
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
         ПРЕПИС! 

    
 
 
 
                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 
             №140 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Информация  за  състоянието на общинската пътна 
мрежа и мерки за осигуряване на безопасността на движение на 
територията на общината/ вх.№0805-28/ и становища на Постоянните 
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание   чл. 
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
и   проведено    гласуване с 25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 глас „въздържал се“ 
от общ брой общински съветници 29,                                                               
                                 
 
 

    Р Е  Ш И: 
 
 
 

1. Приема Информация  за  състоянието на общинската пътна мрежа 
и мерки за осигуряване на безопасността на движение на 
територията на общината 

 
 
 
 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       
       
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
         ПРЕПИС! 

    
 
 
 
                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 
             №141 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЙОНКА ПЕТРОВА- УПРАВИТЕЛ НА ОППД 
„Боженишки урвич“ на  Информация за дейноста на ОППД“Боженишки 
урвич“,с.Боженица , община Ботевград за 2018 г./вх.№0805-27/и 
становища на Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград  на основание   чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и   проведено    гласуване с 25 гласа „за“,0 гласа 
„против“,0 глас „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,           
                                                    
                                 
 
 

    Р Е  Ш И: 
 
 

1. Приема Информация    за дейноста на ОППД“Боженишки 
урвич“,с.Боженица , община Ботевград за 2018 г 

 
 
 
 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       
       
 
Изготвил:А.Нейкова 

 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

                       
                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №142 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка в изпълнение на заповед №ВР-
10/29.05.2019 година на Областен управител на Софийска област 
/вх.№0805-48 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. 
45, ал. 7 и ал. 9 от 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, Решение № 126/15.05.2019г. на Общински съвет-Ботевград, Заповед 
№ ВР-10/29.05.2019г. на Областен управител на Софийска област и   
проведено    поименно гласуване с 18 гласа „за“,0 гласа „против“,7 глас 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                       
                                

    Р Е  Ш И: 
       1.  Потвърждава  втора и трета точка от Решение № 126 от Протокол №8 
от 15.05.2019г. на Общински съвет-Ботевград със следния текст: 
       Т.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; 
     Т.3. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването 
на произтичащите от горното решение процедури; 
 



 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

             
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

                       
                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №143 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно  приемане  Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Ботевград/вх.№0805-39/ и становища на Постоянните 
комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на основание чл. 
21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 75-79 от АПК, чл. 28, ал. 1, вр. чл. 
8 и чл. 11, ал. 3 от ЗНА, чл. 6, ал. 1, б. „г“, „з“ и „и“ и чл. 116-118 от ЗМДТ,  и   
проведено    поименно гласуване с 21 гласа „за“,0 гласа „против“,3 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                       
                                

    Р Е  Ш И: 
 
1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
oбщина Ботевград, както следва: 
I. В разпоредбите на Глава Първа „Общи положения“, Раздел I 
„Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги“, се 
правят следните изменения и допълнения: 
В чл. 2, ал. 1: 
а) точка 4 се отменя. 
б) създава се нова точка 4: 
„4. за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 
образование извън финансираното от държавата;“ 
в) създава се нова точка 8: 
„8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното 
и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и 
се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;“ 
г) в точка 9 думите „ежегодна такса“ се заличават. 
 



II. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, Раздел I „Такса 
битови отпадъци“, се правят следните изменения и допълнения: 
 
Чл. 18 се изменя така: 
„Чл. 18. Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на предприятията по 
смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството се определя по един от 
следните начини: 
1. Според количеството на битовите отпадъци съобразно вида и броя на 
съдовете за съхраняването им и честотата на сметоизвозване; 
2. Чрез пряко договаряне с лицензирани оператори съгласно  ЗУО; 
3. Пропорционално в промили върху определената данъчна оценка съгласно 
чл.21 от ЗМДТ.“ 
 
В Чл. 18а. ал. 1 думите „юридически лица“ се заменят с „предприятията по 
смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството“. 
 
