
   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №99 

гр.Ботевград,09.04.2019 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 2019 година /вх.№0804-7/ и  становища на Постоянните комисии 

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

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

и  проведено  поименно гласуване с 21 гласа „за“, 0 гласа „против“, 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 2019 г. да се 

актуализира както следва: 

         В Раздел ІІІ. Описание на имотите , които общината има 

намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за 

внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, 

за учредяване на вещни права, под аренда или за предоставяне за 

управление. Буква А. Имоти, които община Ботевград има готовност 

да предостави под наем се включат следните имоти: 

- 8 бр. терени с площ от 24 кв.м. всеки за разполагане на преместваеми 

търговски обекти за обособяване на търговски център в ПИ с 

идентификатор 05815.302.16 в южна посока (пред жилищен блок №14) 

по схема, одобрена от главния архитект на община Ботевград; 

- 6 бр. терени с площ от 24 кв.м. всеки за разполагане на преместваеми 

търговски обекти за обособяване на търговски център и в ПИ с 

идентификатор 05815.302.17 в южна посока (пред жилищен блок №15) 

по схема, одобрена от главния архитект на община Ботевград. 



         2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на  решението процедури по   

ЗОС. 

 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
     

    

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №100 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за 

отпускане на финансови средства от собствени приходи на общината 

необходими във връзка с реализиране на проект за „Изпълнение на мерки за 

енергийна ефективност в сградата  на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД . /вх.№0804-6/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 16 гласа „за“, 0 гласа „против“, 4 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 300 000.00 

(триста хиляди) лева с включен ДДС за изготвяне на 

инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни 

дейности в сградата на МБАЛ-Ботевград, с оглед реализацията на 

проект за „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на МБАЛ- Ботевград“ 

 

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 

             №101 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване 

съгласие за извършване  на компенсирани промени  по обекти в 

рамките  на определените капиталови разходи /вх.№0803-5/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 21 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           

                                                    

                                                 Р Е  Ш И: 

 

 1. Дава   съгласие   да   се извършат необходимите 

компенсирани промени по обекти в рамките на определените 

капиталови разходи, финансирани със средства от собствени 

приходи. 

               Било: 

               1. Ремонт на тротоарна настилка по ул. Свобода , гр. 

Ботевград – 150 000 лв. 

               Става:   

               1. Ремонт на тротоарна настилка по ул. Свобода , гр. 

Ботевград – 97 000 лв. 

               2.Изграждане на улица от о.т.73а до о.т.660в, гр. 

Ботевград , ПИ с идентификатор 05815.302.1068 – 53 000 лв.  

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
     

Изготвил:А.Нейкова 



   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №102 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства от собствени приходи на общината необходими за 

доставка и монтаж на детски съоръжения /вх.№0804-8/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 21 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 от 

собствени приходи на Общината в размер до 75 000 (седемдесет и 

пет хиляди) лева с ДДС, необходими за извършването на 

доставка и монтаж на детски съоръжения в общински имоти с 

идентификатори: 05815.302.244, 05815.302.15, 05815.304.1657, 

05815.304.737 в  гр.Ботевград. 

  

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 

             №103 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване  

съгласие за учредяване безвъзмездно, безсрочно право на преминаване 

и право на прокарване през недвижими имоти-публична общинска 

собственост ,кв.41 по плана на с.  Новачене /вх.№0804-3/   и  становища 

на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 

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

и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и 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 и  проведено  поименно гласуване с 21 гласа „за“, 

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

съветници 29,                                                               

                                         

 Р Е  Ш И: 

 1.Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със 

седалище и адрес на управление – гр. София 1784, община Столична, 

район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 159, Бизнес център „Бенч 

Марк“, представлявано от Томаш Пецка, Петър Холаковски и Виктор 

Станчев – членове на Управителния съвет на АД, с цел изграждане на 

обект: 

