07.2018г. на ОЕСУТ и проведено     

гласуване  с 15     гласа „за“, 0 гласа „против“, 1 гласа „въздържал се“ от общ 

брой общински съветници 29,         
                     Р Е  Ш И: 

 

1. Потвърждава Решение №175 от 26.07.2018г. на Общински съвет – Ботевград 

със следния текст: 

1.1.Разрешава изработване на ПУП-ПП и План схема за обект: „Оптична 

кабелна линия за пренос на електронно-съобщителни услуги на територията на 

община Ботевград”. 

1.2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с Мотивирано 

предложение за ПУП-ПП и План схема. 

1.3.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 

                 №197                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно кандидатстване на община 

Ботевград по процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP001-

2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г./вх.№0808-16/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград   на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и проведено    поименно  гласуване   със 17        гласа 

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

29,         
                     Р Е  Ш И: 

1.Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за безвъзмездна 

финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG16RFOP001-

2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. със следните проектни 

предложения: 

1.1.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 

1“; 

1.2.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 

2“; 

1.3.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 

3“; 

1.4.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 

4“; 

1.5.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 

5“; 



1.6.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 

6“; 

1.7.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 

7“; 

1.8.„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 8“. 

2.Упълномощава кмета на община Ботевград да извърши всички 

необходими действия, свързани с кандидатстването по процедура чрез 

подбор на проекти BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в 

периферните райони – 2“. 

3.В случай, че проектите по т. 1 бъдат финансирани по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и безвъзмездната финансова 

помощ не покрива общата стойност на разходите по проекта, поема 

ангажимент за осигуряване на необходимия финансов ресурс за покриване 

на същите.  

 
 

 
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№198 

Гр.Ботевград, 27.08.2018 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предложение за поемане на 

общински дълг във връзка с осигуряване на финансиране за изпълнение на 

проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони“ /вх.№0808-12/ и становища на Постоянните 

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

ал.1, т.10, чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 

от Закона за общинския дълг и проведено поименно  гласуване със 17 гласа „за“, 

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

Р Е  Ш И: 
 

1. Община Ботевград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проекти: BG16RFOP001-

2.001-0071, „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 1“, BG16RFOP001-2.001-0168, 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в гр. Ботевград – етап 2“, BG16RFOP001-2.001-0171, „Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 3“ и BG16RFOP001-2.001-0176, „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Ботевград – етап 

4“, финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, 

приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“, процедура №BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 2 189 197,00 (словом: два милиона сто 

осемдесет и девет хиляди сто деветдесет и седем ); 



 Валута на дълга – лева  

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ: 

o № РД-02-37-45/1.09.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0071-

C01); 

o № РД-02-37-250/09.11.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0168-C01); 

o № РД-02-37-249/09.11.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0171-C01); 

o № РД-02-37-236/01.11.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0176-C01), 

и/или от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ботевград по 

Договори за безвъзмездна помощ: 

o № РД-02-37-45/1.09.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-0071-

C01); 

o № РД-02-37-250/09.11.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0168-C01); 

o № РД-02-37-249/09.11.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0171-C01); 

o № РД-02-37-236/01.11.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0176-C01), 

сключени с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 



- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ботевград, по чл. 45, ал. 

1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на община Ботевград по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 

Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

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 

№199 

Гр.Ботевград, 27.08.2018 г. 
 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно предложение за поемане на 

общински дълг във връзка с осигуряване на финансиране за изпълнение на 

проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в гр. Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони“ /вх.№0808-13/ и становища на Постоянните 

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

ал.1, т.10, чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 3, т. 2 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 5 

от Закона за общинския дълг и проведено поименно  гласуване със 17 гласа „за“, 

0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29, 
Р Е  Ш И: 

 

3. Община Ботевград да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на следните проекти: 

BG16RFOP001-2.001-0159, "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

административната сграда на Община Ботевград"”, BG16RFOP001-2.001-0057, 

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната 

инфраструктура на гр. Ботевград", BG16RFOP001-2.001-0083, "Въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на 

гр. Ботевград" и BG16RFOP001-2.001-0096, „Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград”, 

финансирани от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020, 

приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в 

периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност 

в периферните райони“, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 1 951 139,00 (словом: милион 

деветстотин петдесет и една хиляди сто тридесет и девет); 

 Валута на дълга – лева  

 



 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 

части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договори за безвъзмездна финансова помощ: 

o № РД-02-37-182/11.10.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0159-C01); 

o № РД-02-37-139/26.09.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0057-C01); 

o № РД-02-37-118/19.09.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0083-C01); 

o № РД-02-37-95/16.09.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0095-C01); 

и/или от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Ботевград по 

Договори за безвъзмездна помощ: 

o № РД-02-37-182/11.10.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0159-C01); 

o № РД-02-37-139/26.09.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0057-C01); 

o № РД-02-37-118/19.09.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0083-C01); 

o № РД-02-37-95/16.09.2016 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-2.001-

0095-C01); 

сключени с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 

2014-2020, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

 



- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Ботевград, по чл. 45, ал. 