Чл. 18а, ал. 3 се изменя така: 
„Чл. 18а (3) Общинският съвет определя размера на таксата за един съд за 
една година при определена честота на сметоизвозване, в левове, в 
зависимост от вида и обема на съда, като цена на услугите по сметосъбиране 
и сметоизвозване и обезвреждане на депа или други съоръжения на битовите 
отпадъци. Таксата се определя с решение на Общинския съвет до края на 
предходната година.“ 
 
Чл. 18а, ал. 5 се изменя така: 
„Чл. 18а (5) В определената  такса по ал. 3 не се включва такса за услугата по 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Общинският 
съвет определя таксата за услугата по поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване в размер, пропорционален в промили върху 
определената данъчна оценка съгласно чл. 21 от ЗМДТ за предприятията и в 
размер пропорционален в промили върху определената данъчна оценка 
съгласно чл. 20 от ЗМДТ за гражданите. Промилите се определят с решение 
на Общинския съвет до края на предходната година. 
 
Чл. 18г се изменя така: 
„Чл. 18г (1) Извън случаите на чл. 18а и чл. 18б такса за битови отпадъци на 
нежилищни имоти на предприятията по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за 
счетоводството, се определя пропорционално в промили върху определената 
данъчна оценка съгласно чл. 21 от ЗМДТ. Промилите се определят с решение 
на Общинския съвет до края на предходната година. 
(2) Таксата за битови отпадъци за имоти на гражданите и жилищни имоти на 
предприятията по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството се 
определя пропорционално в промили на база данъчната оценка на имотите. 



Промилите се определят с решение на Общинския съвет до края на 
предходната година. 
6. В чл. 18д след думите „са подали декларация по образец  за това 
обстоятелство в Дирекция "Местни данъци и такси"“ се добавя „ ,с 
изключение на имот, който е основно жилище“. 
 
III. В разпоредбите на Глава Втора „Местни такси“, се създава Раздел XI 
„Такса за притежаване на куче“: 
 
РАЗДЕЛ ХI 
 
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 
 
Чл. 46г. (1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в 
размер - 12,00 лв. 
(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от 
Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
 
Чл. 46д. В тримесечен срок от датата на придобиване на куче, собственикът 
подава декларация по образец по постоянния си адрес /седалището/ в 
дирекция „Местни данъци и такси“ при Община Ботевград. 
 
Чл. 47е. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година 
или в едномесечен срок от от датата на придобиването на кучето, когато то е 
придобито след 31 март. За кучета придобити през текущата година, таксата 
се дължи в размер на една дванадесета от годишния и размер за всеки месец 
до края на годината, включително за месеца на придобиването. 
(2) Таксата се заплаща в приход на Община Ботевград на касите на дирекция 
„Местни данъци и такси“. 
(3) Приходите от събраните такси се използват за мероприятия по намаляване 
броя на безстопанствените кучета.“ 
 
IV. В разпоредбите на Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със закон, 
предоставяни от Община Ботевград на физически и юридически лица“, 
се правят следните изменения и допълнения: 
1.  В чл. 49: 
а) ал. 2, приложение второ думите „в рамките до“ се заменят с „в рамките на 
три“. 
б) ал. 3 се изменя така: 
„(3) Сроковете за извършване на: 
услугите (с изкл. на услугата – издаване на удостоверение за данъчна оценка 
на недвижим/и имот/и) от дирекция „Местни данъци и такси“ са: 
обикновена – в рамките на 14 (четиринадесет) дни; 



бърза – в рамките на 3 (три) работни дни; 
експресна в рамките на 1 (един) работен ден. 
услугата – издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим/и 
имот/и от дирекция „Местни данъци и такси“ са: 
обикновена – в рамките на 5 (пет) работни дни; 
бърза – в рамките на 3 (три) работни дни; 
експресна – в рамките на 1 (един) работен ден. 
2. В чл. 53: 
а) т. 22 „а“ се отменя.  
б) т. 28 се отменя. 
ж) създава се т. 31.5.: 
„31.5. Предоставяне на копие на подадена данъчна декларация и 
приложените документи – 5.00 лв.“. 
 
