
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

 

 

 

    

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

            №274 
Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  приемане Стратегия за устойчиво 

развитие на туризма в община Ботевград 2019-2025година /вх.№0811-15/ и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – 

Ботевград   на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, във връзка 

с чл. 11, ал. 1, чл. 12, т. 1 от Закона за туризма  и проведено      гласуване   с 22     

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

съветници 29,                                    

 

 

Р Е  Ш И: 
 

1. Приема „Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Ботевград 

2019 – 2025 г.“ 

 

 

 
 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         

  /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
                  

  

        Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

 

    

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

            №275 
Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно избор на управител на „ В и 

К Бебреш“ЕООД / вх.№0811-27/ и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският    съвет – Ботевград   на основание чл. 21, ал.1, т. 9 от 

ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и чл. 12, т. 5 и чл. 29 от Наредбата 

за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от 

капитала на търговските дружества,  и проведено    поименно  гласуване   с 19     

гласа „за“,  1 гласа „против“, 2 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                    

 

 

Р Е  Ш И: 
 

1. Избира Цветозар Петров Гаврилов, ЕГН 670722**** за управител на “В 

и К Бебреш” ЕООД  гр. Ботевград за срок от 3 /три/ години, считано от 

01.12.2018 г. и определя месечно възнаграждение в размер на 1850.00 лв.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да сключи договор за управление 

и контрол на “В и К Бебреш” ЕООД  гр. Ботевград с управителя. 

3. Възлага на новоизбрания  управител да впише промените в Търговския 

регистър. 
                

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
         

  /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
                  

  

     

 

         Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

 

    

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

            №276 
Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  допълване и актуализиране 

Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в 

община Ботевград през 2018 година/ вх.№0811-18/ 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 22     гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                                    

 

 

Р Е  Ш И: 
 

 

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

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

следва: 

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

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

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

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

Ботевград има намерение да продаде или да учреди право на строеж върху тях се 

допълни със следните имоти: 

- Урегулиран поземлен имот ІІІ-481, с площ от 965 кв.м. в кв. 26 по 

регулационния план на с. Радотина; 

- Урегулиран поземлен имот I, в кв. 66 по регулационния план на с. Трудовец, с 

урегулирана площ от 8400 кв. м., заедно със застроените в него: 1. Двуетажна 

масивна сграда със ЗП - 330 кв. м.  2. Едноетажна масивна сграда - помощен блок 

със ЗП - 297 кв. м. Година на построяване - 1970 г. /бивша детска ясла/ 

         



1.2. 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 следните имоти: 

      - помещение с площ от 72 кв.м. – югозападна част от сграда с идентификатор 

05815.301.389.4, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05815.301.389 по 

КК и КР на Ботевград, целият с площ от 6663 кв.м., вид  територия: 

урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов 

обект, УПИ ІV в кв. 195 по плана на гр. Ботевград; 

      - едноетажна сграда със застроена площ 60 кв.м. /килийно училище/, 

построена в УПИ І-111 в кв. 15 по регулационния  план на с. Боженица. 

         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.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
                  

  

     

 

         

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

            №277 
Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  продажба на земя-частна общинска 

собственост по реда на чл.35,ал.3 от Закона за общинската собственост, във вр. с 

чл.66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество /вх.№ 0811-  20  /  и становища на Постоянните комисии 

по същия въпрос, Общинският    съвет – Ботевград  на основание  чл.21, ал.1, т.8  

от ЗМСМА, чл.35, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, чл. 66, ал. 1 от 

НРПУРОИ, и проведено    поименно  гласуване   с 22     гласа „за“,  0 гласа 

„против“, 1 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           

                         

                                                 Р Е  Ш И: 

 

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

сделка – продажба на земя – частна общинска собственост, представляваща: 

 Урегулиран поземлен имот ХХVІ-121, за обществено обслужване, с 

урегулирана площ от 1575 кв.м. в кв. 14 по регулационния план на с. Липница, 

граници на имота: улица; УПИ ХХVІІ; УПИ ХХVІІІ., актуван  с акт за частна 

общинска собственост №4199/ 10.10.2018 г., вписан с вх. рег. №3987 от 

12.10.2018 г., №161, том ХVІ в Служба по вписванията Ботевград, 

по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС на пазарна цена в размер на 6 694.00 /шест хиляди 

шестстотин деветдесет и четири/ лв., без ДДС,  

в полза на ЕТ „ВАНЯ ИВАНОВА-МВМ-94”, със седалище и адрес на 

управление: област Софийска, гр. Ботевград, ул. „Цар Иван Шишман” №17, ет. 

