
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

                              

                                          

       Р Е Ш Е Н И Е 

             №123 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  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.№0805-9/ 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. 4, ал. 2  от НРПУРОИ  и   проведено 

поименно   гласуване с 21 гласа „за“,0 глас „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: 

         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 А. Имоти, които община 

Ботевград има готовност да предостави под наем се включат следните имоти: 

- 1 бр. терен с площ от 15 кв.м. за разполагане на преместваем търговски обект 

в ПИ с идентификатор 05815.302.15 (пред жилищен блок №13), УПИ І в кв. 2а 

по регулационния план на гр. Ботевград по схема, одобрена от главния 

архитект на община Ботевград; 

- 3 бр. терени с площ от 12 кв.м. всеки за разполагане на преместваеми 

търговски обекти в ПИ с идентификатор 05815.302.18 в (зад жилищен блок 

№14), УПИ І в кв. 2а по регулационния план на гр. Ботевград по схема, 

одобрена от главния архитект на община Ботевград. 

        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 Б. Имоти, които община 

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

се включи следният имот: 



        - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.208 по КК и КР на гр. 

Ботевград, с площ от 362.00 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), УПИ 

ХVІІ-228, кв. 5 по регулационния план на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, 

ул. „Преслав” №35. 

        1.3. 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 включи следният имот:  

         - Поземлен имот с идентификатор: 05815.305.83 по КККР на гр. 

Ботевград, с площ от 23597 кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, НТП: Стадион, номер по предходен план: 2055, квартал 80, 

заедно със застроените в него сгради: 1. Сграда с идентификатор 

05815.305.83.1 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 310 кв.м., брой етажи - 2, 

предназначение: спортна сграда, база; 2. Сграда с идентификатор 

05815.305.83.2 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 20 кв.м., брой етажи - 1, 

предназначение: сграда за битови услуги; 3. Сграда с идентификатор 

05815.305.83.3 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 6 кв.м., брой етажи - 1, 

предназначение: спортна сграда, база;  4. Сграда с идентификатор 

05815.305.83.4 по КККР на гр. Ботевград, ЗП- 6 кв.м., брой етажи - 1, 

предназначение: спортна сграда, база. Година на построяване: 1961 год.; 

        1.4. В раздел VІ. Описание на имотите, които общината има намерение да 

придобие и способите за тяхното придобиване. т.2. Придобиване на 

недвижими имоти, представляващи частна собственост на физически лица се 

включи следният имот:  

        - самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.243.4.7 по КК 

и КР на гр. Ботевград, одобрени със Заповед №РД-18-49/ 14.10.2011 г. на ИД 

на АГКК, адрес на имота: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Хан Аспарух” №25, бл. 

7, вх. А, ет. 3, ап. 7, предназначение на самостоятелния обект: жилище, 

апартамент, с площ 74,89 кв.м. с прилежащи части: мазе №7 със светла площ 

5.64 кв.м. и припадащите 4.45 % ид.ч. от общите части на сградата и 

съответното право на строеж върху терена, собственост на Димитра Иванова 

Недкова. 

         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 

             №124 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на 

Докладна записка относно отдаване  под наем   на част от недвижими имоти –

общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти 

/вх.№0805-8/ и  становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 2, ал. 3, ал. 7 и 

ал. 8 от Закона за общинска собственост,  чл. 14, ал. 2 и ал. 3, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 

и чл. 78 от НРПУРОИ и във връзка с Тарифата по чл. 24 от НРПУРОИ за 

определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна площ при отдаване 

под наем на общински имоти  и   проведено поименно   гласуване с 21 гласа „за“,0 

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

                                                              

                                   

Р Е  Ш И: 
 

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

публичен търг с тайно наддаване на  части от недвижими имоти –  общинска 

собственост представляващи: 

       -  8 бр. терени за разполагане на преместваеми търговски обекти с размери 

всеки един  4.00 м. х 6.00 м. и площ 24.00 кв.м., в поземлен имот с идентификатор: 

05815.302.16 по КК и КР на гр. Ботевград , при начална тръжна месечна наемна 

цена на всеки един в размер на 60.00 (шестдесет) лева. 