V. Заличават се Образците (след Преходни и заключителни разпоредби) 
на:  
„ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14, АЛ.6 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО 
И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА ЗАПОЧВАНЕ 
ПОЛЗВАНЕТО НА НЕДВИЖИМ ИМОТ“. 
 
„ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 14, АЛ.3 И 4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /ТБО/“. 
 
„ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 16, АЛ.2, ТОЧКА ВТОРА ОТ НАРЕДБАТА ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД ЗА 
ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСАТА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 
20 ..... ГОДИНА“. 
 
 
 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

   
 
 
           

 
     Изготвил:А.Нейкова 

 
 



 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
         ПРЕПИС! 

    
 
                          

                                         Р Е Ш Е Н И Е 
             №144 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – ЛИКВИДАТОР НА 
„РОДИНА -75 И“ЕООД – в ликвидация,гр. Ботевград    на Докладна 
записка относно  приемане на годишния финансов отчет на 
„Родина 75 И“ЕООД в ликвидация за 2018 година /вх.№0805-38и 
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,чл.12,т.3,т.5 и т.18 от Наредбата 
за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част 
от капитала на търговските дружества  и   проведено  поименно   гласуване 
с 24 гласа „ от за“,0 гласа „против“,0 глас „въздържал се“ от общ брой 
общински съветници 29,                                                               
                                 

    Р Е  Ш И: 
 
1. Приема годишния финансов отчет на „Родина 75 И“ЕООД в 

ликвидация за 2018 година. 
2. Приема доклада на ликвидатора на  „Родина 75 И“ЕООД в 

ликвидация за 2018 година. 
 

 
 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
       



       
 
Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
         ПРЕПИС! 

                       
                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №145 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно даване съгласие за 
допълване и актуализиране на Програмата за управление и 
разпореждане с имотите-общинска собственост в община 
Ботевград през 2019 година/вх.№0805-35/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 24 гласа „за“,0 гласа „против“,0 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 2019 г. да се актуализира, 
както следва: 
         1.1. 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 строеж върху тях 
да се допълни със следните имоти: 
         - Поземлен имот с идентификатор 05815.305.525 по КК и КР на гр. 
Ботевград, с площ от 945.00 кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов 
обект, УПИ ХІІ, кв. 235 по регулационния план на гр. Ботевград, с адрес: гр. 
Ботевград, ул. „Адмирал Фьодор Ушаков ” №24, заедно със сграда с 



идентификатор 05815.305.525.1, със застроена площ 405.00 кв.м., с 
функционалнао предназначение: промишлена сграда; 
          - Поземлен имот с идентификатор 05815.302.826 по КК и КР на гр. 
Ботевград, целият с площ от 7 082 кв.м. , трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: комплексно 
застрояване, УПИ  І, кв. 1в по регулационния план на гр. Ботевград 
          - Поземлен имот с идентификатор 05815.304.652 по КК и КР на гр. 
Ботевград, целият с площ от 1895 кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен 
обект, комплекс, УПИ ХVІ, кв. 153 по регулационния план на гр. Ботевград 
         1.2. Раздел V. Описание на имотите, в които общината има намерение 
да прекрати съсобственост с физически или юридически лица през 2019 г. да 
се допълни със следния имот: 
         - В УПИ ХХХІ-155,156, кв. 42 по действащия регулационен план на с. 
Литаково с Десислава Красимирова Павлинова 
         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 

