ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 24
Гр. Ботевград, 16.02.2016 г.

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ
– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Програма за управление на община
Ботевград 2015-2019 година/вх.№53/ и становища на Постоянните
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград
на
основание чл.21,ал.1,т.12 във вр. с чл.44,ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с
26 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се„ от общ брой
общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Приема Програма за управление на Община Ботевград – мандат 20152019 година.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 25
Гр. Ботевград, 16.02.2016 г.

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД Докладна записка относно одобряване общата численост и
структурата на Общинската администрация на Община Ботевград /вх.№56/
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският
съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и проведено гласуване с 19
гласа „за”,0 гласа „против”, 7 глас „въздържал се„ от общ брой
общински съветници 29,

Р Е Ш И:
1. Одобрява общата численост и структура на Общинската
администрация на Община Ботевград, в сила от 01.03.2016 година по
Приложение 1.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 26
Гр. Ботевград, 16.02.2016 г.

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ

– КМЕТ НА ОБЩИНА

БОТЕВГРАД Докладна записка относно утвърждаване на окончателния
годишен план за финансиране на капиталови разходи на община Ботевград
за 2015 г./вх.№54/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 във вр. с чл.18 от
Закона за общинския бюджет и чл.124 от Закона за публичните финанси и
проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас
„въздържал се„ от общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И:
1. Утвърждава окончателния годишен план за финансиране на

капиталовите разходи през 2015 година на община Ботевград, съгласно
Приложение №1-„Поименен списък за придобиване на дълготрайни
активи,строителство и основни ремонти в община Ботевград за 2015
година”.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 27
Гр. Ботевград, 16.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване на рекламна
дейност
в
спортни
обекти
на
територията
на
Община
Ботевград,представляващи общинска собственост/вх.№57/ и становища на
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на
основание
чл.21,ал.1,т.8,чл.27,ал.4 и ал.5
от Закона за местното
самоуправление и местната администрация 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. Възлага на кмета на Община Ботевград да води преговори и
извършва необходимите процедури за предоставяне на рекламни услуги в
общинските спортни обекти, като приходите от тази рекламна дейност се
използват изцяло за финансово подпомагане на дейността на спортните
организации с нестопанска цел,регистрирани и развиващи дейност на
територията на община Ботевград.
2.Възлага на кмета на Община Ботевград да сключва договорите за
предоставяне на рекламни услуги в спортните обекти на територията на
общината.
3.Всички средства, които постъпват по сключените договори да бъдат
изразходвани
като
общинска субсидия за финансово подпомагане
дейността на съответната спортна организация с нестопанска цел,съгласно
клаузите на сключения между община Ботевград и рекламодателя договор.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 28
Гр. Ботевград, 16.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД
на Докладна записка относно даване съгласие за
одобряване на схема за поставяне на три преместваеми търговски
обекти,върху терени,общинска собственост по действащия регулационен
план на гр.Ботевград/вх.№48// и становища на Постоянните комисии по
същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл..21, ал.1, т.8
и ал.2, чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.56 от Закон за устройство на
територията и чл.9,ал.1 и ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи на
територията на Община Ботевград и проведено поименно гласуване с 25
гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се„ от общ брой общински
съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за

поставяне на

3 /три/ преместваеми

обекти,

представляващи павилиони за продажба на сладолед върху:
- терен № 1 с площ от 4 кв.метра, находящ се
административни

в УПИ І- за

културни дейности и паркинг в кв.65, ПИ със стар

идентификатор 05815.301.113, актуван с акт № 1374 от 04.10.2012 година
за частна общинска собственост.
- терен № 2 с площ от 4 кв.метра, находящ се в кв.75 /на бул.Трети март,
до пресечката на ул.Гурко/, ПИ с идентификатор 05815.301.344, публична
общинска собственост.