       - 6 бр. терени за разполагане на преместваеми търговски обекти с размери 

всеки един  4.00 м. х 6.00 м. и площ 24.00 кв.м., в поземлен имот с идентификатор: 

05815.302.17 по КК и КР на гр. Ботевград , при начална тръжна месечна наемна 

цена на всеки един в размер на 60.00 (шестдесет) лева. 

          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 

             №125 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на 
Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот в 

кв.64 по плана на в.з. Зелин между община Ботевград и физическо  лице по реда 

на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС /вх.№0805-7 и  становища на Постоянните комисии по  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС , чл. 47, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ  и   

проведено поименно   гласуване с 21 гласа „за“,0 глас „против“,0 гласа 

„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        

                                       

                                   

Р Е  Ш И: 

 

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

сделка - прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската собственост 

в УПИ ІІІ-1273 в кв. 64 по действащия регулационния план на в.з. „Зелин”, целият 

с площ от 750 кв. м.,  представляваща: 

          39 кв.м. от ПИ с идентификатор 05815.306.1074, целия с площ от 4403 кв.м., 

находящ се в гр. Ботевград, ул. „31-ва“, ТПТ: урбанизирана, НТП: за 

второстепенна улица и 29 кв.м. от ПИ с идентификатор 05815.306.1026, целия с 

площ от 1433 кв.м., находящ се в гр. Ботевград, ул. „34-та“, ТПТ: урбанизирана, 

НТП: за второстепенна улица, представляващи терен с площ от 68 /шестдесет и 

осем/ кв.м., влизащ по регулация от второстепенни улици в УПИ III-1273, кв. 64 

по плана на вилна зона „Зелин“, целият с площ от 775 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

незастроен имот за жилищни нужди, граници: на УПИ III-1273: от две страни 

улици; УПИ II-1274; УПИ XV-1274; граници на терена: от две страни улици; 

05815.306.1221; на ПИ 05815.306.1074: 05815.306.485; 05815.306.483; 

05815.306.1084; на ПИ 05815.306.1026: 05815.306.1074; 05815.306.1222; 

05815.306.491, адрес на имота област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, 

п.к. 2140, ул. „31-ва“ и ул. „34-та“, в.з. „ЗЕЛИН“, УПИ III-1273, кв. 64; 

          по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 2 720.00 (две 

хиляди седемстотин и двадесет) лева, без включен ДДС, 



          в полза на РАДКА ПЕТРОВА ЙОЛОВА, с адрес: гр. Ботевград, ул. „Васил 

Левски” №39, вх. А, ет. 6, ап. 16, собственик на: Поземлен имот с идентификатор 

05815.306.1221 по КК и КР на гр. Ботевград, с адрес на имота: гр. Ботевград, п.к. 

2140,    ул. „31-ва”, според скица с площ от 750 кв.м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за 

жилищни нужди, УПИ ІІІ  в кв. 64 по регулационния план на в.з. „Зелин”, съгласно 

Нотариален акт за продажба на недвижим имот от 29.01.2019 г., №36, том І, рег. 

№445, дело №29 от 2019 г., вписан в Служба по вписванията Ботевград с вх. рег. 

№150 от 2019 г., акт №130, том І, парт. 60         

          2. Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни произтичащите от т. 1 

на  решението процедури по ЗОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

        Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

                           

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №126 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
Докладна записка относно отмяна на Решение №115/18.04.2019 г. Отмяна на 

„Решение № 115/18.04.2019г. на Общински съвет-Ботевград изразяващо 

разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план 

– План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I-Градски парк в квартал 

80, УПИ I - За многофункционална спортна зала и озеленяване в квартал 249 и 

УПИ I-За обществено обслужване и озеленяване в квартал 251 по регулационен 

план на гр. Ботевград и прилежащи към тях улици и съгласие за провеждане на 

процедура по         чл. 150 от ЗУТ“ и изразяване на съгласие за процедиране с 

имотите общинска собственост в обхвата на същия на изработването на 

цитирания ПУП-ПРЗ/вх.№0805-19/ и  становища на Постоянните комисии по  

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

т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  

чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 62а, ал. 3,  т. 2 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), скица-предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, Решение 

№ 115/18.04.2019г. на Общински съвет-Ботевград, Заповед № ОС-2/07.05.2019г. 

