ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№1
Гр. Ботевград, 14.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменения на
Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху
общинската част от капитала на търговските дружества/вх.№5/ ,
Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и проведено
гласуване със 17 гласа „за”,7 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се „
от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Прави следните изменения в Наредбата за упражняване правото на
собственост на общината върху общинската част от капитала на
търговските дружества:
1.1. В раздел четвърти „Правомощия на органите на общинските
предприятия – търговски дружества” - чл.15А с текст ”Решенията по
чл.15 се вземат с абсолютно мнозинство от 100% от общия брой на
избраните общински съветници, това мнозинство не касае решенията за
придобиване на имущество” да се измени и да приеме текста:
Чл.15 А. „Решенията за разпореждане с дялове и акции на общински
дружества и за започване на производство по ликвидация се приемат с
мнозинство 2/3 от общия брой на избраните общински съветници.
.1.2. В раздел шести „Задължения на представителите на общината в
търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник” –
чл.22А с текст ”Решенията по чл.22 се вземат с абсолютно мнозинство
от 100% от общия брой на избраните общински съветници, това
мнозинство не касае решенията за придобиване на имущество.” да се
отмени.

1.3. В раздел шести „Задължения на представителите на общината в
търговските дружества, в които общината е акционер или съдружник”чл.23А с текст „Решенията по чл.23 се вземат с абсолютно мнозинство
от 100 % от общия брой на избраните общински съветници, това
мнозинство не касае решенията за придобиване на имущество” да се
отмени .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№2
Гр. Ботевград, 14.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно създаване на
Общинско предприятие /вх.№ 15 / и становища на Постоянните
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград
на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с
чл.51, чл.52, ал.2 и ал.3 и чл. 53 от Закона за общинската собственост и
проведено поименно гласуване със 17 гласа „за”,1 глас „против”, 8
гласа „въздържал се „ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Създава Общинско предприятие :
1.1.С наименование Общинско предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО” – гр. Ботевград
1.2. Със седалище и адрес на управление: гр.Ботевград, пл.Освобождение
№ 13.
1.3.Предмет

на

дейност:

поддържане,

ремонт,

модернизация

и

реконструкция на общински сграден фонд, улици, съоръжения и мостове,
водопроводи, канализационни, топлофикационни и други инсталации в
сгради-общинска собственост, улично осветление,пътна маркировка,
поддържане на знаковото стопанство, озеленяване , строително- ремонтни
услуги на населението, стопанисване на общинския жилищен фонд,
паркинги

и

др.

комунални

фондове,

поддържане

на

чистотата,

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, снегопочистване и
други комунални дейности.

2.Приема

Правилник

за

дейността

на

Общинско

предприятие

„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО”.
3.Приема структура на общинско предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО
И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО”, /съгласно Приложение № 1/,с
числен състав от 37 човека .
4.Предоставя за стопанисване и управление на общинско предприятие
„БЛАГОУСТРОЙСТВО

И

КОМУНАЛНО

СТОПАНСТВО”

имущество по опис, съгласно Приложение № 2.
5. Възлага на кмета на община Ботевград да назначи директор на
общинското предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО” , съгласно чл.55 от ЗОС.
6. Създава нов

второстепенен разпоредител с бюджетни кредити –

Общинско предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО”- гр.Ботевград.
7. Финансирането на Общинско предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО”- гр.Ботевград ще се извършва чрез
бюджета на Община Ботевград.
8.

Създава

нова

партида

„БЛАГОУСТРОЙСТВО

И

на

Общинско

КОМУНАЛНО

предприятие

СТОПАНСТВО”-

гр.Ботевград.
9. Възлага на кмета на община Ботевград да извършиш произтичащите от
горното действия, съгласно действащото законодателство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА
НА
ОБЩИНСКО
ПРЕДПРИЯТИЕ
„БЛАГОУСТРОЙСТВО
И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО" - ГР. БОТЕВГРАД
Чл. 1. Този правилник урежда предметът на дейност, структурата,
управлението, численият състав и правата и задълженията по отношение
на предоставеното общинско имущество на Общинско предприятие
„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО" - гр.
Ботевград.
Чл. 2. (1) Общинско предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО" - гр. Ботевград (ОП „БКС”) се създава с
решение на Общински съвет Ботевград на основание чл. 52, ал.2 от Закона
за общинската собственост.
(2)Общинско предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО" - гр. Ботевград няма статут на юридическо лице. То е
специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и
услуги, необходими за задоволяване на потребностите на населението и за
осигуряване изпълнението на общинските дейности, финансирани от
общинския бюджет.
(3) ОП „БКС” е второстепенен разпоредител с бюджет.
Чл. 3. ОП „БКС” е със седалище и адрес на управление: гр.
Ботевград, пл. „Освобождение” № 13.
Чл. 4. Общинското предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО" - гр. Ботевград е с предмет на дейност:
Пoддъpжaнe, peмoнт, мoдepнизaция и peкoнcтpукция нa
oбщинcки cгpaдeн фoнд, улици, cъopъжeния и мocтове, вoдoпpoвoдни,
кaнaлизaциoнни, тoплoфикaциoнни и дpуги инcтaлaции в сградиобщинска собственост, улично осветление, пътнa мapкиpoвкa,
пoддъpжaнe нa знaкoвoтo cтoпaнcтво, озеленяване, cтpoитeлнopeмoнтни уcлуги нa общината и нaceлeниeтo, cтoпaниcвaнe нa
oбщинcкия жилищeн фoнд, пapкинги и дpуги кoмунaлни фoндoвe,
пoддъpжaнe нa чиcтoтaтa, сметосъбиране и сметоизвозване на битови
oтпaдъци, снегопочистване и дpуги комунални дейности.
Чл. 5. (1) С решението на Общинския съвет за създаване на
общинското предприятие се приема правилника за организацията,
устройството и дейността, структурата, числения състав и източниците на
средства.
(2) Предприятието може да бъде преобразувано и закрито с решение
на Общинския съвет.
Чл.
6.Общинско
предприятие
„БЛАГОУСТРОЙСТВО
И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО” - гр. Ботевград е с утвърдена структура и