2.
- терен

№ 3 с площ

от 4 кв.метра, находящ се на площадното

пространство между кв.62 и кв.49 / западно от сградата на Исторически
музей/, ПИ с идентификатор 05815.304.1588 , публична общинска
собственост.
2. Дава съгласие за одобряване от гл.архитект на Община Ботевград –
Схема за разполагане на 3 /три/ преместваеми търговски обекти,
представляващи павилиони за продажба на сладолед върху :
- терен № 1 с площ

от 4 кв.метра, находящ се

в УПИ І- за

административни, културни дейности и паркинг в кв.65, ПИ със стар
идентификатор 05815.301.113, актуван с акт № 1374 от 04.10.2012 година
за частна общинска собственост.
- терен № 2 с площ от 4 кв.метра, находящ се в кв.75 /на бул.Трети март, до
пресечката на ул.Гурко/, ПИ с идентификатор 05815.301.344, публична
общинска собственост.
- терен № 3 с площ от 4 кв.метра, находящ се на площадното пространство
между кв.62 и кв.49 / западно от сградата на Исторически музей/, ПИ с
идентификатор 05815.304.1588 , публична общинска собственост.
3. Възлага на Кмета на общината да извърши произтичащите процедури.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 29
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ТИХОМИР НИКОЛОВ – Изпълнителен
директор на „БАЛКАНГАЗ 2000”АД ,гр. Ботевград на Информация за
дейността на „БАЛКАНГАЗ 2000”АД за периода 01.01.2015 година31.12.2015 година /вх.№61/ и ИВАН ГАВАЛЮГОВ – кмет на община
Ботевград на Становище от кмета на община Ботевград /вх.№74/
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 29
гласа. „за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се„ от общ брой общински
съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Приема за информация годишния финансов отчет на “Балкангаз- 2000”АД, гр.Ботевград за 2015 година .

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 30
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно увеличаване капитала на
„Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград” , гр.Ботевград
/вх.№77/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,
Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.9 и ал. 2, чл. 27,
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във вр. с чл. 137, ал. 1, т. 1 и т. 4, чл. 140, чл. 147, ал. 1 и
ал. 2, чл. 148, ал. 1, т. 1 от Търговския закон, чл. 6, чл. 12, т. 1 и т. 4 от
Наредба за упражняване правото на собственост на общината върху
общинската част от капитала на търговските дружества и чл. 5, т. 1 и т. 3
от Учредителен акт на „МБАЛ – Ботевград” ЕООД 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. Увеличава записания капитал чрез увеличаване на дяловете на
„Многопрофилна болница за активно лечение –
Ботевград”
ЕООД,гр.Ботевград от 768 000 лв.(седемстотин шестдесет и осем хиляди
лева) на 2 175 000 лв. (два милиона сто седемдесет и пет хиляди лева).
Увеличението от 1 407 000 лв. (един милион четиристотин и седем
хиляди лева), представлява апортна вноска на вземане, произтичащо от
предоставени заеми с Решение № 292/29.09.2005г., № 116/27.03.2008г., №
268/31.07.2008г. на Общински съвет Ботевград. Капиталът в размер на
2 175 000(два милиона сто седемдесет и пет хиляди лева ) се разпределят
в 217 500(двеста и седемнадесет хиляди и петстотин )дяла,всеки по 10
/десет/ лева.
2. Променя текста на чл. 3, т. 1 от Учредителен акт на „МБАЛ –
Ботевград” ЕООД, както следва:

Чл. 3. 1. Капиталът на лечебното заведение е в размер на 2 175 000 лв.
(два милиона сто седемдесет и пет хиляди лева)., разпределени в 217
500(двеста и седемнадесет хиляди и петстотин ) дяла,всеки по 10 /десет/
лева.
3. Да остане на разположение на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград предоставен паричен заем
отпуснат с Решение № 35/26.01.2006г. на Общински съвет Ботевград в
размер на 400 000 /четиристотин хиляди лева/, като търговското дружество
се задължава да спазва данъчното законодателство.
4.Възлага на управителя на„Многопрофилна болница за активно
лечение–Ботевград”ЕООД,гр.Ботевград да извърши необходимите действия
за обявяване на взетите решения и за вписване на новонастъпилите
обстоятелства в Търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 31
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие с наличните
количества депонирани земни скални маси, добити при изграждането на
обект”Регионално депо за неопасни отпадъци”-град Ботевград да не се
извършват разпоредителни сделки през следващите 5 години/вх.№50/
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет
– Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и проведено поименно
гласуване с 18 гласа „за”,0 гласа „против”, 11глас „въздържал се„ от общ
брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие наличните количества депонирани земни и скални маси,добити
при изграждането на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци”-град
Ботевград в обем 522 000/петстотин двадесет и две хиляди/куб.м. да се
използват единствено за нуждите на община Ботевград през следващите пет
години,като забранява извършването на разпоредителни сделки с трети лица за
същия период.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши произтичащите от горното
решение действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 32
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно възникнал спор между
Община Ботевград и фирма „Травъл Медиа Груп” ЕООД по изпълнение на
договор /вх.№59/и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,
Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1,т.23,чл.27,ал.3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и
проведено поименно гласуване със 17 гласа „за”,8 гласа „против”, 4 гласа
„въздържал се„ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие в състава на комисията за проверка и анализ по изпълнение на
договор с предмет „Доставка на костюми и декори за публичност на
атракцията”Последните дни на Иван Шишман” да бъдат включени четирима
общински съветници,както следва:
1.1. Стефка Георгиева Граматикова
1.2. Радослав Василев Маринов
1.3. Филип Нинов Филипов
1.4. Коцо Василев Коцев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 33
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение и допълнение в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Ботевград /вх.№ 75/и становища на
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на
основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация,чл.9от Закона за местни данъци и такси,чл.76,ал.1и ал.3 т
АПК , чл.7,ал.2 и чл.8 от ЗНА и проведено поименно гласуване с23 гласа
„за”,2 гласа „против”, 3 гласа „въздържал се„ от общ брой общински
съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Прави следните изменения и допълнения в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Ботевград.
1.1.В разпоредбите на

глава

трета „Цени на неуредени със закон услуги,

оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица”, член 55
„Такси на общински учебен спортно- тренировъчен център „Васил Левски” – Ботевград
„ се видоизменя и придобива следния текст като :
Било: Такси на общински учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски” –
Ботевград.

1. Входни такси:
1.1.За ученици от общинските училища и за ползване на всички
услуги,предоставяни от центъра за времето от 08.00 ч. до 16.00 ч. във
всички дни безплатно,за организирани посещения на ученици от
общинските училища които са членове на спортни клубове, провеждащи
своята тренировъчна дейност в комплекса за времето от 8.00 часа до 20,00
часа във всички дни на седмицата – безплатно”.

1.2. За ученици за ползване на всички услуги, предоставяни от центъра
след 16.00 ч. и в събота и неделя – 5.00 лв.
1.3. За възрастни за ползване на всички услуги, предоставяни след 16.00 ч.
и в събота и неделя – 12.00 лв.
1.4. За възрастни за ползване на фитнес зала след 16.00 часа и в събота и
неделя – 4.00 лв.
1.5. За възрастни за ползване на басейн след 16.00 часа и в събота и неделя
– 10.00 лв
1.6. За деца, страдащи от детска церебрална парализа, за ползване на
басейн два пъти в седмицата по 1 /един/ час - безплатно./доп. с решение
№181/30.07.2015 г./

Става:
Такси и цени за посещение на УСТЦ „Васил Левски” – Ботевград:
1.1.

Билети за еднократно посещение:
Деца и ученици,лв.

Възрастни, лв.

Басейн

3.00

5.00

Сауна

3.00

5.00

Фитнес

1.00

3.00

Тенис на маса

2.00лв/час

2.00 лв/час

1.2. Карти за многократно посещение:
Карта за 10 посещения в
рамките на 1 /една/ година
от датата на закупуване
Карта за 25 посещения в
рамките на 1 /една/година
от датата на закупуване
Карта за 50 посещения в
рамките на 1 /една/година
от датата на закупуване
Карта за 100 посещения в
рамките на 1 /една/ година
от датата на закупуване

Деца и ученици, лв.

Възрастни, лв.