на Областен управител на Софийска област и   проведено поименно   гласуване 

с 15 гласа „за“,0 глас „против“,6 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                               

                                   

Р Е  Ш И: 
 

      1. Отменя Решение № 115/18.04.2019г. на Общински съвет-Ботевград 

изразяващо разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I-

Градски парк в квартал 80, УПИ I - За многофункционална спортна зала и 

озеленяване в квартал 249 и УПИ I-За обществено обслужване и озеленяване в 

квартал 251 по регулационен план на  гр. Ботевград и прилежащи към тях улици 

и съгласие за провеждане на процедура по чл. 150 от ЗУТ; 

    2. Дава съгласие за процедиране с имоти общинска собственост за изработване 

на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ I-Градски парк в квартал 80, УПИ I-За 

многофункционална спортна зала и озеленяване в квартал 249, УПИ I-За 

обществено обслужване и озеленяване в квартал 251 и прилежащи улици, а 



именно поземлени имоти с идентификатори 05815.305.1117, 05815.305.1008, 

05815.305.1009, 05815.305.1010, 05815.305.1056, 05815.305.1066, 05815.305.493, 

05815.305.494, 05815.305.495, 05815.305.513, 05815.305.83, 05815.305.84 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на      гр. Ботевград, включително за 

провеждане на процедура по реда на чл. 62а, ал. 3,  т. 2 от ЗУТ; 

       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 

             №127 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
Докладна записка относно приемане на годишен план на дейностите  за  

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община 

Ботевград/вх.№0805-12/   становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

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

чл.107,ал.3 от Закона за предучилищното и училищното образование и   

проведено   гласуване с 21 гласа „за“,0 глас „против“,0 гласа „въздържал се“ от 

общ брой общински съветници 29,                                                               

                                   

Р Е  Ш И: 
 

1. Приема годишен план на дейностите  за  подкрепа на личностното развитие 

на децата и учениците в община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

      

 

 

 

 

   Изготвил:А.Нейкова 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

 

 

                           

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №128 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
Докладна записка относно даване съгласие за участие на община Ботевград за 

участие  в Сдружение „Общинска мрежа за енергийна ефективност 

ЕкоЕнергия“/вх.№0805-14/ и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21, ал. 1, т.6 и т.15 от 

ЗМСМА,  и   проведено поименно   гласуване с 21 гласа „за“,0 глас „против“,0 

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

                                       

                                   

Р Е  Ш И: 
 

 

1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за членство към 

Сдружение  с нестопанска цел „Общинска мрежа за енергийна ефективност 

ЕкоЕнергия“. 

2. Дава съгласие Община Ботевград да заплаща годишен членски внос от 

собствени бюджетни средства. 

 

 

 

 

 

 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

      

   Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

 

 

                           

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №129 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
Докладна записка относно осигуряване на съфинансиране със собствени 

средства за изработване на Общ устройствен план на община 

Ботевград/вх.№0805-13/ и становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т.6, чл. 27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА,  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 Община Ботевград да осигури 31500,00 /тридесет и една 

хиляди и петстотин/ лева, представляващи съфинансиране в размер на 

35/тридесет и пет/ процента от стойността на сключен договор с изпълнител 

с предмет „Изработване на Общ устройствен план на община Ботевград, 

област Софийска“. 

Необходимите средства за финансиране по т.1 ще бъдат осигурени от  

собствени бюджетни средства на Община Ботевград. 

 

 

 

 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

    

 

   

   Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

 

                           

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №130 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
Докладна записка относно даване съгласие за поправка на техническа грешка в 

Решение №88/28.03.2019 година на Общински съвет-Ботевград , за допускане 

изработване  на Подробен устройствен план  /ПУП/-Парцеларен план(ПП) за 

изграждане на ново въздушно отклонение  с усукан проводник от съществуващ 

клон на МРНН от ТП „Зелин“, м.“Широко ливаде“ /вх.№0805-2/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 чл. 17, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА 

чл.124а ал.1  и чл.124б,ал.1 от ЗУТ и чл.62, ал.2 от АПК,  и   проведено  гласуване 

с 20 гласа „за“,0 гласа „против“,1 глас „въздържал се“ от общ брой общински 

съветници 29,                                                               

                                   

Р Е  Ш И: 
 

1. Допускане поправка на очевидна техническа грешка в т.1 на Решение 

№88/28.03.2019г. на Общински съвет – Ботевград, като думите и цифрите „ПИ 

№05815.3.160“ и „ПИ 05815.3.13“, да се чете  „ПИ №05815.5.160“ и „ПИ 

05815.5.13“ . 
2. В останалата си част Решение №88/28.03.2019г. на Общински съвет – 

Ботевград остава непроменено. 