числен състав, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящия
правилник.
Чл.7.(1) ОП „БКС” се ръководи и представлява от директор.
(2) Директорът на общинското предприятие се назначава от кмета на
общината на трудов договор.
(3) В договора по ал. 2 се описват правомощията по управлението и
трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.
Чл.8. Директорът на общинско предприятие „БКС”:

1. организира и управлява цялостната дейност на предприятието,
съобразно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и
разпорежданията на кмета на общината;
2. представя годишен отчет за приходите и разходите на
предприятието за утвърждаване от Общинския съвет;
3. разработва краткосрочни и дългосрочни програми за развитие на
предприятието и работи по тяхното изпълнение след утвърждаване от
Кмета на Общината;
4. организира контрола върху финансово-счетоводната дисциплина и
ефективното използване на финансовите и материални активи;
5. изготвя поименно длъжностно разписание и го представя за
утвърждаване от кмета на Община Ботевград;
6. сключва трудови договори, преназначава с работниците и
служителите в предприятието, определя техните възнаграждения съгласно
действащата нормативна уредба, изменя и прекратява трудовите
правоотношения, според действащото трудово законодателство;
7. дава отчет за дейността на предприятието и за своята дейност пред
Общинския съвет и пред кмета на общината;
8. изготвя годишен счетоводен баланс и го представя в общинската
администрация.
9. организира ефективното използване,управление и опазване на
имуществото на предприятието,вкл. Предоставените имоти и вещи
съгласно Приложение №2.
Чл.
9.
(1)
Директорът
на
общинското
предприятие
„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО" - гр. Ботевград
разработва Вътрешни правила за дейността му, които представя на кмета
на общината за утвърждаване.
(2) С вътрешните правилата по ал.1 се определят:
1. специализацията на вътрешните структури по дейности;
2. подчинеността и взаимовръзките;
3. правата и задълженията на персонала;

4. санкциите при неспазването на правилата и другите нормативни
актове;
5. други специфични правила и изисквания, свързани с дейността.
Чл.10. (1) Директорът на ОП „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО" - гр. Ботевград представлява общинското
предприятие пред всички държавните и общински органи и институции,
пред съдебните органи, пред банките, пред физически и юридически лица.
(2) Договорите за осъществяването на дейността на общинското
предприятие „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО"гр. Ботевград се сключват от Директора на Общинското предприятие и се
съгласуват с определено със заповед от Кмета на община Ботевград
длъжностно лице.
Чл. 11. Кметът на община Ботевград или определено от него
длъжностно лице координира и контролира осъществяването на дейността
на ОП „БКС”.
Чл.12. (1) Финансирането на ОП „БКС” се извършва чрез бюджета на
общината.
(2) Годишния отчет за приходите и разходите на Общинското
предприятие се приема от ОбС.
(3)Реализираните приходи от ОП „БЛАГОУСТРОЙСТВО И
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО"-гр. Ботевград се внасят в приход на
община Ботевград.
Чл.13. (1) Общинското предприятие представя на Кмета на
Общината тримесечен отчет за приходите и разходите.
(2) Актуализации в бюджета се извършват след разглеждане и
утвърждаване от ОбС, въз основа на мотивирано предложение от
директора на Общинското предприятие, чрез общинската администрация.
Чл. 14. ОП „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО"-гр. Ботевград води счетоводна отчетност съгласно
Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове.
Чл. 15. На ОП „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО
СТОПАНСТВО"-гр. Ботевград се предоставят за стопанисване и
управление имоти и вещи общинска собственост, съгласно Приложение
№ 2, неразделна част от Правилника.
Допълнителни разпоредби
§ 1. Настоящият правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 от
ЗОС.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№3
Гр. Ботевград, 14.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване
на Исторически музей-Ботевград за финансиране по Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Сърбия
2014-2020./вх.№11/и становища на Постоянните комисии по същия
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 6
,т.8 и т.23 от ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 29 гласа
„за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се „ от общ брой общински
съветници 29,
Р Е Ш И:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ –
БОТЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КАТО ПАРТНЬОР НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ –
ЗАЙЧАР, РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ, ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ИНТЕРРЕГ - ИПП БЪЛГАРИЯ - СЪРБИЯ 2014 - 2020, БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ №:
2014TC16I5CB007-2015-1, С ПРОЕКТ „МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦА”.
2. ДАВА