20.00

40.00

45.00

80.00

80.00

150.00

120.00

200.00

1.2.Ученици от училищата,които имат сключени договори с
ОП”Балкан”,гр.Ботевград ползват безплатно услугите на центъра
срещу представяне на ученическа карта в делнични и почивни дни до
16.00 часа.
1.3.Деца с увреждания ползват комплекса с придружител безплатно, с цел
рехабилитация.
1.4.За едно посещение се отбелязва ползването на една от трите услуги –
басейн, фитнес или сауна.
2.В разпоредбите на глава трета „Цени на неуредени със закон услуги,
оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически
лица” се създава нов член 55”б” със следния текст:
Чл.55”б”.Цени на услуги на Общинско предприятие за почивно дело
”Боженишки урвич”:
1.Цена за двойна стая – 35 лева на ден за периода/01 април- 30 септември/,
включва закуска и ползване на басейн.
2.Цена за двойна стая– 45 лева на ден за периода/ 01 октомври - 31 март/,
включва закуска и ползване на басейн.
3.Цена за двойна стая при единично настанявяне–25 лева на ден за
периода/01 април -30 септември/, включва закуска и ползване на басейн
4.Цена за двойна стая при единично настаняване – 35 лева на ден за
периода/01 октомври -31 март/, включва закуска.
5.Цена апартамент – 60 лева на ден включва закуска и ползване на басейн,
5.1.За допълнително легло по 15.00 лева на ден на човек включва закуска
и ползване на басейн.
6.За ученици и пенсионери от община Ботевград – 10 лева за легло на ден
в двойна стая, включва закуска и ползване на басейн.
7.Нощувка на деца до 7 години не се заплаща.
8.Такса за ползване на открития плувен басейн на общинската почивна
станция-за ученици, студенти и пенсионери – 3.00 лева на ден , а за всички
останали лица – 5.00 лева на ден.
9.Цена за ползване на зала за провеждане на конференции и семинари- 20
лева на ден.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 34
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Стратегия на
Община Ботевград за управление на общинската собственост за периода
2016-2019 г. /вх.№ 66/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 и чл.8,ал.8
от Закона за общинската собственост и проведено поименно гласуване с
29 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се„ от общ брой
общински съветници 29,
Р Е Ш И:

1.Приема СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА- БОТЕВГРАД за управление на общинска
собственост за периода 2016-2019г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 35
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Програма
за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на
Община – Ботевград през 2016 г. /вх.№ 67/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 и чл.8,ал.9 от Закона за общинската собственост 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.Приема Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост в ОБЩИНА- БОТЕВГРАД през 2016 годзина.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 36
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно определяне на
годишни пазарни наемни цени за 2016 година при отдаване под наем на
1 дка общинска земеделска земя, в землището на община Ботевград
/вх.№68/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.19 от ЗСПЗЗ
във връзка с чл.46 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост и проведено поименно
гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 5 гласа „въздържал се„ от
общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Определя годишни наемни цени при отдаване под наем през 2016г. на
земеделски земи, собственост на Община-Ботевград и такива по чл.19 от ЗСПЗЗ, в
зависимост от категорията на земята при неполивни условия ,както следва:
Ниви
Ниви
Изост.тр.нас. и
Изост.тр.нас. и
други
други
№
от І-ва до VІІот VІІІ-ма до Хма категория
та категория
от І до VІІ – ма
от VІІІ-ма до Хкатегория
та категория
лева/дка
лева/дка
лева/дка
лева/дка
1
19.00
16.00
15.00
13.00
2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите
настоящото решение процедури .

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

от

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 37
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване под наем на

пасища,мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и
индивидуално ползване за стопанската 2016-2017 година
/вх.№73 /и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,
Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с
чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
във връзка с чл.37и, ал.1 , ал.3, ал.4, ал.13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ, чл. 100, ал.
9 от ППЗСПЗЗ и съгласно изготвени наемни цени от независим
оценител и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа
„против”, 4 гласа „въздържал се„ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Ботевград да предостави пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд за индивидуално ползване на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.
2.Утвърждава Списък на общински пасища, мери и ливади в община
Ботевград за общо и индивидуално ползване по местоположение, начин на
трайно ползване, категория и площ , съгласно Приложение 1.
3.Приема Годишен план за паша в община Ботевград за стопанската
2016-2017 година , съгласно Приложение №2
4.Утвърждава задълженията на общината и ползвателите за
поддържане на пасищата, мерите и ливадите , съгласно Приложение №3.
5.Утвърждава Правила за ползване на общинските мери и пасища за
отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на
земята в добро екологично и земеделско състояние, приложение № 4.