             №146 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка  относно одобряване на актуални 
пазарни цени за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС на 
автомобили/вх.№ 0805-34//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. 66 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 актуални начални тръжни пазарни цени и дава съгласие за 
продажба  по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно 
наддаване на транспортни средства,  собственост на Община Ботевград, както 
следва: 
    - товарен автомобил Мерцедес 814 К, рег. №СО2350ВМ, 
идентификационен номер на превозното средство WDB6740461K198651, 
номер на двигател: 35492010423536, при начална тръжна пазарна цена в 
размер на 12 000.00 (дванадесет хиляди ) лева, без ДДС 
    - лекотоварен автомобил „Фолксваген Кади 2.0 СДИ”, рег. №СО2349ВМ, 
идентификационен номер на превозното средство WV1ZZZ2KZ7N085949, 
номер на двигател BST042411, при начална тръжна пазарна цена в размер на 
3010.00 (три хиляди десет) лева, без 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 

             №147 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно прекратяване на съсобственост   
в недвижим имот – УПИ IV за производствени, складови и търговски 
дейности в кв.197 по действащия регулационен план на гр. Ботевград по реда 
на чл.36,ал.1,т.3 от ЗОС/вх.№0805-37/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 22 гласа „за“,0 гласа 
„против“,0 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 - прекратяване на съсобственост, чрез продажба на 
общинската собственост в УПИ ІV-за производствени, складови и търговски 
дейности в кв. 197 по действащия регулационния план на гр. Ботевград,  
представляваща: 
          Терен с площ от 417.00 кв.м., влизащ по регулация от отпаднала улица 
- тупик (заличен обект от КККР - поземлен имот 05815.301.320) в поземлен 
имот с проектен идентификатор 05815.301.447 по КК и КР на гр. Ботевград, 
целият с проектна площ от 2519.00 кв.м., с трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, УПИ IV - за производствени складове и 
търговски дейности, кв. 197 по регулационния план на гр. Ботевград, 
граници: на терена: 05815.301.324; 05815.301.445; 05815.301.12; 
05815.301.13, граници на имот с проектен номер 05815.301.447: 



05815.301.324; 05815.301.10; 05815.301.1090; 05815.301.13, адрес на имота 
област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140,  ул. „Академик 
Стоян Романски” 
 по реда на чл.36, ал.1, т. 2 от ЗОС на пазарна цена в размер на 19 182.00 
(деветнадесет хиляди сто осемдесет и два) лева /без ДДС/, 
          в полза на ЕТ „НОВКО НОВКОВ”, ЕИК 8320996787, със седалище 
и адрес на управление: гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян Романски” №32, 
вх. Б, ет. 3, ап. 33, физическо лице-търговец Новко Благоев Новков, 
собственик на:           -     
            - Поземлен имот с идентификатор 05815.301.445 по КК и КР на гр. 
Ботевград, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян 
Романски”, с площ 1063 кв.м., съгласно НА  №104, том ІХ, рег.2786, дело 
1913 от 28.12.2005 г. и НА №113, том VІІІ, рег. 2536, дело 1703 от 07.12.2005 
г., издадени от Служба по вписванията гр. Ботевград. 
            - Поземлен имот с идентификатор 05815.301.12 по КК и КР на гр. 
Ботевград, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, ул. „Академик Стоян 
Романски”, с площ 1043 кв.м., съгласно Договор №30, том VІ, рег. №1383 от 
03.09.2012 г., издаден от Служба по вписванията гр. Ботевград. 
          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 

             №148 
гр.Ботевград,30.05.2019 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 – Народно читалище, с. 
Литаково /вх.№0805-36/ 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. 20, ал. 1 и ал. 2 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 21 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 4 (четири) години, чрез 
публичен търг  с тайно наддаване на част от недвижим имот –  общинска 
собственост, представляваща:  
     - кафе-сладкарница, състояща се от търговска зала с площ 48.00 кв.м. и 
складово помещение към нея  с площ от 19.00 кв.м., част от І-ви партерен 
етаж на двуетажна масивна сграда (”Читалище” в с. Литаково), със застроена 
площ  550.00 кв.м., находяща се в УПИ І в кв. 61 по регулационния план на 
с. Литаково  , при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 201.00 
(двеста и един) 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. 
 



 
 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

             
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 
 
         ПРЕПИС! 