СЪГЛАСИЕ ДИРЕКТОРЪТ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БОТЕВГРАД ДА
ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ – ЗАЙЧАР, ВЕДНО
С ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, НЕОБХОДИМИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ИЗИСКУЕМИ
ДОКУМЕНТИ КЪМ ПРОЕКТА.

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ ОБЩИНА БОТЕВГРАД, В СЛУЧАЙ НА ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТ
„МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦА”, ДА ОСИГУРИ ВРЕМЕННА НАЛИЧНОСТ НА СРЕДСТВА ЗА
ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА, ДОКАТО СЪЩИТЕ НЕ БЪДАТ
ВЪЗСТАНОВЕНИ ОТ ПРОГРАМАТА.
4. ВЪЗЛАГА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БОТЕВГРАД ДА ПОДГОТВИ ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НЕГО) И
НЕОБХОДИМИТЕ ПРЕВОДИ, КАТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ПОЛЗВА ВЪНШНИ УСЛУГИ.
5. ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯ СВОБОДНО ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА
СГРАДАТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – БОТЕВГРАД ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРОЕКТ „МУЗЕИ БЕЗ
ГРАНИЦА” ЗА ПЕРИОД ОТ 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ПРОЕКТА.

6. ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ ПРОЕКТ „МУЗЕИ БЕЗ ГРАНИЦА” ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА В
ПОДКРЕПА НА ДЕЙНОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД 2014-2020, СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗЦВЕТ И
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ, ПРИОРИТЕТ 4 - МЕСТНО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА
АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№4
Гр. Ботевград, 14.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване
на Община Ботевград по Проект „Красива България” на
Министерството на труда и социалната политика/вх.№12/и становища
на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА и проведено
поименно гласуване с 29 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал
се „ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства по Проект „Красива
България” на МТСП, както следва:
1.1. По мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените
места” - за финансиране на Проектно предложение: „Ремонт на Паметниккостница на Ботевите четници в с.Скравена и прилежащите й
пространства” на стойност до 180 000.00 лв. с ДДС.
1.2.По мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” - за
финансиране на Проектно предложение: „Ремонт на помещения в Сградата
за доболнична помощ - гр.Ботевград” на стойност до 180 000.00 лв. с ДДС.
2. Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира с 50% от стойността
реализацията на всеки от проектите по т.1 от това решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№5
Гр. Ботевград, 14.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка за именуване на улица в
гр.Ботевград/вх.№ 4/ и становища на Постоянните комисии по същия
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 18 от
ЗМСМА и проведено гласуване с 29 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас
„въздържал се „ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:

1. Именува улица, определена с о.т.3008-о.т.3007-о.т.3006-о.т.3005о.т.3002-о.т.3000-о.т.937б-о.т.937в на улица „ЧАВДАР”

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№6
Гр. Ботевград, 14.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение на
ПУП-Плана за регулация и застрояване/ПРЗ/ на Урегулирани поземлени
имоти/УПИ/ І- За многофункционална спортна зала и озеленяване
/вх.№134 и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,
Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местно самоуправление и местна администрация с 29 гласа „за”,0 гласа
„против”, 0 глас „въздържал се „ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на УПИ І - За
многофункционална спортна зала и озеленяване, кв. 249, УПИ І - За
общественообслужваща дейност и озеленяване, кв. 251 и улица с о.т.
321б – о.т. 321г по действащия регулационен план на гр. Ботевград като
същите се обединят в един нов УПИ І-За многофункционална спортна
зала, тренировъчна зала с хотелски комплекс, трафопост, паркинг и
озеленяване, кв. 249.
2. За новообразувания УПИ І-За многофункционална спортна зала,
тренировъчна зала с хотелски комплекс, трафопост, паркинг и
озеленяване се запази устройствената зона от разновидност „Ж” с
показатели: плътност на застрояване (П застр.80%), интензивност (Кинт.
3), мин. необходима озеленена площ (П озел. 20%) и се установи високо
(над 15м) застрояване на сгради за общественообслужваща дейност.
3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването
на произтичащите от горното решение процедури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№7
Гр. Ботевград, 26.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане бюджет
на община Ботевград за 2016 година и Индикативен годишен разчет за
сметките за средства от Европейския съюз за 2016 година/вх.№16/ и
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона
за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2016г., ПМС № 380/29.12.2015г.за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016г.,
чл.34, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане и
отчитане на бюджета на община Ботевград и проведено поименно
гласуване с 28 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се „ от общ
брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
І. Приема Индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, съгласно чл.144 от ЗПФ -Приложение № 1а.
ІІ. Приема бюджета на община Ботевград за 2016г., съгласно
приложение № 1б в т.ч.:
1.Приходна част
19 223 908
в.т.ч.:
1.1.Приходи от централния бюджет
12 717 122
-Обща субсидия за делегирани .от държавата 9 777 722
-Обща изравнителна субсидия- трансфер за местни дейности - 1 797 500
-За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища- 209 600
-Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности 932 000
1.2.Приходи с местен характер в размер на
- 6 125 650
в.т.ч.
- имуществени данъци
1 398 000
- приходи от доходи от собствен ост 1 172 500
- общински такси
2 650 150

