
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

      
  
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 242 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
   
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно упълномощаване на представител  на община 
Ботевград за участие в извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособена територия,обслужвана от „ВиК“ЕООД-София 
/вх.№0805-14/ 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 чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за водите и проведено   гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас 
„въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
1. Определя  Иван Александров Гавалюгов – кмет на община Ботевград за 
представител на община Ботевград в извънредно заседание на Общото събрание 
на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София, което ще се проведе на 
02.09.2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в сградата на Областната 
администрация на Софийска област, гр. София, бул. „Витоша” №6, етаж 5, 
заседателна зала с мандата да гласува по  въпросите  от дневния ред, както 
следва: 

- по т. 1 от дневния ред: Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
НИобособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 
ЕООД – София НЕ СЪГЛАСУВА, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 и чл. 198м, 
ал. 2 от Закона за водите, бизнес план за развитието на дейността на „ВиК” 
ЕООД – София за периода 2017-2021 г.” 

- по т. 2  от дневния ред: Други: По своя преценка и в защита интересите на 
община Ботевград.  
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 243 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 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 /вх.№0808-2/ 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 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при 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 
следният имот: 
         - Урегулиран поземлен имот ХХІV – за обществено обслужваща дейност, 
целият с урегулирана площ от 324 кв.м., находящ се кв. 13 по плана на с. Липница. 
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 
следните имоти: 
         - в УПИ VІ-1269 и УПИ VІІ-1270,1271 по действащия регулационен план на 
с. Врачеш с Ивета Руменова Кючукова; 
         - в УПИ ХІV-1647 с в кв. 53 по действащия регулационен план на с. Трудовец 
с Иванка Стойчева Босовска; 
- в Поземлен имот с идентификатор 05815.305.461 по КК и КР на гр. Ботевград, 
УПИ ХХІІІ-2050 в кв. 143 по регулационния план на гр. Ботевград със Захари 
Георгиев Василев; 
         2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на  решението процедури по   ЗОС. 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
Изготвил: А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 244 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно даване съгласие за сключване на предварителен 
договор за прехвърляне правото на собственост по реда на чл.15,ал.3 и ал.5 от 
ЗУТ/вх.№0808-3/   и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на  основаниечл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация , чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, във 
връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 60, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и проведено  
поименно гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при 
общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
          1. Дава съгласие Кмета на община Ботевград да сключи предварителен договор 
по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Иванка Стойчева Босовска, с адрес: с. Врачеш, 
ул. „Синчец” №3 за прехвърляне правото на собственост върху част от общински 
недвижим имот, представляваща:  
          – терен с площ от 305 (триста и пет) кв.м., част УПИ ХІІІ-1647 в кв. 53 по плана 
на с. Трудовец, която се придава към УПИ ХІV-1647, съгласно приложена скица-
предложение за изменение на ПУП-ПР на УПИ ХІV-1647 и УПИ ХІІІ-1647 в кв. 53 
по плана на с. Трудовец и одобрява пазарна цена на имота в размер на 5 185.00 (пет 
хиляди сто осемдесет и пет) лева, без ДДС. 
          2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите 
процедури по реда на  ЗОС и ЗУТ. 
 
 
 