  
 

   

 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

      Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

 

                           

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №131 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
Докладна записка относно Разрешение за изработване проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ № 222040, 

Стопански двор, м.“Локвите” в землището на с.Трудовец, Община 

Ботевград – с цел предвиждане изграждане на сгради, гаражи и съоръжения 

за складова база за селскостопанска техника, търговия със селскостопанска 

техника, сервизна дейност за собствени селскостопански машини, 

административна дейност и офис/вх.№0805-4/ и становища на Постоянните 

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

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, 

ал.1 и чл.124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във 

връзка с чл. 12, ал.3, чл.59, ал.2 и чл. 109, ал. 3, т. 11 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. Общински съвет Ботевград разрешава изработване на проект за Подробен 

устройствен план/ПУП/- План за застрояване/ПЗ/ на ПИ № 222040, Стопански 

двор, м.“Локвите” в землището на с.Трудовец, Община Ботевград – с цел 

предвиждане изграждане на сгради, гаражи и съоръжения за складова база за 

селскостопанска техника, търговия със селскостопанска техника, сервизна 

дейност за собствени селскостопански машини, административна дейност и 

офис и одобрява заданието за проектиране. 

      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 

             №132 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
.Докладна записка относно Разрешаване изработване  на Подробен устройствен 

план  /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/  на Поземлен имот (ПИ)с идентификатор  

05815.102.67  по Кадастрална карта и Кадастрални регистри (КК и КР) на 

землището на гр.Ботевград, м.”Чеканица” с цел промяна предназначението на 

земеделската земя за вилно строителство/вх.№0805-3/и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград на 

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

местната администрация (ЗМСМА), във 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 19 гласа „за“,0 гласа „против“,1 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 05815.102.67 м.”Чеканица” по КК и КР на гр.Ботевград, с 

цел промяна предназначението на имота за вилно строителство, като за 

същия се установи устройствена зона Ов със съответните технически 

показатели: височина на вилната сграда – до 7.00м., Кинт – до 0.8, Плътност 

на застрояване – до 40%, Озеленяване – мин. 50%,  предвиди се ниско, 

разположено свободно вилно  застрояване, съгласно представената скица 

предложение,  като за обекта бъде изградено локално пречиствателно 

съоръжение за питейна вода . 

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

проект-предложение за ПУП-ПЗ. 
 

   

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

      Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №133 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
Докладна записка относно Разрешение за изработване проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на ПИ № 010039, м.“Селото” 

в землището на с.Трудовец, Община Ботевград с цел промяна на 

предназначението на имота за неземеделски нужди – „За жилищно 

строителство”/вх.№0805-5/и становища на Постоянните комисии по  същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 12, ал.1 и 

ал.2, чл.59, ал.1 от ЗУТ,  и   проведено  гласуване с 21 гласа „за“,0 гласа 

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

                                                    

                                   

Р Е  Ш И: 
  

      1. Общински съвет Ботевград разрешава изработване на проект за 

Подробен устройствен план/ПУП/- План за застрояване/ПЗ/ на имот № 

010039, м.“Селото” в землището на с.Трудовец, Община Ботевград с цел 

промяна на предназначението на имота за неземеделски нужди, с 

предвиждане на застрояване – „Жилищна сграда до два етажа и гараж” и 

одобрява заданието за проектиране. 

      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 

             №134 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на финансови средства  

от собствени приходи на община Ботевград за извършване на „Доставка и 

монтаж на алуминиеви  врати в сградата на Общинска администрация Ботевград“ 

и „Доставка и монтаж на топловъздушни завеси над два броя входни врати в 

сградата на общинска администрация Ботевград“/вх.№0805-18/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 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 23000,00 ( двадесет и три 

хиляди ) лева с включен ДДС за ремонт на обект: „Доставка и монтаж 

на алуминиеви врати в сградата на общинска администрация 

Ботевград“ 

2. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати финансови средства в размер до 8500,00 ( осем хиляди и 

петстотин ) лева с включен ДДС за ремонт на обект: „Доставка и 

монтаж  на топловъздушни завеси над два броя входни врати в сградата 

на общинска администрация Ботевград“ 

  3.   Възлага на Кмета на община Ботевград да извърши всички произтичащи 

по т.1 и т.2   действия. 
 