2, физическо лице-търговец  Ваня Красимирова Иванова, собственик на: 

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА – ФУРНА, със застроена площ от 130 

кв.м., заедно със отстъпено право на строеж върху УПИ ХХVІ-121, за 

обществено обслужване в кв. 14 по регулационния план на с. Липница. 

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.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
                          

         Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

            №278 
Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно одобряване на актуална 

пазарна цена за продажба по реда на члр.35,ал.1 от ЗОС на общински 

недвижим имот/вх.№0811-19/  и становища на Постоянните комисии по 

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

ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и проведено    

поименно  гласуване   с 22     гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“ 

от общ брой общински съветници 29,                                    

                                       

                                                     Р Е  Ш И: 

 

    1. Одобрява актуална 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 

№256/ 25.10.2018 г. на Общински съвет на община Ботевград, представляващ: 

          - Поземлен имот №15, кадастрален район 207 по плана на 

новообразуваните имоти за местност "Лъга", землище с. Радотина, с площ от 

555,44 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: V; 

актуван с акт за частна общинска собственост №4197/ 09.10.2018 г., вписан в 

Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №3988 от 12.10.2018 г., №162, том 

ХVІ, при начална тръжна цена 952.00 (деветстотин петдесет и два) 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. 

 
 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
                          

         Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

            №279 
Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне  безвъзмездно 

за управление   на Агенция за социално подпомагане имот-публична 

общинска собственост по реда на чл.12,ал.3 от ЗОС /вх.№0811-16/  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. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

проведено    поименно  гласуване   с 23     гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 глас 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

            

                                       

                                                     Р Е  Ш И: 

            1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 

5 /пет/ години  на  Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда 

и социалната политика, БУЛСТАТ 121015056, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „ Триадица” №2, представлявана и управлявана от 

Румяна Димитрова Петкова, следният имот  - публична общинска собственост: 

Сграда с идентификатор 05815.302.757.1 по КК и КР на гр. Ботевград, със 

застроена площ 107 кв.м., брой етажи – 2, с предназначение: друг вид обществена 

сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.757. Година на 

построяване: 1956 г. е актувана с акт за публична общинска собственост №3882/ 

24.04.2018 г., вписан с вх. рег.№1388 от 04.05.2018 г., №42, том VІ, парт.  7 927 в 

Служба по вписванията  Ботевград. 

            Имотът се предоставя за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” 

– Ботевград.  

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

произтичащите от т.1 на  решението процедури по  ЗОС. 
 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
                          

         Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

   

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

         

              №280 
Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на 

ползване върху имот-частна общинска собственост по реда на чл.39,ал.4 от 

Закона за общинската собственост/вх.№0811-17/  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.39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 4 

, чл. 78, ал.2, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество и проведено    поименно  гласуване   с 22     гласа „за“,  

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

                                    

                                       

                                                     Р Е  Ш И: 

 

 

            1. Дава съгласие да се учреди право на ползване на Сдружение с 

нестопанска цел с наименование „СПОРТЕН КЛУБ РАКИТИН - ТРУДОВЕЦ”, 

със седалище и адрес на управление: с Трудовец, община Ботевград, ул. 

„Витоша” №7, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при 

Софийски окръжен съд с Решение №1 от 22.06.2017 г. по фирмено дело 

№29/2017г., представлявано и управлявано от председателя - Еленко Николов 

Иванов върху следният имот  - частна общинска собственост: 

       - Масивна сграда /съблекалня и къпалня/, със застроена площ от 42 

кв.м., на един етаж, построена върху поземлен имот №000020, целият с площ от 

4.638 дка по КВС, местност „Локвите”, землище на с. Трудовец. Година на 

построяване: 1969 г.  