6.Определя годишна пазарна наемна цена за стопанската 2016-2017 г. за
1/един /дка пасища, мери и ливади за имоти от първа до седма и от осма
до десета категория, както следва:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Населено място

Ботевград
Врачеш
Литаково
Новачене
Скравена
Трудовец
Краево
Рашково
Липница
Гурково
Радотина
Боженица

Пасища,
мери от І
до
VІІ
категория

Пасища,
мери от
VІІІ до Х
категория

Ливади
от
І до
VІІ – ма
категория

Ливади от
VІІІ-ма до
Х
та
категория

лева/дка
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

лева/дка
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00

лева/дка
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00

лева/дка
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00

7.Определя срок на договорите за наем : 5/пет/ стопански години.
8.Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем
чрез търг за срок от една стопанска година само на собственици на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ.
9.Останалите след провеждане на търга по т. 8 свободни мери,
пасища и ливади да се отдадат под наем чрез търг за срок от една
стопанска година на собственици на пасищни животни и на лица, които
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние, като търговете се проведат по реда на Закона за общинската
собственост
10.Общински съвет–Ботевград допуска на основание чл.60, ал.1 от
АПК предварително изпълнение на настоящото решение.
11. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира
произтичащите от настоящото решение процедури .
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 38
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно приемане Стратегия за

развитие на социалните услуги в община Ботевград за периода
2016-2020 година. /вх.№64/ и становища на Постоянните комисии по
същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21,
ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.19,ал.2 от Закона за социалното подпомагане и
проведено гласуване с 29 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се„ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община

Ботевград за периода 2016-2020 година.
2. Възлага на кмета на община Ботевград да актуализира
Стратегията при необходимост и да изготвя и предлага за
приемане от Общински съвет-Ботевград годишни планове за
изпълнение на Стратегията.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 39
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно
годишен план за

развитие на социалните услуги в община Ботевград за 2016 -2017
година Ботевград/вх.№63/ и становища на Постоянните комисии по
същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21,
ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.19,ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане
ипроведено гласуване с 29 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се„ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Приема годишен план за развитие на социалните услуги за

планов период 2016-2017 година в община Ботевград .

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 40
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на годишен

план за младежта през 2016 година в Община Ботевград/вх.№76/
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският
съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.16,ал.1,ал.2
и ал.3 от Закона за младежта и проведено гласуване с 29 гласа „за”,0
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се„ от общ брой общински
съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Приема годишен план за младежта през 2016 година в Община
Ботевград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 41
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за

учредяване право на преминаване и право на прокарване през
недвижим имот-публична общинска собственост /вх.№47/.
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският
съвет – Ботевград на основание осн. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, вр.
чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 192, ал. 3 вр. ал. 5 и чл. 193,
ал. 4 вр. ал. 6 от ЗУТ и проведено поименно гласуване с 28 гласа „за”,0
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се„ от общ брой общински
съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за учредяване на възмездно безсрочно право на
преминаване и възмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ през
поземлен имот, представляващ публична общинска собственост – улица с
идентификатор 05815.303.171, в полза на„ЛЕКС ГРУП”АД, ЕИК 175119959,
със седалище и адрес на управление – гр. Ботевград, бул.”Цар
Освободител”№28, представлявано от Мариана Борисова Добревска –
Изпълнителен директор, необходимо с цел осигуряване на транспортен
достъп и изграждане на водопроводно и канализационно отклонение от
съществуващата улична В и К мрежа за реализиране на обект: „Склад за
кухненски електроуреди и шоуруми” в ПИ с идентификатор 05815.303.271
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, с НТП „За
друг вид производствена, складова, административна дейност и друг вид
гаражно стопанство”, с номер по предходен план 2594, кв. 202, парцел ХІІІ,
собственост на Възложителя съгласно Нотариален акт № 119, том І, рег. №
1336, дело № 103 от 2009г. и Устав на акционерното дружество от 26 юли
2006г., вписан с вх. рег. № 1827 от 24.08.2006г., № 42, том ІІ, парт. 45,44 в
Службата по вписванията към БРС.
2.Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят
съобразно трасето и параметрите на представените части от изработения
инвестиционен проект от Възложителя на обекта.
3.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването на
произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 42
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна
записка относно
разрешаване