                       
                                         Р Е Ш Е Н И Е 

             №149 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно одобряване на план-
схема към ПУП „Електрификация на 
кв.кв.184;185;186;187;188;189;190 по регулационния план на гр. 
Ботевград/вх.№0805-40/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 и чл. 
108, ал. 2 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. Одобрявам План-схема към Подробен устройствен план за 
„Електрификация на кв. 184,     кв. 185, кв. 186, кв. 187, кв. 188, кв. 189, кв. 
190 по регулационен план на гр. Ботевград“ (Засегнати поземлени имоти с 
идентификатори 05815.302.18, 05815.302.1010, 05815.302.1011, 
05815.302.1012, 05815.302.1013, 05815.302.1014, 05815.302.1015, 
05815.302.1016 и 05815.302.1017 по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри на землище гр. Ботевград), касаеща три нови извода за кабелна 
мрежа НН от ТП „Север 4“, които ще се изпълнят в изкоп (64,5м), след което 



преминават въздушно по три различни трасета съгласно приложената 
графична част на проекта за план-схема.  

 
 
 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

             
 

 
 

Изготвил:А.Нейкова 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

                       
                                          
 
 
        Р Е Ш Е Н И Е 

             №150 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно разрешаване изработване на 
ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.5.3 по КК и КР на землището на гр. 
Ботевград, м.“Зелин“ с цел промяна предназначението на земеделската земя 
за вилно строителство./вх.№0805-41/ 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 22 
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 05815.5.3 м”Зелин” 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. 
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 

             №151 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка относно предварително съгласие за 
определяне на трасе за изграждане на елементи от техническата 
инфраструктура преминаващ през  имот общинска собственост до ПИ 
№000513, в землището на с. Врачеш /вх.№ 0805-43/и становища на 
Постоянните комисии по  същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград  на  
основание чл. 20,  във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация , чл.27, ал.2, т.3, б. ”а” и ал.3, 
вр.чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи 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 Предварително съгласие да се промени трасето за изграждане на  
елементи на техническата инфраструктура – път за транспортен ,   



преминаващ  през имот 000513, Общинска собственост с начин на трайно 
ползване – полски път, за достъп  към обект „Автосервиз и сграда за 
административно обслужване и обществено обслужване”,  в поземлен имот 
301.15,  в землишето на с.Врачеш, община Ботевград, засягащ  площ от 139 
кв.м., за сметка на възложителя, съгласно проект за вход – изход, съгласуван 
с АПИ. 

 

 

 
 
 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

             
 

       Изготвил:А.Нейкова 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

                    
                                         
        Р Е Ш Е Н И Е 

             №152 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД   на  Докладна записка от относно  изработване на ПУП-ПЗ на 
част от ПИ с идентификатор 05815.54.134 м. „Широко Ливаде“ по КК и КР 
на землището на гр. Ботевград с цел промяна на предназначението на 
земеделска земя за неземеделски нужди/вх.№ 0805-42/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 
22 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 Подробен устройствен план – план 
за застрояване (ПУП-ПЗ) за част от поземлен имот с идентификатор 
05815.54.134, м.”Широко ливаде” по кадастрална карта и кадастрални 



регистри на землище гр. Ботевград състояща се от 1176 кв.м. с цел промяна 
предназначението на земята от земеделски за неземеделски нужди, като за 
същия се установи устройствена зона „Жм“ с показатели - височина H ≤ 10м, 
Пзастр. ≤ 60%, Кинт. ≤ 1,2,             Позел. ≥ 40% за свободно ниско застрояване 
за жилищна сграда, магазин за промишлени стоки с офис, два гаража и 
паркинг за леки автомобили 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. 
 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

     
       Изготвил:А.Нейкова 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

                    
                                         
        Р Е Ш Е Н И Е 

             №153 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  даване съгласие от собствени 
приходи на общината да бъдат отпуснати финансови средства за 
довършителни  ремонти в сградата на ОУ“Любен 
Каравелов“,с.Трудовец/вх.№0805-29/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 24 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                                        