             при следните условия на ползване: 

             -  имота да се ползва по предназначение – съблекалня; 

             -  срок на ползване – 5 години; 

       -  вид на правото на ползване: безвъзмездно; 



       - правото на ползване се прекратява с изтичането на срока, за който е 

учредено или по взаимно съгласие на собственика и ползвателя. 

 

            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.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
                          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №281 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно учредяване  право на строеж в полза на 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изграждане на нови трансформаторни постове 

в общински недвижими имоти /вх.№0811-23/ и становища на Постоянните комисии 

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

Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 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 23     гласа 

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

                                    

                                       

                                                     Р Е  Ш И: 
 

1. Одобрява пазарни цени и дава съгласие да се учреди на „ЧЕЗ Разпределение 

България” АД, ЕИК 130277958, със седалище и адрес на управление: област 

София (столица), община Столична, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе” 

№159, бл. БенчМарк, Бизнес център, представлявано от Томаш Пецка, Петър 

Халаковски, Виктор Любомиров Станчев от всеки двама от членовете на 

управителния съвет:  

          - възмездно право на строеж върху терен 10 кв.м.  в поземлен имот с 

идентификатор 05815.306.1236, с площ от 140 /сто и четиридесет/ кв.м., с трайно 

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

съоръжение на електропровод, стар идентификатор 05815.306.1033; 

05815.306.1011, номер по предходен план: квартал: 24, УПИ I, в.з. „Чеканица” за 

изграждане на нов трансформаторен пост (БКТВ 20 kV/0,4 kV/800 kVА) срещу 

заплащане на сумата от 388.00 /триста осемдесет и осем/ лева, представляваща 

пазарната цена на правото на строеж. Сделката е освободена от ДДС; 

 

           - възмездно право на строеж върху терен 10 кв.м.  в урегулиран 

поземлен имот ХV-863 с урегулирана площ от 1065 кв.м. , празен незастроен в 

кв. 41 по плана на с. Новачене за изграждане на нов трансформаторен пост (БКТВ 



20 kV/0,4 kV/800 kVА) срещу заплащане на сумата от 95.00 /деветдесет и пет/ 

лева, 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 т. 1 на решението процедури по   ЗОС. 
 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
                          

         Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №282 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне безвъзмездно за 

управление на  Районно управление – Ботевград на Министерство на вътрешните 

част от имот-публична общинска собственост по реда на чл.12, ал.3 от Закона за 

общинската собственост /вх.№0811-4/ 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. 12, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост и проведено    поименно  гласуване   с 24     

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

съветници 29,                                    

                                                     Р Е  Ш И: 

            1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 

10 /десет/ години на  Районно управление – Ботевград на Министерство на 

вътрешните работи част от имот  - публична общинска собственост: 

       - помещение с площ от 11.20 кв.м., находящо се в юго-западната част 

на недвижим имот – публична общинска собственост: Самостоятелна сграда с 

идентификатор 05815.302.241.1 със ЗП-174.00кв.м., етажи: един; 

предназначение: Друг вид обществена сграда - КВАРТАЛЕН КЛУБ, построена 

през 2007г., конструкция: масивна, находяща се в Поземлен имот с 

идентификатор 05815.302.241 по КККР на гр. Ботевград, с площ 1240.00 кв.м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за друг вид обществен обект, комплекс, номер по предходен план: 

квартал 10, парцел Х.  

      Помещението да се ползва като приемна на Районно управление – Ботевград 

на Министерство на вътрешните работи в северната част на гр. Ботевград. 