 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
 
 
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 245 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване право на 
пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост-
ПИ с идентификатор 05815.304..652 по КК и КР на Ботевград,кв.153 по плана на 
гр. Ботевград /вх.№0808-5/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 и чл.38, ал.2, във връзка с 
чл. 41, ал. 2 от  ЗОС и чл. 54, ал. 2 от НРПУРОИ и проведено  поименно гласуване 
с 18 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
         1. Одобрява пазарна цена и дава съгласие да се учреди на Калина 
Димитрова Манолова и Ирина Димитрова Манолова – Талевска, право на строеж 
за пристрояване върху част от поземлен имот с идентификатор 05815.304.652 по 
КК и КР на гр. Ботевград, целият с площ от 1 895 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, 
както следва: терен с площ от 24 кв.м., с цел пристрояване на собствения им 
търговски обект – сграда с идентификатор 05815.304.652.10, изграден съгласно 
Договор за право на строеж от 04.09.2002 г., Договор за право на строеж за 
пристрояване от 08.06.2009 г., Разрешение за строеж №19 от 15.02.2007 г. и 
Удостоверение №56/ 30.01.2009 г. за въвеждане в експлоатация. Пристрояването 
е за разширение и преустройство  на съществуващите кухня и склад и не води до 
обособяване на самостоятелен обект,  граници на терена: от три страни двор на 
поземлен имот с идентификатор 05815.304.652, сграда с идентификатор 
05815.304.652.10, граници на поземления имот: поземлени имоти с 
идентификатори: 05815.304.653, 05815.304.1519, 05815.304.1592, 
05815.304.1607, административен адрес: гр. Ботевград п.к. 2140, ул. „Илия 
Стоянов” №20, за което Калина Димитрова Манолова и Ирина Димитрова 
Манолова - Талевска следва за заплатят на Община Ботевград сумата в размер на 



1083 (хиляда и осемдесет и три) лева, представляваща пазарната цена на 
правото на пристрояване. Сделката е освободена от ДДС. 
           2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на решението процедури по   ЗОС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 246 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно финансиране на разходи за разплащане с 
доставчици   и изпълнители по договори с временен безлихвен заем от 
набирателната сметка на община Ботевград/вх.№0808-13/   и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание  чл.21, ал.1, т. 6 и т.10  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и проведено  поименно гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
 

1. Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от 
набирателната сметка на Община Ботевград  в размер на 250 000 лв. (двеста и 
петдесет хиляди) лева по бюджетната сметка  на общината. 

2.  Срокът за погасяване на временния безлихвен заем е до края на 
бюджетната 2019г. 

3. Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните 
параграфи на единната бюджетна класификация.  

 
 

 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 247 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно обезпечаване авансовото плащане по 
административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
РД-02-37-35/30.03.2018 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0045-C01) по ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. за проект „Подай ръка“, сключен между МРРБ, 
Управляващ орган на ОПРР - ГД „Стратегическо планиране и програми за 
регионално развитие“ и Община Ботевград /вх.№0808-12/ и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16, т. 3 от 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
РД-02-37-35/30.03.2018 г. (№ от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0045-C01) по ОП 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. за проект „Подай ръка“, сключен между МРРБ, 
Управляващ орган на ОПРР - ГД „Стратегическо планиране и програми за 
регионално развитие“ и Община Ботевград и проведено  поименно гласуване с 
19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 

1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подпише запис на 
заповед без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки 
от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на МРРБ, 
Управляващ орган на ОПРР - ГД „Стратегическо планиране и програми за 
регионално развитие“, в размер на 261 274,64 лв. (двеста шестдесет и една 
хиляди двеста седемдесет и четири лева и шестдесет и четири стотинки), 
представляващи до 35 % (тридесет и пет на сто) от стойността на предоставената 
от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ към Бенефициента, за 
обезпечаване на авансовото плащане по Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-35/30.03.2018 г. (№ 
от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0045-C01) по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 
г. за проект „Подай ръка“, сключен между МРРБ, Управляващ орган на ОПРР - 
ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ и Община 
Ботевград“. 



2. Възлага на кмета на Община Ботевград да подготви необходимите 
документи за получаване на авансовото плащане по Административен договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-35/30.03.2018 г. 
(№ от ИСУН BG16RFOP001-5.001-0045-C01) и да ги представи пред МРРБ, 
Управляващ орган на ОПРР - ГД „Стратегическо планиране и програми за 
регионално развитие“.  
 
 
 
 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             

                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 248 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно извършване компенсирани промени в плана за 
капиталови разходи финансирани с целева субсидия от държавния бюджет за 
2019 година/вх.№0808-11/  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, във връзка с чл.124, ал.3 
от Закона за публичните финанси и проведено  поименно гласуване с 19 гласа 
„за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 
29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 

 

1. Приема компенсирани промени в плана за капиталови разходи 
финансирани с целева субсидия за 2019 г. определена със закона за 
Държавния бюджет за 2019 година и собствени приходи от продажба на 
нефинансови активи   на община Ботевград, съгласно приложение №1 - 
ПЛАН за компенсирани промени  на капиталовите разходи за 2019г. 

