
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 1  

 гр.Ботевград, 09.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка относно промяна на Наредбата за  

определяне размера на местните данъци за 2008 година на територията  

на Община-Ботевград , Общинският съвет – Ботевград на основание и  

чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци такси,§17,ал.1 от  

Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси с  

и проведено поименно гласуване 23 гласа „за”,1 гласа „против”,1  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Променя наименованието на Наредбата за определяне размера на  

местните данъци за 2008 година на територията на Община Ботевград,  

както следва:  

1.1. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на  

Община Ботевград.  

2. Глава втора Местни данъци на Наредбата за определяне размера на  

местните данъци на територията на Община-Ботевград, размерите на  

определените видове местни данъци в чл.15,чл.28,т.1 и 2, чл.35,ал.1 букви  

„а” и „б” и ал.2 се запазват и за 2009 година.  

3. В Раздел V Патентен данък  

В чл.51 се правят следните изменения и допълнения:  

3.1. създава се нова ал.6:  

/6/ Лицата,които осъществяват в един обект едновременно патентните  

дейности по т.3 и 31 от приложение №4 към Глава втора,раздел Vот Закона  

за местните данъци и такси,дължат данък само за дейността по т.3 от  

приложение №4.  

3.2. Досегашната алинея 6 става алинея 7.  2.  

  

4. В преходните и заключителни разпоредби:  

4.1. В §1 се създава ал.2.  

„Ал.2. За 2009 година Общинският съвет определя размерите на данъка  

върху недвижимите имот,данъка върху наследствата и данъка при  

придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин в срок до  

31.01.2009 година.  

4.2. Досегашният текст на §1 става ал.1 на §1.  

4.3. В §2 се създава ал.2  



Ал.2. До определяне на размерите по §1,ал.2 данъкът при придобиване на  

имущества по дарение и по възмезден начин и данъкът върху наследствата  

се определят въз основа на минималните размери на съответните данъци  

предвидени в закона.  

4.4. Досегашният текст на §2 става ал.1 на §2.  

4.5. Създава се нов §6.  

§6./1/. За 2009 година първата вноска по чл.11.ал.1 се внася от 1 март до  

30 април.  

/2/. На предплатилите за цялата година в срока по ал.1 се прави отстъпка от  

5 на сто.  

4.7. Параграфи 6,7 и 8 стават съответно 7,8 и 9.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  

  

  

/А. Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 2  

 гр.Ботевград, 15.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка относно утвърждаване на финансова  

помощ за подпомагане на пострадалите при взрива в с.Скравена ,  

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

местното самоуправление и местната администрация чрез проведено  



поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”,0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Утвърждава финансова помощ в размер до 24 000 лева за  

подпомагане семействата на пострадалите при взрива на 12.01.2009 година  

в заведение в центъра на с.Скравена,както следва:  

 1.1. Дилянка Христова Петкова - до 3000 лева  

 1.2. Йордан Тодоров Йорданова - до 3000 лева  

 1.3. Иво Петков Цеков - до 3000 лева  

 1.4. Лили Ивова Петкова - до 3000 лева  

 1.5. Пенка Петкова Николова - до 3000 лева  

 1.6. Янчо Янков Стойнов - до 3000 лева  

 1.7. Милчо Лазаров Иванов - до 3000 лева  

 1.8. Иван Ангелов Дойчинов - до 3000 лева  

  

 2. Необходимите средства да се осигурят от собствени приходи на  

Община Ботевград  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

/А. Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 2  

 гр.Ботевград, 15.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка относно утвърждаване на финансова  

помощ за подпомагане на пострадалите при взрива в с.Скравена ,  

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

местното самоуправление и местната администрация чрез проведено  

поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”,0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Утвърждава финансова помощ в размер до 24 000 лева за  

подпомагане семействата на пострадалите при взрива на 12.01.2009 година  

в заведение в центъра на с.Скравена,както следва:  

 1.1. Дилянка Христова Петкова - до 3000 лева  



 1.2. Йордан Тодоров Йорданова - до 3000 лева  

 1.3. Иво Петков Цеков - до 3000 лева  

 1.4. Лили Ивова Петкова - до 3000 лева  

 1.5. Пенка Петкова Николова - до 3000 лева  

 1.6. Янчо Янков Стойнов - до 3000 лева  

 1.7. Милчо Лазаров Иванов - до 3000 лева  

 1.8. Иван Ангелов Дойчинов - до 3000 лева  

  

 2. Необходимите средства да се осигурят от собствени приходи на  

Община Ботевград  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

/А. Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 3  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с информация - отчет за състоянието и  

управлението на общинската собственост в Община Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 26 гласа „за”,0 гласа  

„против”,0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Приема Информацията относно състоянието и управлението на  

общинската собственост в Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  



  

  

/А. Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 4  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с информация за финансовото състояние на  

„Родина 75 И”ЕООД- Ботевград и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21,  

ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и чл.8,т.10 от Учредителния акт на „Родина-75 И”ЕООД с 25 гласа  

„за”,0 гласа „против”,0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Приема Информацията за финансовото състояние на „Родина  

75 И”ЕООД- Ботевград .  