- глоби и административни наказания
- други неданъчни приходи/ДДС и ЗКПО/
- приходи от продажба на нефинансови активи
- помощи и дарения
3. Финансиране
в т.ч. преходен остатък

- 152 000
- 105 000
- 840 000
- 18 000

381 136
359 548
2. Разходна част
19 223 908
2.1.Заплати и осигурителни вноски
9 646 897
2.2.Издръжка
6 237 577
2.3.Социални разходи,стипендии
800 792
2.4.Придобиване на нефинансови активи
1 994 202
2.5.Субсидии
544 440
в т.ч. читалищни дейности
304 440
3.Приема разчет за капиталовите разходи, включващи всички източници на
финансиране, в т.ч. за разпределението на целевата субсидия за капиталови
разходи, приета с чл.50 от ЗДБРБ за 2016г., по обекти на строителство и
основен ремонт за придобиване на материални и нематериални
дълготрайни активи, съгласно Приложение № 1в.
4.Утвърждава разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от
приходи по параграф 40-00 „Постъпления от продажба на общински
нефинансови активи”, съгласно Приложение № 9.
5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с
показатели за 2016г. и прогнозни показатели за периода 2017 и 2018г.
/Приложение 3/.
6. Утвърждава справка за очаквания размер на разходите за 2016г./в
годишен размер/ на общините-бенефициенти по Програмата за развитие на
селските райони, администрирана от Разплащателната агенция към ДФ
„Земеделие”, съгласно Приложение № 10.
7. Приема разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на
проекти по програми на ЕС през 2016г. по договори за БФП, съгласно
Приложение № 8.
8. Приема максималния размер на новите задължения за разходи, които
могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат да
надвишават 5 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните 4 години; ограничението не се прилага за задължения за
разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
9. Приема максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през годината, като наличните към края на годината поети
ангажименти за разходи не могат да надвишават 30 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години;

ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения.
10. Утвърждава справка за разпределението на средствата от преходния
остатък от 2015г. по функции и дейности по бюджета за 2016г., съгласно
Приложение № 3а.
11.Приема максимален размер на общинския дълг за 2016г. в размер на
3 650 992 лв., съгласно Приложение № 14.
12.Приема размера на просрочените вземания, които се предвижда да
бъдат събрани през бюджетната 2016г., съгласно обяснителна
записка/Приложение 10/..
13.Приема справка за размера /ставката/ на данъка върху недвижимите
имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество на община
Ботевград за 2016г., съгласно Приложение № 2.
14. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгл. чл. 9,
ал.1 от
Закона за общинския дълг, съгласно Приложение № 4.
15.Утвърждава числеността на общинската администрация, съгласно
Приложение № 5
16.Утвърждава справка за разпределение субсидията на читалищата за
2016г., съгласно Приложение № 7.
17. Утвърждава размер на помощи до 60 лева при погребения на самотни
и социално- слаби граждани.
18.Утвърждава „Други разходи” в размер на 17 200 лева, съгласно
Приложение № 14.
19.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни
разходи,
съгласно Приложение № 11.
20. Утвърждава списък на 95 човека пътуващ педагогически персонал в
делегираните от държавата дейности с право на заплащане до 100% от
средства за транспортни разходи, съгласно Приложение 12 .
21.Утвърждава обезщетения и помощи за подпомагане на граждани в
размер на 782 000 лева, съгласно Приложение № 13.
22. Приема програма за празници и чествания в община Ботевград за
2016г., съгласно
Приложение № 6.
23. Приема следните лимити за разходи:
23.1.Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови
възнаграждения
23.2. Размер на един храноден в детски ясли до 2,20 лева
23.3. Размер на един храноден в детските градини до 2,45 лева
24.Възлага на кмета:
24.1.Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
24.2.Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
24.3.Да организира и утвърди разпределението на бюджета по тримесечия.
24.4.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния
темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага

конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или
трайно намаляване на бюджетните разходи.
25. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и
разпределени средства по общинския бюджет по пълна бюджетна
класификация и по тримесечия.
26.Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване
на субсидията на организации с нестопанска цел.
27.Общинският съвет упълномощава кмета на общината да одобрява
разпределението на средствата на делегираните от държавата дейности на
училищата и изготвената впоследствие формула.
28. На основание чл.42 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане и отчитане на бюджета на община Ботевград предоставя
следните правомощия на кмета при спазване на общия размер на бюджета:
28.1.Да изменя размера на бюджетите за различните видове разходи на
една бюджетна дейност.
28.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации,
звена и субсидирани дейности по бюджета на общината при нарушаване на
бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите
приоритети до неговото преустановяване.
28.3.Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,
без да изменя общия и размер в частта за местни дейности.
28.4.Да разработва и възлага подготовката на общинските програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори по
Национални програми и от други източници за реализиране на годишните
цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
28.5.Да кандидатства за предоставяне на средства от централния бюджет и
други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми
и проекти.
29.Приема за сведение протокол за проведено обществено обсъждане на
проектобюджет на община Ботевград за 2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№8
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно искане за
свикване
на
Общото
събрание
на
акционерите
на
„БАЛКАНГАЗ2000” АД,гр.Ботевград/вх.№30 и становища на
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на
основание чл.21, ал.1 , т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във вр. с чл.226 от Търговския закон и проведено
поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 5 глас „въздържал
се „ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
І. Да се внесе искане в Съвета на директорите на „БАЛКАНГАЗ
2000”АД,гр.Ботевград за свикване на извънредно Общо събрание на
акционерите на дружеството при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Промени в числеността и състава на Съвета на директорите на
„БАЛКАНГАЗ 2000”АД,гр.Ботевград.
2. Промени в Устава на акционерно дружество „БАЛКАНГАЗ
2000”АД,гр.Ботевград
ІІ. Прекратява пълномощията на Георги Цветанов Георгиев като
представител на Община Ботевград в Общото събрание на „БАЛКАНГАЗ
2000”АД,гр.Ботевград
ІІІ. Упълномощава като представител на Община Ботевград в Общото
събрание на „БАЛКАНГАЗ 2000”АД,гр.Ботевград
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – кмет на Община Ботевград.
ІV. Възлага на представителя на Община Ботевград в Общото събрание на
акционерите на „БАЛКАНГАЗ 2000”АД,гр.Ботевград да гласува по
точките от дневния ред по следния начин:
По т.1 .Увеличава броя на членовете на СД на „БАЛКАНГАЗ
2000”АД,гр.Ботевград от три на пет члена.
Освобождава от СД на „БАЛКАНГАЗ 2000”АД,гр.Ботевград Мария
Гаврилова Накова и Евелина Кръстева Канзова –Цветанова.
Избира Съвет на директори на БАЛКАНГАЗ 2000”АД,гр.Ботевград, както
следва:

1.Тихомир Василев Николов- машинен инженер;гр.Ботевград,бул.”Цар
Освободител”№19,вх.Б,ет.5,ап.30
2.Христо Петков Якимов- юрист;гр.Ботевград,ул”Ал.Батенберг”№33
3. Красимир Борисов Георгиев- машинен инженер; гр.Ботевград,
ул.Букорска№32
4. Иван Цаков Цаков- машинен инженер;гр.Ботевград,ул.”Сан Стефано
№17”
5. Борис Добринков Дренов,-маш инен инженер; гр.Ботевград,
ул.”Ал.Стамболийски”№52б,ет.2
Възнаграждението на Съвета на директори да бъде в размер по 200 лева за
членовете и 300 лева за председателя на СД.
По т.2. Да предложи и гласува „за” промени в Устава на акционерно
дружество „БАЛКАНГАЗ 2000”АД,гр.Ботевград, съгласно Приложение 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№9
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно обявяване на общински

недвижими имоти-самостоятелни обекти в сграда Младежки домгр.Ботевград за публична общинска собственост/вх.№10/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.6, ал.2, във връзка с чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС и
проведено поименно гласуване с 28 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас
„въздържал се „ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Обявява за ПУБЛИЧНА общинска собственост следните
самостоятелни обекти в сграда „МЛАДЕЖКИ ДОМ” с идентификатор
05815.301.113.23 по КККР на гр.Ботевград:
1.1.Самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
05815.301.113.23.1 по КККР на гр.Ботевград, с предназначение : друг
вид самостоятелен обект, брой нива:1, застроена площ: 1014.55 кв.м.,
състоящ се от салон, тоалетни , две гримьорни, коридор, фоайе, стълби, с
идеални части: 17.795% от сградата и от правото на строеж, с адрес
гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.0/нула/, а по действащия РП,
находящ се в УПИ І , кв.65 /Младежки дом-гр.Ботевград/, актуван с
АОС-частна №2013/2014г.
1.2.Самостоятелен
обект
в
сграда
с
идентификатор
05815.301.113.23.4 по КККР на гр.Ботевград, с предназначение : друг вид
самостоятелен обект, брой нива:1, застроена площ: 1452.74кв.м.,
състоящ се шест броя помещения, фоайе, санитарен възел, стълби, с
идеални части: 25.738% от об.ч. на сградата и от правото на строеж,
гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.1/първи/, а по действащия РП в
УПИ І , кв.65/Младежки дом-гр.Ботевград/, актуван с АОС-частна
№2014/2014г.
1.3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
05815.301.113.23.5 по КККР на гр.Ботевград, с предназначение : за
културна и обществена дейност, брой нива:1, застроена площ: 1370.75