 

 
 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 249 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно даване съгласие за одобряване на схема за 
поставяне на 1 бр. рекламно информационен елемент-билборд върху терен 
общинска собственост  в гр.Ботевград /вх.№0808-15/и становища на 
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 ал.1 и ал.2 от Закон за устройство на 
територията и чл.6, т.8 и чл.10, ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за 
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи на 
територията на Община Ботевград и проведено  поименно гласуване с 19 гласа 
„за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 
29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
 

 
1. Дава съгласие за одобряване от главния архитект на община Ботевград, 

на схема за поставяне на рекламно информационен елемент – билборд 
в ПИ 05815.303.178 (прилежащ тротоар към улица между осови точки 
1019 и 1016а) гр. Ботевград. 

 
2.  Възлага на Кмета на Община Ботевград последващите, съгласно закона 

действия.  
 

 
 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 250 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно даване съгласие за изработване на ПУП-ПП за 
определяне трасе за „Въздушно електропроводно отклонение от въздушен 
електропровод „Копяновец“20 kV/вх.№0808-9/ 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 
(ЗМСМА), чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на 
земеделските земи (ППЗОЗЗ/и проведено  поименно гласуване с 19 гласа „за”, 0 
гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
 
      1. Дава съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен 
план (ПУП-ПП) за определяне на трасе за „Въздушно електропроводно 
отклонение от въздушен електропровод „Копяновец“ 20 kV – от отклонението за 
ТП „Креща“ до нов проектен трафопост в м. Дилковци, землище на с. Липница, 
община Ботевград“, засягащо имоти с номера 43788.0.8 и 43788.198.37 на 
територията на с. Липница, община Ботевград, съгласно приложената скица-
предложение. 
       2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от горното решение процедури. 
 
 
 
 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 251 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно предложение за включване на ОУ „Васил 
Левски“ с.Литаково в Списъка на средищните детски градини и училища за 
учебната 2019-2020 година/вх.№0808-10 /и становища на Постоянните комисии 
по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на  
основание чл.17, ал.1,т.3,чл.21,ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.53,ал.2 от ЗПУО, 
чл.3, ал.1 от Постановление№128 от 29.06.2017г. на Министерски съвет за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини 
и училища  и проведено   гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас 
„въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Дава съгласие ОУ “Васил Левски“ с. Литаково, община Ботевград да бъде 
включено в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 
2019/2020 г. 
 
2.Възлага на Кмета на община Ботевград да подготви мотивирано предложение 
до Министъра на образованието и науката за включване на ОУ “Васил Левски“ 
с. Литаково, община Ботевград в Списъка на средищните детски градини и 
училища за учебната 2019/2020 г. 

 

 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 252 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 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  в с. Врачеш/вх.№0808-7//и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от 
ЗМСМА ,във вр. с §27,ал.2,т.1 от  ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн.ДВ,бр.62 от 2010 
година/вр.чл.45ж,ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и проведено   поименно гласуване с 
19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
1. Предоставя на наследниците на Георги Велчов Станчев,следния земеделски 
имот: 
-имот с проектен №044003,НТИ:нива с площ от 1.533 дка., категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, находящ се в м.“Сечков дол“ попадащ в имот 
№044003-земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, землището на с. Врачеш, община Ботевград, 
при граници и съседи, съгласно скица-проект №Ф01582/27.06.2019 година. 
2.  Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Кула Георгиева Танковска в качеството и на наследник на Георги Велчов 
Станчев, както и на Началника на Общинска служба земеделие – гр. Ботевград, 
по реда на АПК 