1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните 

взаимоотношения на община Ботевград по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 

Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

4. Възлага и делегира права на Кмета на Община Ботевград да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

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 

                 №200                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно кандидатстване с проект 

„Баскетбол без граници“ по втора Покана за набиране на проектни предложения  

No: 2014TC16I5CB007-2018-2 (CB007.2) по Програма Interreg-ИПП за 

трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020, Приоритетна ос 

2. Младежи, Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи/вх.№0808-20/ 

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

Ботевград   на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и чл.60, ал.1 от АПК, 

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

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

1. Декларира, че дава съгласие за монтиране на оборудване върху 

общинска собственост в ППМГ “Акад. Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград 

за целите на проект „Баскетбол без граници“, по втора Покана за набиране на 

проектни предложения  No: 2014TC16I5CB007-2018-2 (CB007.2) по Програма 

Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020, 

Приоритетна ос 2. Младежи, Специфична цел 2.2. Хора за хора и работа в мрежи, 

като активите се предоставят за безплатно ползване за най-малко 5 (пет) години 

след приключване на дейностите по проекта. 

 2. Декларира, че няма да променя характера на собствеността върху 

обектите за интервенция в ППМГ “Акад. Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград 

и че предоставя същите за свободно право на ползване за целите на проекта 

„Баскетбол без граници“ за период от 5 (пет) години след приключване на 

дейностите по проекта. 

3. На основание чл.60, ал.1, от АПК поради невъзможност да бъде изпълнено 

настоящето решение след 27.08.2018г., ОбС-Ботевград допуска предварително 

изпълнение на същото, предвид наличие на особено важен обществен интерес, а 

именно: реализиране целите на проект „Баскетбол без граници“.          
            
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №201                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изваждане на дълготрайни и 

краткотрайни материални активи на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“, с. 

Липница/вх.№0808-21/и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

ал.2, във връзка с чл. 12, ал.1 от Закона за общинската собствености проведено    

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

се“ от общ брой общински съветници 29,         
                    

 

  Р Е  Ш И: 
 

 1. Изважда от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Липница дълготрайните и 

краткотрайни материални активи, съгласно приложение 1 и ги предоставя за 

стопанисване и управление на община Ботевград. 

 2. Изважда от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Липница дълготрайните и 

краткотрайни материални активи, съгласно приложение 2 и ги предоставя за 

стопанисване и управление на преобразуваното ОУ „Васил Левски“, с. 

Новачене. 

3.  Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  произтичащите от 

горното решение  процедури  по  Закона за общинската собственост.  

 

 
 

    
ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

                                                      

 



  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №202                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване на съгласие за допълване 

и актуализиране  Програмата за управление и разпореждане с имотите -  

общинска собственост в Община-Ботевград през 2018 г.   /вх.№0808-3/ 

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  15     гласа „за“,  

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

        
                    

  Р Е  Ш И: 
 

       1. Дава съгласие Програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост в Община Ботевград през 2018 г. да се актуализира, както 

следва: 

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

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

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

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

Ботевград има готовност да продаде или да учреди право на строеж върху тях да 

се допълни със следният имот: 

        - Поземлен имот с идентификатор 05815.305.491 по КК и КР на 

гр.Ботевград, с площ от 1359.00 кв.м., предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, 

УПИ VІ, кв. 148 по регулационния план на гр. Ботевград. 

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

произтичащите от т.1 на решението процедури по   ЗОС. 

    

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

 Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №203                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 

наем на терен, част от имот – публична общинска собственост./ вх.№0808-15/ 

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

Ботевград   на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и 

ал. 8 от ЗОС и  във връзка с Тарифата за определяне на минимален месечен наем 

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

НРПУРОИ и проведено    поименно  гласуване   със 17       гласа „за“,0  глас 

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

  Р Е  Ш И: 
 

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

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

общинска собственост:  

           - терен с площ 12 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект – 

Арт магазин 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”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 120.00 (сто и 

двадесет) лева. 
           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 

                  №204                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 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.№0808-14/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   със 17       гласа „за“, 0 глас 

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

  Р Е  Ш И: 
 

1. Одобрява актуални начална тръжна пазарна цени 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., актуализирана и допълнена с Решение №164/ 26.07.2018 г. на 

Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

      - Поземлен имот с идентификатор 05815.301.441 по КК и КР на гр. Ботевград, 

с площ от 6415 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: за производство на строителни материали, 

конструкции и изделия, УПИ  ХV в кв. 195 по регулационния план на гр. 

Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 298 900 (двеста 

деветдесет и осем хиляди и деветстотин) 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 

                  №205                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно добряване 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.№0808-22/ 

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

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

и местната администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 65, 

ал. 1 от НРПУРОИ и проведено    поименно  гласуване   със 17       гласа „за“,  0 

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

        
                    

  Р Е  Ш И: 
 

1. Одобрява актуални начална тръжна пазарна цени 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 ХVІ-180 в кв. 44 по регулационния план на с. Врачеш с урегулирана 

площ от 1650 кв.м., заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със 

ЗП – 200 кв.м, при начална тръжна пазарна цена в размер на 36 600.00 (тридесет 

и шест хиляди и шестстотин ) 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 

                  №206                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно изработване на ПУП-ПП за УПИ 

1-за жил.строителство и търговска дейност в кв.177 по плана на гр.Ботевград/ 

вх.№0808-25/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

ЗМСМА,чл.134,ал.1,т.1 и чл.135,ал.2 от Закона за устройство на територията и 

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

„въздържал се“ от 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) I-За жилищно строителство и търговска дейност в квартал 177 

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

идентификатор 05815.304.743 по Кадастрална карта и кадастрални регистри 

(КККР) на                 гр. Ботевград), като се образуват два нови самостоятелни 

урегулирани поземлени имоти -         УПИ I-За озеленяване и детска 

площадка и УПИ XVI-За друго предназначение, 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 

                  №207                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства 

за закупуване и монтаж на 10 броя автобусни спирки/ вх.№0808-23/ 

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   

със 17       гласа „за“,  0 глас „против“, 0 глас „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 50 000 /петдесет хиляди/ лева с вкл.ДДС за 

закупуване и монтаж на 10 /десет/ броя автобусни спирки на територията на 

гр.Ботевград, в.з. Зелин, с. Врачеш и с.Трудовец. 

 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №208                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно  отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на общината за следните обекти: Благоустрояване на 

околоблоковото пространство и детска площадка при блок 10,кв.2а-Ботевград 

и Благоустрояване на  част от УПИ-1 за жил.комплекс и магазини в кв.81 

гр.Ботевград и на част от ул.“Стефан Самболов“,гр.Ботевград/ вх.№0808-24/ 

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   

със 17   гласа „за“, 0  гласа „против“, 0 глас „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 100 000.00 ( Сто хиляди ) лева с включен ДДС 

за ремонт на следните обекти: 

1.1..Обект:  „Благоустрояване на околоблоково пространство и детска площадка 

при блок 10 в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05815.302.12 по 

кадастралната карта и кадастрални регистри  на гр. Ботрвград, в обхвата УПИ-1 

– За комплексно жилищно строителство, объественообслужваща дейност и 

озеленяване, в кв. 2а, ул.“Хан Аспарух“, гр. Ботевград” на стойност в размер до  

40 000.00 лв. с включен ДДС. 

1.2.Обект: „Благоустрояване на част от УПИ-1 за жилищен комплекс с магазини 

в кв. 81,гр.Ботевград, (ПИ) с идентификатор 05815.305.86 по кадастралната карта 

и кадастрални регистри  на гр. Ботрвград, и на част от ул. „Стефан Стамболов“, 

в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05815.305.1021 по кадастралната карта и 

кадастрални регистри  на гр. Ботрвград, в участъка от О.Т.17 до О.Т. 195, гр. 

Ботевград“ на стойност в размер до  60 000.00 лв. с включен ДДС. 

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи по т.1  

действия. 
 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №209                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 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 с. Врачеш./ вх.№0807-47/и становище на 

Постоянната комисия по  местно самоуправление и законност по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград   на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 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   със 17  гласа „за“, 0 глас 

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

  Р Е  Ш И: 
 

1. Предоставя на наследниците на Тодор Иванов Пешински, следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен №000516 с НТП: пасище, мера, с площ от 1.574 дка, категория 

на земята при неполивни условия: десета, находящ се в местността „Осенето”, 

попадащ в имот №000473 - земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Врачеш, 

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

№Ф01487/22.05.2018 г.; 

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

на Иван Тодоров Пешински, в качеството му на наследник на Тодор Иванов 

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

Ботевград, по реда на АПК. 
 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №210                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 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 с. Трудовец/ вх.№0808-18/и становище на 

Постоянната комисия по  местно самоуправление и законност по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград   на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от 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   със 17       гласа „за“,  0 глас 

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

  Р Е  Ш И: 

 

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

имот: 

- имот с проектен №005070 с НТП: нива, с площ от 1.596 дка, категория на 

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

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

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

№Ф02134/11.07.2018 г.; 

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

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

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

по реда на АПК. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

      

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                  №211                              

Гр.Ботевград,27.08.2018 г. 
  

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи на общината /вх.№0808-27/,Общинският съвет – 

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

и местната администрация  и проведено    поименно  гласуване   със 17       гласа 

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

29,         
                    

  Р Е  Ш И: 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 10 000 

/Десет хиляди/ лева от собствени приходи на община Ботевград на 

манастир „Рождество Богородично“ във в.з. Зелин за направа на метална 

камбанария и закупуване на камбани. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

          

  

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 