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

произтичащите от т.1 на  решението процедури по  ЗОС. 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
                          

         Изготвил:А.Нейкова 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №283 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за отдаване под 

наем на помещение в общински недвижим имот-двуетажна масивна сграда 

„Читалище“ в с. Врачещ /вх.№0811-24/ и становища на Постоянните комисии по 

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

ЗМСМА , чл. 14, ал. 1, 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 към НРПУРОИ и 

проведено    поименно  гласуване   с 24     гласа „за“,  0 гласа „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 5 (пет) години, чрез 

публичен търг  с тайно наддаване част от недвижим имот –  общинска 

собственост, представляваща:  

     - помещение с полезна площ от 70.00 кв.м., представляващо част от І-ви 

приземен етаж на двуетажна масивна сграда /”Читалище” в с. Врачеш/, със 

застроена площ  555.00 кв.м. находяща се в УПИ ХХ в кв. 1 по регулационния 

план на с. Врачеш, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 305.00 

(триста и пет) лева, без ДДС. 

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

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

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
         

 

                

         Изготвил:А.Нейкова 

 
 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №284 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на движима вещ-

общинска собственост на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов“,гр. 

Ботевград за предоставяне на социална услуга „Социален патронаж“ 

/вх.№0811-8/ 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 и чл. 12, ал. 1 от Закона на общинската собственост и проведено    

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

се“ от общ брой общински съветници 29,                                                                                       

                                                   Р Е  Ш И: 

 

Предоставя за стопанисване и управление на Дом за стари хора „Д-р Адриян 

Атанасов“, гр. Ботевград за осъществяване на социална услуга „Социален 

патронаж“: 

Лекотоварен автомобил - Марка: Дачия, модел: Логан, идент. номер на 

превозното средство: UU1KSDLFH41818998, обем на двигателя 1600 см2, нов 

внос; 

 

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

горното решение процедури по Закона на общинската собственост.  

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
         

 

                

         Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 



  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №285 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработването на  

ПУП-П3  на Поземлен имот с идентификатор 05815.7.8 по Кадастралната карта 

и Кадастралните регистри на землището на гр. Ботевград, м. “Голия рът“ с цел 

промяна предназначението на земеделска земя за жилищни нужди и ПУП-ПП за 

елементи на техническата инфраструктура/вх.№0811-14/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 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.12, ал.2, чл.59, ал.1 и чл.109, ал.2 от ЗУТ  и проведено      гласуване   

с 24     гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                    

                                                    

                                                   Р Е  Ш И: 

1.Разрешава изработване на проект за ПУП - ПЗ на Поземлен имот с 

идентификатор идентификатор 05815.7.8 м”Голия рът” по КК и КР на 

гр.Ботевград, 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, 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. 

 
 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
           Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №286 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработването на  

проект за ПУП-П3  на Поземлен имот с идентификатор 

05815.62.17,м.Резервоара“ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на 

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

за неземеделски нужди  /вх.№0811-22/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. 

124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 124б, ал. 1, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 

и чл. 109,  ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 40, ал. 1 от 

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

            

                                                    

                                                   Р Е  Ш И: 

      1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05815.62.16 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на землище гр. Ботевград с цел 

промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, като за 

същия се установи устройствена зона „Жм“ с показатели - височина H ≤ 7(10)м 

(височина - до 7м и височина до било – до 10м), Пзастр. ≤ 40%, Кинт. ≤ 0,8,          

Позел. ≥ 50% за свободно застрояване на две жилищни сгради в имота и гаражи 

на един етаж при спазване на ограничителните линии на застрояване, показани в 

приложената скица-предложение. 

       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.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
           Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №287 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно разрешаване изработването на  

проект за ПУП-П3  на Поземлен имот с идентификатор 

05815.62.16,м.Резервоара“ по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на 

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

за неземеделски нужди  /вх.№0811-21/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. 

124а, ал. 1 и ал. 5 във връзка с чл. 124б, ал. 1, чл. 8, т. 1, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 

и чл. 109,  ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 40, ал. 1 от 

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

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

            

                                                       Р Е  Ш И: 

      1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план – план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 05815.62.17 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на землище гр. Ботевград с цел 

промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, като за 

същия се установи устройствена зона „Жм“ с показатели - височина H ≤ 7(10)м 

(височина - до 7м и височина до било – до 10м), Пзастр. ≤ 40%, Кинт. ≤ 0,8,          

Позел. ≥ 50%, за свободно застрояване на две жилищни сгради в имота и гаражи 

на един етаж при спазване на ограничителните линии на застрояване, показани в 

приложената скица-предложение. 