 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 253 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 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  в с.Врачеш/вх.№0808-7//и становища на Постоянните комисии по 
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от 
ЗМСМА ,във вр. с §27,ал.2,т.1 от  ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ/обн.ДВ,бр.62 от 2010 
година/вр.чл.45ж,ал.1 и ал.2 от ППЗСПЗЗ и проведено   поименно гласуване с 
19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се” при общ брой общински 
съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1.Предоставя на наследниците на Марин Николов Мацовски, следния 
земеделски имот: 
-имот с проектен №351013,НТИ:нива с площ от 1.359 дка., категория на земята 
при неполивни условия: пета, находящ се в м.“Осеница“ попадащ в имот 
№351012-земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, землището на с. Врачеш, община Ботевград, 
при граници и съседи, съгласно скица-проект №Ф01583/04.07.2019 година. 
2.  Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото решение на 
Георгина Илиева Мацовска в качеството и на наследник на, Марин Николов 
Мацовски, както и на Началника на Общинска служба земеделие – гр. Ботевград, 
по реда на АПК 

 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 254 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА РОСИЦА МИЛЧЕВА – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОТЕВГРАД на Докладна записка относно избор на 
съдебни заседатели за район на Районен съд-Ботевград и Софийски окръжен 
съд/вх.№0808-16/  и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 
Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 
;чл.67;чл.68;чл. 68а; от Закона за съдебната власт; чл.8 от Наредба №7/28.09.2017 
година за съдебните заседатели ; писмо вх.№0807-9/08.07.2019 година на 
Председателя на СОС и писмо вх.№0808-8/09.08.2019 година на 
Административен ръководител на Районен съд – Ботевград и  проведено    
гласуване със 17 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се” при общ 
брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Определя комисия от 7 /седем/  члена, която да изготви предложение със 
списък от 35 кандидати за съдебни заседатели, които на основание чл.68а,ал.4 от 
Закона за съдебната власт  ще бъдат предложени за избиране  към  Районен съд-
Ботевград и 8 кандидати за съдебни заседатели  към  Софийски окръжен съд в  
следния състав: 
-председател и двама члена - представители на Общинска администрация-
Ботевград определени от кмета на общината. 
-Милчо Владимиров – общински съветник 
-Тихомир Лалов-общински съветник 
-Иван Райчинов-общински съветник 
-Цанко Цанов – общински съветник 
 
2.Възлага на комисията по т.1 да изпълни процедурата по Закона за съдебната 
власт и внесе необходимите документи за избор на съдебните заседатели   в 
Общинският съвет в срок до 25.09.2019 година. 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
Изготвил: А.Нейкова 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД             
                                                
                                                                                                              ПРЕПИС! 

   
      Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       № 255 
                                      Гр. Ботевград, 15.08.2019 г. 
 
 
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община Ботевград 
на Докладна записка относно одобряване на начална пазарна  цена за продажба 
по реда на чл.35,ал..1 от ЗОС на общински недвижим имот/вх.№0808-17/и 
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление 
и местната администрация, чл.35, ал.1, във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС и чл. 43, 
ал. 1 от НРПУРОИ и проведено   поименно гласуване със 17 гласа „за”, 0 гласа 
„против”, 2 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 29 
 
                                                 Р  Е  Ш  И  : 
 
1. Одобрява актуални начална тръжна пазарна цена и дава съгласие за продажба  
по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 
недвижим имот, включен  в Програма за управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 
20.12.2018 г. на Общински съвет Ботевград, представляващ: 
     - Урегулиран поземлен имот I, в кв. 66 по регулационния план на с. Трудовец, 
с урегулирана площ от 8400 кв. м., заедно със застроените в него: 1. Двуетажна 
масивна сграда със ЗП - 330 кв. м.  2. Едноетажна масивна сграда - помощен блок 
със ЗП - 297 кв. м. Година на построяване - 1970 г. (бивша детска ясла), при 
начална тръжна пазарна цена в размер на 359 900.00 (триста петдесет и девет 
хиляди  и деветстотин) лева, без включен ДДС.   
     2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира извършването на 
произтичащите от т.1 на решението процедури по  ЗОС. 
 
 
 
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 
                                                       /РОСИЦА МИЛЧЕВА/ 
 
 
Изготвил: А.Нейкова 