  Р Е  Ш И: 
 
 
1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 
отпуснати  финансови средства в размер до 11 200 (единадесет хиляди и 



двеста) лева с включено ДДС за довършителен ремонт на обект: „Помещения 
„Музейна сбирка“ в сградата към ОУ „Любен Каравелов“ с. Трудовец“. 
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 

             №154 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно отпускане на финансови 
средства от собствени приходи на общината за извършване ремонт в 
сградата на ЦНСТДМУ“Д-р Петко Иванов“ гр. Ботевград / вх.№0805-31/ 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 25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ 
брой общински съветници 29,                                                                             
        

  Р Е  Ш И: 
 
 



1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 
отпуснати  финансови средства в размер до 12 500 (дванадесет хиляди и 
петстотин) лева с включено ДДС за извършване  на „Ремонт  в сградата на 
ЦНСТДМУ“Д-р Петко Иванов“ с адрес: гр. Ботевград,ул.“Преслав“ №18. 
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 

             №155 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно отпускане на финансови 
средства от собствени приходи на общината за извършване ремонт на 
асфалтова настилка на път :Ръждавец-Липница до мах. Преславица/ 
вх.№0805-30/ 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 25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ 
от общ брой общински съветници 29,                                                                         
        

  Р Е  Ш И: 
 
1.Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат 
отпуснати  финансови средства в размер до 50 000,00 (петдесет хиляди) лева 



с включен ДДС за ремонт на обект: „Ремонт асфалтова настилката на път SFO 
3054 / Ръждавец-Липница до мах. Преславица /  и път SFO 3072  / от мах. 
Преславица-мах. Горановци-мах. Креща“. 
 
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 

             №156 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно отпускане на 
финансови средства от собствени приходи на общината за 
извършване ремонт на асфалтова настилка  по 
ул.“Шипка“,ул.“Ясен“ и ул.“Витиня“ в с. Врачеш /вх.№ 0805-32/ 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 25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ 
брой общински съветници 29,                                                                             
        

  Р Е  Ш И: 



 
1.Дава съгласие от собствени приходи на Община Ботевград да бъдат 
отпуснати  финансови средства в размер до 35 000,00 (тридесет и пет 
хиляди) лева с включен ДДС за ремонт на обект: „Полагане на асфалтова 
настилката по улица „Шипка“ от о.т.181 до о.т. 168, улица „Ясен“ от 
о.т.264 до о.т. 266 и улица „Витиня“ от о.т. 45 до о.т. 54 в село Врачеш“. 

 
3. 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 

             №157 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на земеделски 
имоти по чл.19,ал1 от ЗСПЗЗ /вх.№ 0805-33/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 с 25 гласа „за“,0 
гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,
                                                                                                

  Р Е  Ш И: 
 



1. Предоставя на наследниците на Васил Маринов Печов следния 
земеделски имот: 
- имот с проектен №242299, с НТП: пасище, мера, с площ от 3.341 дка, 
категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността 
„Могилата”,  попадащ в имот №242299 – земя по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 
землището на с. Трудовец, община Ботевград, при граници и съседи, 
съгласно скица – проект №Ф02196/06.03.2019 г.; 
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Йонка Василева Иванова, в качеството й на наследник на Васил Маринов 
Печов, 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 

             №158 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  поправка на очевидна 
техническа грешка в Решение №294/28.11.2018 година на ОбС-
Ботевград/вх.№0805-23/и становища на Постоянните комисии по  същия 
въпрос, Общинският съвет –Ботевград    на основание чл.62,ал.2 от 
АПК,чл.21, ал.1, т.11  във връзка с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от  от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация  и на основание 
чл.129,ал.1 от ЗУТ,във вр. с чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ и   проведено гласуване  с 
25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                                                                                        
        

  Р Е  Ш И: 
 
1. Допуска поправка на очевидна фактическа  грешка в правните основания 
на Решение №294/28.11.2018 година на ОбС-Ботевград, като вместо 