       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.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
          Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №288 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на план схема към ПУП 

„За електрификация на кв.149,кв.235,кв.236,кв.238 по регулационния план на гр. 

Ботевград/ вх.№0811-25/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), чл. 64, ал. 2 от ЗУТ, и проведено      

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

общински съветници 29,                                    

                                                       Р Е  Ш И: 

     

  1. Одобрявам 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 приложената графична част на проекта.  
   

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
          Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №289 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане  финансови средства за 

окончателно разплащане разходи свързани с провеждането „Фестивал на 

бъчвата-Врачеш 2018“/вх.№0811-26/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“, 1 глас „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                    

                                            

 

 

                                                        Р Е  Ш И: 

     

 

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от собствени 

приходи  на община Ботевград в размер на 2000.00 /две хиляди/ лева за 

окончателно разплащане на разходите, свързани с провеждането на 

„Фестивал на бъчвата-Врачеш 2018 „ 

 

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
          Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №290 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ  - ЛИКВИДАТОР НА 

„БКС“ЕООД- В ЛИКВИДАЦИЯ  на Докладна записка относно приемане 

годишен отчет на ликвидатора на „БКС“ ЕООД в 

ликвидация/вх.№0811-29/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският    съвет – Ботевград  на основание  чл.21,ал.1,т.9  и т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.273,ал.1 от 

Търговския закон  и проведено      поименно гласуване   с 23 гласа „за“,  0 гласа 

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

                         

                                            

                                                        Р Е  Ш И: 

     

 

 

 

1. Приема  Годишният отчет на Ликвидатора на „Благоустройство и 

комунално стопанство“-ЕООД в ликвидация. 

 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
         

 

 

 

         Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №291 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване 

право на прокарване в имоти-частна общинска собственост, възникващо от 

реконструкция на инженерни мрежи в съответствие с одобрен ПУП-ПП за обект 

„Модернизация на участък от път 1-1 /Е 79/ Мездра-Ботевград /вх.№0811-30/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – 

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

от ЗОС, вр.  чл. 193, ал. 4, вр. ал. 6 от ЗУТ, както и във връзка с разпоредбите на 

чл. 67, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 64, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЕ,  вр. чл. 18, ал. 3 и вр. чл. 

31, ал. 1 от ЗЕСМФИ и проведено     поименно гласуване   с 24 гласа „за“,  0 гласа 

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

                         

                                            

                                                        Р Е  Ш И: 
     

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на прокарване в имоти-

частна общинска собственост, посочени в таблица - Приложение № 2, 

възникващо от реконструкции на инженерни мрежи, в съответствие с одобрен 

ПУП-ПП за обект: Модернизация на участък от път I-1 (Е 79) „Мездра – 

Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164,89 в полза на съответните дружества, 

чиято собственост се засяга от изграждането на националния обект; 

2. С оглед приключване на процедурата, възлага на Кмета на община 

Ботевград да издаде заповеди по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ, които да бъдат 

вписани в Служба по вписванията-Ботевград за сметка на Агенция „Пътна 

инфраструктура“. 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
          Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №292 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за допълване и 

актуализиране Програмата за управление и разпореждане  с имотите общинска 

собственост в община Ботевград през 2018 година /вх.№0811-31/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 22 гласа „за“,  0 гласа „против“, 

1 глас „въздържал се“ от 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 да  се допълни със следният имот: 

- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.745.3.1 с площ от 142 

кв.м.,заедно с прилежащите две  тавански помещения с обща светла площ от 108 

кв.м. в поземлен имот с идентификатор 05815.302.745, с административен адрес:  

Гр. Ботевград, пл.“Освобождение“№1,ет.1. 