изработване проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.3 по
плана на в.з. „Зелин”,гр.Ботевград/вх.№72/ и становища на
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград
на основание чл.20 във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.2 и
чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА , в съответствие с разпоредбите на Наредба
№7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони и на основание чл.62а, ал.3 от ЗУТ,
чл.124б, ал.1 от ЗУТ и чл.134, ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено гласуване с
28 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се„ от общ брой
общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие да се измени подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване на УПИ ХІІ- За озеленяване, в кв.3 по плана на
в.з.”Зелин”, като от ПИ с идентификатор 05815.306.1051 по КК и КР на
землище гр.Ботевград, се образуват три нови Урегулирани поземлени
имоти – УПИ ХХХ, УПИ ХХІХ и УПИ ХХVІІІ, за „Вилно строителство”.
За ПИ с идентификатор 05815.306.1050 по КК и КР на землище, се
образува нов УПИ ХІІ – За озеленяване , кв.3, в.з.”Зелин”, гр.Ботевград,
съгласно приложената скица-предложение.
2.Одобрява представеното задание по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.
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
№ 43
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД
на Докладна записка относно писмено съгласие от
Общински съвет за разполагане на рекламно информационен елементбилборд върху общински терен /вх.№70/и становища на Постоянните
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание
чл.21, ал.1, т.8, ал.2 и чл.27, ал.4, ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.1, ал.2 от ЗОС,
чл.57, ал.1, ал.3 от ЗУТ, чл.20, ал.1 от Наредба за преместваемите обекти,
за рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи
на територията на Община Ботевград, и проведено поименно гласуване с
28 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се„ от общ брой
общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.
Дава съгласие за разполагане на рекламно-информационен елемент –
Билборд в терен в обхват на бул. „Цар Освободител” (път гр.Ботевград –
с.Трудовец), между о.т. 983 – о.т. 1022а, (ПИ с идентификатор
05815.303.171 по КК и КР на гр.Ботевград), прилежащ на кв.199 по
регулационния план на гр.Ботевград – публична общинска собственост.
2.
Дава съгласие за одобряване от Главния архитект на Община
Ботевград схема за разполагане на Билборд в терен в обхват на бул. „Цар
Освободител” (път гр.Ботевград – с.Трудовец), между о.т. 983 – о.т. 1022а
(ПИ с идентификатор 05815.303.171 по КК и КР на гр.Ботевград),
прилежащ на кв.199 по регулационния план на гр.Ботевград – публична
общинска собственост, при спазване необходимото разстояние за видимост
- мин. 15.00м от кръстовището на бул. „Цар Освободител” и ул.
„Индустриална” (посока гр. Ботевград-с.Трудовец), съгласно разпоредбите
на чл.75, ал.2 от Наредба № 2 за планиране и проектиране на
комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии и при
3.
спазване разпоредбите на Наредба за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи на
територията на Община Ботевград.
4.
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
№ 44
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно сформиране на група за

управление,наблюдение и контрол на изпълнението на Интегриран план
за градско възстановяване /вх.№62/и становища на Постоянните
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград
на
основание чл. 21, ал.1, т. 24 във връзка с чл.21,ал.1,т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и проведено
гласуване с 27 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се„ от
общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Утвърждава Група за управление,наблюдение и контрол на интегрирания
план за градско възстановяване и развитие на гр.Ботевград в състав:
Ръководител : Борис Борисов -зам. кмет на община Ботевград
Членове:
Изп.директор на „Балкангаз 2000”АД, гр.Ботевград
Директор на дирекция „Социално подпомагане”,гр.Ботевград
Директор Дирекция „Бюро по труда”,гр.Ботевград
Директор Исторически музей, гр.Ботевград
Председател на настоятелство на НЧ”Христо Ботев”,гр.Ботевград
Управител на ОбП”Спортни имоти”
Ръководител на НПО
Гл. архитект на Община Ботевград
Началник отдел”ИКС”
Началник отдел „ТСУ”
Началник отдел „ИДОС
Иван Райчинов -общински съветник
Цанко Цанов - общински съветник
Георги Георгиев-общински съветник

2.
2. Възлага на ръководителя на Групата за управление,наблюдение и контрол
на интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Ботевград
в заседанието на ОбС през м. Март 2016 година да внесе Правилник за
дейността на Групата за управление,наблюдение и контрол на интегрирания
план за градско възстановяване и развитие на гр.Ботевград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 45
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно
разпределение на