“ на основание чл. 21, ал.1, т.11  във връзка с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от  
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на 
основание чл.124а,ал.1 и чл.124б,ал.1 от ЗУТ» 
Да се счита: 
„на основание чл.21, ал.1, т.11  във връзка с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 от  
от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и на 
основание чл.129,ал.1 от ЗУТ,във вр. с чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ“. 
2.   В останалата си част Решение №294/28.11.2018 година на ОбС-Ботевград 
остава непроменено, както следва: 
Одобрява Проект за  Подробен устройствен план /ПУП/-Парцеларен план 
/ПП/ за „Разпределителен газопоровод за с. Литаково-извън регулация“ 
3.  Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите на 
Закона за устройство на територията.  
 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

        
Изготвил:А.Нейкова 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

                    
                                         
        Р Е Ш Е Н И Е 

             №159 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на   Докладна записка относно отпускане на финансови 
средства за надграждане   съществуващата система за видеонаблюдение в 
община Ботевград/вх.№0805-25/и становища на Постоянните комисии по  
същия въпрос, Общинският съвет –Ботевград    на основание чл.21, ал.1, т.6 
и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и   
проведено поименно    гласуване с 25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                                        

  Р Е  Ш И: 
 
 



 
1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 
отпуснати финансови средства в  размер до 70 000 / седемдесет   хиляди 
лева/  за доставка на материали и оборудване за надграждане на 
съществуващата система за видеонаблюдение в община Ботевград. 
 
 
 
 
 
 
 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

     
    
 
 
 
    Изготвил:А.Нейкова 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

                    
                                         
        Р Е Ш Е Н И Е 

             №160 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  отпускане на финансови 
средства от собствени приходи на общината за ремонт на тенис-кортове и 
открит плувен басейн в гр. Ботевград /вх.№0805-44/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 25 гласа 
„за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ брой общински 
съветници 29,                                                                                        
        

  Р Е  Ш И: 
 



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

отпуснати  финансови средства за: 

 „Ремонт на тенис кортове, гр. Ботевград“ в размер до 29 964 
(двадесет и девет хиляди и деветстотин и шестдесет и четири) лева с 
включено ДДС; 

  „Закупуване на материали за ремонт на открит плувен басейн, гр. 
Ботевград“ в размер до 6 000 (шест хиляди) лева с включено 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 

             №161 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  отпускане на финансови 
средства от собствени приходи на общината за цялостно довършване на 
ремонтните дейности по църковен храм „Св.Иван Рилски Чудотворец“ 
с.Гурково /вх.№0805-45 /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 25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа 
„въздържал се“ от общ брой общински съветници 29,                        
                                                                        



  Р Е  Ш И: 
 
 
1.Дава съгласие  от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 
отпуснати финансови средства в  размер до 22 000 / двадесет и две хиляди 
лева/  за цялостно довършване на ремонтните дейности по църковния храм 
„Св. Иван Рилски Чудотворец“ с. Гурково. 
 
 
 
 
 
 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

     
    
 
 
 
 
    Изготвил:А.Нейкова 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 
         ПРЕПИС! 

                    
                                         
        Р Е Ш Е Н И Е 

             №162 
гр.Ботевград,30.05.2019 г. 
 
 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА-
БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на финансови 
средства на Футболен клуб „Балкан 1929“-Ботевград/вх.№0805-46/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 25 гласа „за“,0 гласа „против“,0 гласа „въздържал се“ от общ 
брой общински съветници 29,                                                                             
        

 



 
  Р Е  Ш И: 

 
 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 
5000,00 /пет  хиляди /лева от собствени приходи на Община Ботевград на 
футболен клуб „Балкан 1929“ -Ботевград във връзка с честванията на 
юбилейната 90- годишнина, която ще се чества на 01.06.2019г.  

 
 
 
 
 
 
 

 ЛЮБОМИР ЛИЛОВ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

     
    
 
 
 
    Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 
 
 