 

         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.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
          Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №293 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на движима вещ 

общинска собственост на ОП“БКС“ за стопанисване и управление  /вх.№0811-

34и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет 

– Ботевград  на основание    чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 11, ал. 2 и чл. 12, 

ал. 1 от Закона на общинската собственост,   и проведено     поименно гласуване   

с 23 гласа „за“,  0 гласа „против“, 0 глас „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                                               

                                                        Р Е  Ш И: 
 

1. Предоставя за стопанисване и управление на Общинско предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” – гр. Ботевград: 

 - движима вещ – 1 (един) бр. фабрично нов работен уред за 

засмукване на листа марка LASKI, модел VD440/25 (производител „LASKI” – 

Чехия), подходящ за монтаж на бордова стена на самосвал  

 2.  Допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, 

устройство и дейността на ОП БКС към Решение №2/14.01.2016г. на Общински 

съвет Ботевград с вещите по т. 1. 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
       

 

 

 

 

          Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №294 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно одобряване на проект на ПУП-ПП 

за „Разпределителен газопровод на с.Литаково извън регулация“ /вх №0811-32 и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – 

Ботевград  на основание  чл.  .21,,ал.1,т.11  във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 

от ЗМСМА и на основание чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ във вр. с 

чл.12,ал.2,чл.59,ал.1,чл.125,ал.7 от ЗУТ  ,   и проведено гласуване   с 21 гласа „за“,  

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

                                                                               

                                                  

       Р Е  Ш И: 

 

 

1. Одобрява проект  за Подробен устройствен план/ПУП/-Парцеларен план 

/ПП/ за „Разпределителен газопровод за с.Литаково - извън регулация“  

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

произтичащите от горното решение процедури съгласно разпоредбите на 

Закона за устройство на територията. 

 

 

 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
       

 

 

 

 

          Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

 

    Р Е Ш Е Н И Е 

             №295 
  Гр.Ботевград,28.11.2018 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДАМЯН МАРИНОВ  -ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК 

ОТ ПП“ГЕРБ“  на Докладна записка относно допълване на Програма за 

промотиране на Ботевград като дестинация за инвестиции“ с мярка за 

насърчаване на инвестициите в селата на община Ботевград. /вх №0811-35/и 

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският    съвет – 

Ботевград  на основание  чл.  .21,,ал.1,т.12 Закона за местното самоуправление и 

местната администрация     и проведено гласуване   с 13 гласа „за“,  0 гласа 

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

                                                                              

                                                      Р Е  Ш И: 

1. Да бъде допълнена Програма за промотиране на Ботевград като дестинация 

за инвестиции” с мярка №5 „Насърчаване на инвестициите в селата на община 

Ботевград” със следното съдържание: 

5. „Насърчаване на инвестициите в селата на община Ботевград” 

Бюджет: вътрешен ресурс 

Описание на мярката: 

Въвеждане на отстъпка в размер на 50% от такса смет за всички инвестиции, 

които включват строеж на сграда (с производствена/за обществено обслужване/ 

селско-стопанска / складова или друг вид пряко свързан  с дейността на 

фирмата) или нейното преустройство/основен ремонт с площ над 200 кв. м. 

Отстъпката се ползва за срок от пет години след подаване на заявление-

декларация по образец с приложени одобрени строителни книжа и 

удостоверение за въвеждане в експлоатация/разрешение за ползване. 

Очаквани последствия: 

Насочване на инвестиции към селата от общината, което ще осигури заетост, 

която традиционно е по-висока от града 

Положителен демографски ефект 

Сериозен стимул за инвеститори, които така или иначе инвестират в села 

(селскостопански / дървопреработващи и т.н.) 

 

 

РОСИЦА МИЛЧЕВА: 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
        /съгл.пълномощно №56/26.11.2018 г./ 

         
           Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  чл. 11, ал. 2 и чл. 12, ал. 1 от Закона на общинската собственост,  

предлагам Общински съвет Ботевград да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Предоставя за стопанисване и управление на Дом за стари хора „Д-р Адриян 

Атанасов“, гр. Ботевград за осъществяване на социална услуга „Социален патронаж“: 

- Лекотоварен автомобил - Марка: Дачия, модел: Логан, идент. номер на 

превозното средство: UU1KSDLFH41818998, обем на двигателя 1600 см2, нов внос; 

 

 

2.  Възлага на Кмета на община Ботевград да организира произтичащите от горното 

решение процедури по Закона на общинската собственост.  

 