кв.м., състоящ се от фоайе, санитарен възел, стълби, тераса, канцелария с
тераса с идеални части: 24.286% от об.ч. на сградата и от правото на
строеж , гр.Ботевград, пл.Незнаен войн №5, ет.2/втори/, а по действащия
РП, находящ се в УПИ І , кв.65 /Младежки дом-гр.Ботевград/, актуван с
АОС-частна №2015/2014г.
МОТИВИ: Горепосочените обекти ще продължат да изпълняват
предназначението си за задоволяване на обществените потребности за
които са предназначени : културни, обществени и младежки дейности.
2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира
произтичащите процедури по реда на ЗОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 10
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно обявяване на общински

недвижими имоти за публична общинска собственост/вх. 31/
/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.6, ал.2, във връзка с чл.3,
ал.2, т.3 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 28
гласа „за”,0
гласа „против”, 0 глас „въздържал се „ от общ брой общински
съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Обявява за ПУБЛИЧНА общинска собственост следните
недвижими имоти-частна общинска собственост :
1.1.КВАРТАЛЕН КЛУБ/ромски клуб/, представляващ едноетажна
сграда с идентификатор 05815.302.241.1 със ЗП-174кв.м. по Кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград, построена през 2007г. в
поземлен имот с идентификатор
05815.302.241 по КККР на
гр.Ботевград, актувана с акт за частна общинска собственост №
2197/13.01.2016г.
1.2. КЛУБ ЗА КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ, представляващ
едноетажна сграда със ЗП-91.36кв.м., построена през 2011г., в УПИ ІV-за
културен дом на кв.31, по плана на с.Рашково, с акт за частна общинска
собственост №2191/30.11.2015г.
1.3. КЛУБ ЗА КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ, представляващ
едноетажна сграда ЗП-119.00кв.м., построена през 2009г. в УПИ ІІІ-за
обществено обслужваща дейност на кв.40 по плана на с.Скравена, с акт за
частна общинска собственост №2189/25.11.2015г.
1.4. КЛУБ ЗА КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ, представляващ
едноетажна сграда- ЗП-104.25кв.м., построена през 2010г. в УПИ І-за
комбинат за детска градина, детска ясла, кв.78, по плана на с.Литаково, с
акт за частна общинска собственост №2190/30.11.2015г.
1.5. КЛУБ ЗА КУЛТУРНО-МАСОВА ДЕЙНОСТ, представляващ
едноетажна сграда- ЗП-133.49кв.м., построена през 2007г. в УПИ VІІІ-за

училище на кв.2 по плана на с.Врачеш, с акт за частна общинска
собственост №2188/24.11.2015г.
МОТИВИ: Горепосочените недвижими имоти изпълняват и ще
продължат да изпълняват предназначението си за задоволяване на
обществени потребности от местно значение : квартален клуб и клубове за
културно-масова дейност.
2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира
произтичащите от т.1 в настоящото решение процедури по реда на
ЗОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 11
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на движима

вещ- общинска собственост на ОП”БКС” за стопанисване и
управление/вх.№ 27/и становища на Постоянните комисии по същия
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. .21, ал.1, т.8
от ЗМСМА,чл.11, ал.2, във връзка с чл. 12, ал.1 от Закона за
общинската собственост и проведено поименно гласуване с 28
гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се „ от общ брой
общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Прекратява предоставените права за ползване на „В и К Бебреш”
ЕООД в Решение № 56/27.02.2014г.на Общински съвет – Ботевград, върху
следната движима вещ – общинска собственост:
- специализиран автомобил
„Автовишка” с номер на шаси
ZCFA6581002045374 и рег.№ СО 03 26 ВК, марка Ивеко, мод. 6512,
2. Предоставя за стопанисване и управление на ОП” Благоустройство
и комунално стопанство”
- специализиран автомобил
„Автовишка” с номер на шаси
ZCFA6581002045374 и рег.№ СО 03 26 ВК, марка Ивеко, мод. 6512 и
допълва Приложение № 2 към Правилника за организацията, устройство
и дейността на ОП”БКС” към Решение №2/14.01.2016г. на Общински
съвет Ботевград.
3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира
произтичащите от горното решение процедури по Закона за общинската
собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 12
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно

– КМЕТ НА ОБЩИНА

съгласие за отпускане
финансови средства за информационно обслужване на Община
Ботевград /вх.№37/ и становища на Постоянните комисии по същия
въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.6
и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,1
глас „против”, 3 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 21 250 (двадесет и една хиляди
двеста и петдесет) лева без включен ДДС за осигуряване за срок от една
година на информационно обслужване на община Ботевград чрез
закупуване на телевизионно време .
2. Избира Временна комисия в състав : д-р Веселка Златеваобщински съветник;Стоян Стоянов – общински съветник; Филип
Филипов-общински съветник;Радослав Маринов- общински съветник и
представител на медиите, която да изготви и предложи разпределение за
ползване на телевизионното време
3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши
произтичащите от т.1 действия чрез пряко договаряне.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 13
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка
относно представяне на

Годишен доклад за дейността на Звено ”Вътрешен одит” в
Община Ботевград /вх.№ 24/ 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 във вр. с чл.28,ал.2 от закона за вътрешния
одит в публичния сектор и проведено гласуване с 23 гласа „за”,0
глас „против”, 3 глас „въздържал се „ от общ брой общински
съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен доклад за дейността на Звено”Вътрешен одит” в
Община Ботевград през 2015 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 14
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласуване на Годишен

план за дейността на звено”Вътрешен одит” за 2016 г. /вх.№23/
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 във вр.с
чл.27,ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и
проведено гласуване с 25
гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа
„въздържал се „ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Приема Годишен план за дейността на Звено”Вътрешен одит” в Община
Ботевград през 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 15
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласуване на

Стратегически план за дейността на звено”Вътрешен одит” за
2016 г. /вх.№22/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 във
вр.с чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор и
проведено гласуване с 25 гласа „за”,0 глас „против”, 0 гласа „въздържал
се „ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Съгласува Стратегически план за дейността на Звено”Вътрешен одит”
в Община Ботевград през 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 16
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за

одобряване на схема за поставяне на преместваеми търговски
обекти върху терен, находящ се между кв.62 и кв.49 по
действащия регулационен план на гр.Ботевград. /вх.№32/
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.1 и т.2, и на основание чл.21,ал.1, т.8 и 21.ал.1, т.23 от ЗМСМА,
чл.56 от Закон за устройство на територията и чл.9, ал.3 от Наредбата
за преместваемите обекти за рекламните, информационните и
монументално-декоративни елементи на територията на Община
Ботевград и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”,3 глас
„против”, 3 гласа „въздържал се „ от общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за провеждане на търговско изложение „Български
панаир на модата” в гр. Ботевград.
2.Дава съгласие за одобряване от гл.архитект на Община Ботевград –
Схема за разполагане на 24 изложбени бунгала, върху терен, находящ се
между кв. 62 и кв.49 по действащия регулационен план на гр.Ботевград,
3.Възлага на Кмета на общината да извърши произтичащите
процедури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 17
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане Правилник за

устройството и дейността на Обществения съвет по социално
подпомагане в Община Ботевград/вх.№28/и становища на
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград
на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от Правилника за
организация и дейност на ОбС,неговите комисии и взаимодействието
му с ОА-Ботевград и проведено гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал се „ от общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И:
1. Приема Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет
по социално подпомагане в Община Ботевград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 18
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА СПАСЕН ЦЕНОВ

– ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК на

Докладна записка относно изготвяне и изпълнение на програма за
задържане на младите хора и привличане на нови жители в
Община Ботевград/вх.№20/и становища на Постоянните комисии по
същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград
на основание
чл.21,ал.1,т.1 и т.23 от ЗМСМА и проведено гласуване с 26 гласа
„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „ от общ брой общински
съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Създава Временна комисия в състав от 7 човека ,която в срок до
30.03.2016 година да изготви краткосрочна програма за задържане на
младите хора и привличане на нови жители в Община –Ботевград в
състав,както следва:
1.1.Председател – Спасен Ценов
Членове: Дамян Русинов-общински съветник
Тихомир Найденов-общински съветник
Силвия Христова-общински съветник
Стефка Граматикова- общински съветник
представител на Общинска администрация
представител на Общинска администрация.
2. В срок до 30 април 2016 година да се проведе публично обсъждане
на програмата по т.1
3. В срок до 30 април 2016 година програмата по т.1 и бюджета за
изпълнението и да се одобри от Общински съвет-Ботевград
4. Възлага на кмета на община Ботевград да организира изпълнението
на Програмата за задържане на младите хора и привличане на нови
жители в Община –Ботевград в срок до 30 април 2017 година и
отчитане на резултатите до 30 септември 2017 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 19
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА СПАСЕН ЦЕНОВ
– ОБЩИНСКИ
СЪВЕТНИК на Докладна записка относно изготвяне и изпълнение
на програма за привличане на инвеститори и изграждане на бранд
”Ботевград” като дестинация за инвестиции /вх.№19//и становища
на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.1 и т.23 от ЗМСМА и проведено
гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „ от
общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Създава Временна комисия в състав от 7 човека ,която в срок до
31.04.2016 година да изготви двугодишна интензивна програма за
привличане на инвеститори и изграждане на бранд”Ботевград” като
дестинация за инвестиции в състав,както следва:
1.1.Председател – Спасен Ценов
Членове:Цветан Цолов-общински съветник
Тихомир Найденов-общински съветник
Коцо Коцев-общински съветник
Стоян Иванов- общински съветник
представител на Общинска администрация
представител на Общинска администрация.
2.В срок до 30 май 2016 година да се проведе публично обсъждане на
програмата по т.1
3.В срок до 30 май.2016 година програмата по т.1 и бюджета за
изпълнението и да се одобри от Общински съвет-Ботевград
4. Възлага на кмета на община Ботевград да организира изпълнението на
Програмата за привличане на инвеститори и изграждане на
бранд”Ботевград” като дестинация за инвестиции в срок до 30 май 2018
година и отчете резултатите до 30 септември 2018 година
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 20
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА СТЕФКА ГРАМАТИКОВА
–
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК на Докладна записка относно
изменение в Решение №41/29.12.2015 г. за приемане план за
работа на ОбС през първото тримесечие на 2016 година/вх. №33/и
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският
съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.12 от ЗМСМА
и
чл.26,ал.1,2,3,4 и 5 от Закона за народните читалища и проведено
гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се „ от
общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Допълва приетия с решение №41/29.12.2015 г. План за работа на
Общинския съвет-Ботевград в частта за м. МАРТ 2016 г. , както следва:
Нова т.2.:Доклади за дейността през 2015 г на Народните
читалища:НЧ”Н.Ракитин”-с.Трудовец;НЧ”Събуждане”-с.Врачеш;НЧ”19ти февруари”-с.Скравена;НЧ”Светлина”с.Литаково;НЧ”Правада”с.Новачене;НЧ”Трифон Христовски”с.Радотина;НЧ”Христо Ботев”с.Краево;НЧ”Слънце”-с.Липница,отчети за изразходваните бюджетни
средства,включително по решения на Общински съвет-Ботевград за 2015 г.
и програми за дейността на читалищата през 2016 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 21
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно промяна в състава на

Общински консултативен съвет по въпросите на младежта
/вх.№25/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,
Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 от
ЗМСМА и проведено гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа „против”, 0
гласа „въздържал се „ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
Изменя състава на Общински консултативен съвет по въпросите на
младежта /ОКСВМ/, както следва:
Председател: Румен Христов - заместник-кмет на Община Ботевград
Членове:
1Спасен Ценов- общински съветник
2.Дамян Русинов- общински съветник
3. Йорданка Цветкова - председател на Младежко движение за развитие на
селските райони в България
4. Николета Иванова - гл.експерт „Образование” в ОА
5. Веселка Божкова - гл.експерт „Култура и вероизповедания” в ОА
6. Петко Колев - директор на ОП „Балкан”
7. Царинка Димитрова - мл.експерт в отдел „Посреднически услуги” към
ДБТ Ботевград
8. Петя Петрова - социален работник в отдел „Закрила на детето” към
ДСП Ботевград

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 22
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване на

Община Ботевград пред фонд”Социална закрила”към МТСП с
проект „Предоставяне на социалната услуга Център за социална
рехабилитация и интеграция в /вх.№ 34//и становища на
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград
на основание чл.21,ал.1,т.6,т.8 и т.23 от ЗМСМА и проведено
поименно гласуване с 26 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 кандидатства пред Фонд „Социална
закрила” към МТСП с проект „Предоставяне на социалната услуга Център
за социална рехабилитация и интеграция в Ботевград”.
2.Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира проекта със средства в
размер 2333,33 лв. (две хиляди триста тридесет и три лева),
представляващи 10 % (десет процента) от общия бюджет на проекта.
3.Дава съгласие за предоставяне на помещение от 60 кв.м, находящо се на
партера в сградата на Основно училище „Васил Левски” – гр.Ботевград и
плувния басейн в училището (по изготвен график) за целите на проект
„Предоставяне на социалната услуга Център за социална рехабилитация и
интеграция в Ботевград” за срок от 10 (десет) месеца.
4.Възлага на кмета на Община Ботевград да осъществи всички необходими
стъпки по кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 23
Гр. Ботевград, 28.01.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласие за
отпускане на финансови средства за закупуване на нов софтуер за
нуждите на Общинска администрация – Ботевград/вх.№36/и становища
на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от ЗМСМА и проведено
поименно гласуване с 26 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 18 000 (осемнадесет
хиляди) лева с включен ДДС за закупуване на софтуер за нуждите на
общинска администрация Ботевград.
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши
произтичащите от т.1 действия при спазване разпоредбите на Закона за
обществените поръчки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