„Подземни кабелни  линии  Ср.Н-20кV и кабелни линии НН  към  

нов Бетонов комплектен трансформаторен  пост – БКТП 20/0,4кV-

1х400кVА, с възможност  за трансформатор  800 кVА „ в  УПИ  ХV, 

кв.41 по регулационния план на с. Новачене, община Ботевград  

следните вещни права: 

 1.1.Безвъзмездно, безсрочно право на преминаване и 

безвъзмездно безсрочно право на /сервитут/ по  ,  улици  в  кв.40  и  

кв.41 по  регулационния  план  на  с.Новачене, община Ботевград 

на  подземни кабелни  линии  с  дължина  333,34 /триста  тридесет  



и  три  цяло  и  тридесет  и  четири/метра  и  ширина  1,50/едно цяло 

и  петдесет/метра  и  обща  квадратура 500,01/петстотин цяло,  нула  

един/кв. метри  /извън асфалтовата  настилка  на  улиците, 

пресичане  от т.8  до т.9/.Трасето  започва  от   ОТ 113, към ОТ 112; 

ОТ 111; ОТ  116; ОТ  115; ОТ 123; 126б  в  кв.40  и  от  ОТ126а  до  

ОТ126  в  кв.41. 

2. Предоставените по точка 1.1 ограничени вещни права да се усвоят 

от Възложителя на обекта съобразно параметрите на представен 

Инвестиционен проект  и  издадено  разрешение  за  строеж  и 

показаната ситуация на проектните трасета. 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на 

ЗУТ и ЗЕ. 

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
     

 

 

 

 

 

 

     Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

                                   

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

             №104 

гр.Ботевград,09.04.2019 г. 

 

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно  даване 

съгласие за учредяване право на преминаване и право на прокарване 

през  недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ 

част от ул.“Хаджи Димитър“,гр.Ботевград /вх.№0804-4/и  становища 

на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет – 

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

и ал. 6 от ЗОС, вр. чл. 192, ал. 3 и ал. 5 и 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 и  проведено  поименно гласуване с 21 гласа „за“, 

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

съветници 29,                                                               

                                        

 Р Е  Ш И: 

1. Дава съгласие за учредяване в полза на „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

БЪЛГАРИЯ“ АД, с ЕИК 130277958, със седалище и адрес на 

управление – гр. София 1784, община Столична, район Младост, бул. 

„Цариградско шосе“ № 159, Бизнес център „Бенч Марк“, 

представлявано от Томаш Пецка, Петър Холаковски и Виктор 

Станчев – членове на Управителния съвет на АД, с цел изграждане 

на обект: „Външно ел. захранване  за  Приемопредавателна  

станция  на  БТК  в  УПИ І - 2356, кв.231 по  действащият 

регулационен  план  на  Промишлена зона гр. Ботевград, 

представляващ поземлен  имот /ПИ/  с  идентификатор   

05815.303.278  по  КК и КР на гр. Ботевград“ продължение  на  

въздушна мрежа HH 1kV“  на следните вещни права: 

1.1. Безвъзмездно безсрочно право на преминаване и безвъзмездно 

безсрочно право на прокарване /сервитут/ през част от поземлени 

имоти /ПИ/ с идентификатор 05815.303.168 представляващ: 

публична общинска собственост, вид територия: Урбанизирана, с  



площ  9497 кв. м. ; с НТП: За второстепенна улица, по КК и КР на гр. 

Ботевград  с обща дължина на трасето в  ПИ  278 (двеста седемдесет 

и  осем) метра  и  ширина 1,50(едно цяло  и  петдесет) метра или  обща  

квадратура  417(четиристотин  и  седемнадесет )кв. м.   

2. Предоставените по точки 1.1. ограничени вещни права да се усвоят 

от Възложителя на обекта съобразно параметрите на представения ТП 

проект, по част Геодезия, и  част „Електро“, съгласно  показаната 

ситуация на трасето. 

3. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ 

и ЗЕ. 

 

 

 

ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
     

 

 

 

 

 

 

     Изготвил:А.Нейкова 

 
 

 

 