общинските жилища по видове /вх.№60/и становища на Постоянните
комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград
на
основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.3, ал.1 и 2 от Наредбата за
условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване
под наем в общински жилища и проведено поименно гласуване с 24
гласа „за”, гласа „против”, 4 гласа „въздържал се„ от общ брой
общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Определя общ брой общински жилища 200 /двеста/
разпределението им, както следва:
1.1.Жилища за отдаване под наем–17 /седемнадесет / бр.;
1.2.Жилища за продажба – 180 /сто и осемдесет / бр.;
1.3.Резервни жилища – 3 стаи.
1.4.Ведомствени жилища – 2 /два/ бр.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

и

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 46
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разпределение и отпускане

на средствата,предвидени в бюджета на община Ботевград за 2016 г. за
инцидентно възникнали нужди на граждани/вх.№52/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 28
гласа „за”, гласа „против”, 0 гласа „въздържал се„ от общ брой
общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие в състава на комисията за разглеждане на заявления за финансово
подпомагане на граждани с изключително тежки здравословни и житейски
проблеми, която ще бъде назначена от кмета на община Ботевград да бъдат
включени трима общински съветници,както следва:
1.1. д-р Веселка Златева
1.2. д-р Христо Железарски
1.3. Силвия Христова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 47
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
МАРТИН ТИНЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД НА Докладна записка относно

създаване на Временна комисия за проверка на фонда на художествения
отдел към Исторически музей-Ботевград /вх.№78/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”, гласа „против”, 2 гласа „въздържал се„ от общ брой
общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1.Създава Временна комисия от 9 човека, която да извърши проверка, с цел
установяване наличността и оценяване на произведенията на изкуството в
областта на живописта,графиката,скулптурата и приложното изкуство във
фонда на художествения отдел към Исторически музей-Ботевград
2.Избира състав и ръководство на комисията, както следва
Председател:Мартин Тинчев- Председател на ОбС
Секретар: Цеца Иванова- секретар на община Ботевград
Членове: Стефка Граматикова –Председател на ПКОНКДД
Володя Казаков - художник
Галентин Гатев - общественик
Димитрина Стамболова – представител на медиите
Надка Йошовска – представител на Исторически музей-Ботевград
Външни експерти от Националната художествена галерия и Съюза на
българските художници – 2 човека.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 48
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД
на Докладна записка относно отпускане финансови

средства за организация на церемонията по награждаване на лауреатите
от ІІІ национален литературен конкурс”Стамен Панчев”/вх.№71/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 27 гласа „за”, гласа „против”, 2 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 800.00 /осемстотин / лева за
организацията на церемонията по награждаване на лауреатите от ІІІ- ти
Национален литературен конкурс „Стамен Панчев” организиран от
Дружество на литературните дейци „Стамен Панчев”-гр.Ботевград и
Дружество „Орханиец”-гр.Ботевград.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 49
Гр. Ботевград, 25.02.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно участие в Общото събрание на
акционерите на „Балкангаз 2000” АД, гр.Ботевград /вх.№79/ и становища на
Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на
основание чл.21, ал.1, т.8 и 9 от ЗМСМА и във връзка с чл.220, ал.1 от Търговския
закон и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 0 гласа „против”, 8 гласа
„въздържал се„ от общ брой общински съветници 29,

Р Е Ш И:
1.Дава правомощия на Иван Александров Гавалюгов – кмет на община
Ботевград и представител на 98.99% от капитала на „Балкангаз- 2000” АД
Ботевград да участва в Общото събрание на акционерите, насрочено на
15.04.2016 година от 11.00 часа

в седалището на дружеството на ул.

Акад.Стоян Романски № 2, гр.Ботевград при дневен ред:
1.Приема отчета на изпълнителния директор за 2015г.
2.Приема отчета на регистрирания одитор за 2015г.
3.Разпределение на печалбата за 2015 г.
4. Избор на регистриран одитор,
като гласува както следва:
По т.1. Приема отчета на Изпълнителния директор за 2015 година
По т.2 .Приема отчета за 2015 година на регистрирания одитор

По т.3 .Разпределя печалбата за 2015 година в размер на 267 х.лв.както
следва:
- 10 процента от печалбата за 2015 година да бъде отчислено за фонд
„Резервен”, съгласно чл.246 от Търговския закон и параграф 53, т.1 от
Устава на дружеството
- останалата част от печалбата за 2015 година да се разпредели като
дивидент на акционерите, пропорционално на участието им в
капитала на дружеството.
По т.4. Избира за независим одитор за 2016 година – проф. Михаил
Динев – рег.одитор с диплом № 003.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