   

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       



      Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

         ПРЕПИС! 

    

                      

 

 

     

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №135 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

  

 

 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  
Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на финансови средства  

от собствени приходи на община Ботевград за извършване  на „Ремонт на 

отоплителна инсталация в ДГ“Синчец“,гр.Ботевград /вх.№0805-17/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 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 10500,00 ( десет хиляди и 

петстотин ) лева с включен ДДС за ремонт на следния обект: 

1.1Обект: „Ремонт на отоплителна инсталация в ДГ „Синчец“ 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 

             №136 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

 

 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  

Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на финансови средства   

от собствени приходи на община Ботевград за извършване  на „Основен ремонт 

на ограда и тротоарна настилка ДЯ“Здравец“,гр.Ботевград/вх.№0805-16/  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 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 23500,00 ( десет и три хиляди и 

петстотин ) лева с включен ДДС за ремонт на следния обект: 

Обект: „Основен ремонт на ограда и тротоарна настилка в ДЯ „Здравец“ 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 

             №137 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

 

 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  на  

Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на финансови средства   

от собствени приходи на община Ботевград за извършване  на „Основен ремонт 

на покрива на Исторически музей, гр.Ботевград /вх.№0805-15/ 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 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 16 200.00 ( шестнадесет хиляди и 

двеста ) лева с включен ДДС за ремонт на следният обект: „Основен ремонт на 

покрива на Исторически музей – сграда с идентификатор 05815.304.877.1 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 

             №138 

гр.Ботевград,15.05.2019 г. 

 

 

  
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-

БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване съгласие за отпускане на 

финансови средства за обезпечаване пред олимпийската подготовка на 

професионално занимаващия се състезател Владимир Далаклиев /вх.№0805-6/     

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

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

местната администрация  и   проведено   поименно гласуване с 21 гласа „за“,0 

гласа „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 

СК“СУНГ-РИ-Ботевград“ за обезпечаване на пред олимпийската 

подготовка на професионално занимаващия  Владимир Далаклиев. 

 

 

 

 

 
 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       

       

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

         ПРЕПИС! 

    

 

 

 

                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №139 

гр.Ботевград,15.05.2019 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 /вх.№0805-10/      и становища на Постоянните комисии 

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

8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

§27, ал. 2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ /обн. ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, 

ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ и   проведено   поименно гласуване с 21 гласа „за“,0 

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

                                                              

                                 

    Р Е  Ш И: 

 
1. Предоставя на наследниците на Тодор Цветков Милков, следните 

земеделски имоти: 

- имот с проектен №057114 с НТП: пасище, мера, с площ от 3.571 дка, категория 

на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността „Рогачев рът”,  

попадащ в имот №057069 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

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

№Ф01632/07.02.2019 г.; 

- имот с проектен №057096 с НТП: пасище, мера, с площ от 0.898 дка, категория 

на земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Брода”,  

попадащ в имот №057096 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

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

№Ф01630/07.02.2019 г.; 

- имот с проектен №014057 с НТП: нива, с площ от 1.100 дка, категория на 

земята при неполивни условия: осма, находящ се в местността „Отманова 



могила”,  попадащ в имот №014057 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на 

с. Рашково, община Ботевград, при граници и съседи, съгласно скица – проект 

№Ф01629/07.02.2019 г.; 

- имот с проектен №011026 с НТП: нива, с площ от 2.443 дка, категория на 

земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността „Садината”,  

попадащ в имот №011026 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

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

№Ф01631/07.02.2019 г.; 

- имот с проектен №512018 с НТП: пасище, мера (2.439) и нива (1.668), с площ 

от 4.107 дка, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в 

местността „Садината”,  попадащ в имот №512005 и имот №512010 – земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Новачене, община Ботевград, при граници и 

съседи, съгласно скица – проект №Ф01718/07.02.2019 г.; 

 

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

Цонка Цветкова Дончева, в качеството й на наследник на Тодор Цветков Милков, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