2. Утвърждава структура на управление на „Родина-75 И”ЕООД- 

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  



/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 5  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за присъждане на почетно  

звание и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.22 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация във вр. с  

чл.11,т.2,чл.13,ал.2 от наредбата за символите,почетните знаци и звания на  

Ботевград с 26 гласа „за”,0 гласа „против”,0 гласа„въздържал се ”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. . Удостоява посмъртно със званието”Заслужил гражданин на  

Ботевград”-Йорданка Иванова Костадинова-за обществена  

ангажираност,проявен професионализъм и за значителен принос в  

развитието на Община-Ботевград.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

  

  

  

/А. Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

 №6  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение и допълнение  

на Тарифа за определяне на минимален месечен наем на 1 кв.м.  

полезна площ при отдаване под наем на общински имоти и становища  

на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  

на основание и чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа  

„за”,1 глас „против”,, 1 глас„въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

1.Изменя и допълва приетата с Решение №53/24.02.2005 година на  

Общинския съвет – Ботевград Тарифа за определяне на минимален  

месечен наем на 1 кв.м. полезна площ при отдаване под наем на общински  

имоти,както следва:  

Създава нов раздел ІV със следния текст:  

„ІV. При отдаване под наем на свободен общински сграден фонд  

представляващ частна общинска собственост заведен в активите на  

Община Ботевград и невключен в активите на Общински търговски  

дружества,находящ се на територията на Община-Ботевград, от бивши  

сгради на: училища,детски градини,здравни заведения, читалища и  

други,намиращи се в много добро физическо и експлоатационно състояние  

за образователни,социални,здравни и други специфични дейности  

пазарният наем да се определя след изготвяне на актуална експертна  

пазарна оценка от незивисим лицензиран експерт оценител на недвижими  

имоти.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №7  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на наредбата за  

управление на общинската пътна мрежа и улици на територията на  



Община Ботевград и становища на Постоянните комисии по:  

териториално развитие и местно самоуправление и законност по същия  

въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21, ал.2 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 26  

гласа „за”,0 гласа „против”,, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Приема изменение на Наредбата за управление на общинската пътна  

мрежа и улици на територията на Община-Ботевград,както следва:  

Чл.26,ал.2 придобива следния текст: „Временно ползване на земи по  

ал.1,които са земеделски,се урежда при условията и по реда на Закона за  

опазване на земеделските земи и правилника за неговото прилагане”.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

/А. Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №8  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменения в наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  

на територията на Община Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по: бюджет и финанси и местно самоуправление и законност по  

същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21, ал.2  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 26  

гласа „за”,0 гласа „против”,, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. . Наименованието на раздел III се видоизменя и придобива следния текст:  



“ Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за  

предоставяне на социални услуги, лагери и други общински социални услуги”  

  

 Чл.43 се видоизменя и придобива следния текст:  

(1).За издаване на разрешение по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите  

изделия се заплаща такса в размер на:  

 - за града 200 лева;  

 - за селата 100 лева;  

(2) Таксата по ал.1 се заплаща при предявяване на искането за издаване на  

разрешение.  

  

  

  2.  

  

 Чл. 44 се видоизменя и придобива следния текст:  

/1/Търговецът не може да започне дейност преди издаване на разрешение за  

търговия с тютюневи изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите  

изделия след представяне на документ , удостоверяващ липсата на данъчни  

задължения , както и на други финансови задължения към общината, декларирани  

или установени от компетентен орган към датата на издаване на удостоверението.  

В чл.53 се създава нова точка.22 , буква “а”, която придобива следния текст :  

“За излъчване чрез програмата на “Канал Ботевград” на територията на  

гр.Ботевград, с.Врачеш, с.Трудовец,с.Скравена, с.Литаково, и с.Новачене се  

заплащат следните цени на излъчване на рекламни материали:  

1. Излъчване на рекламно съобщение / обява – една видео страница/:  

- в рекламен блок за един ден 6.00 лв.  

- в рекламен блок за 7 и повече дни 4.80 лв.  

 2. Излъчване на онагледено съобщение 15.00 лв.  

 изработка 50.00 лв.  

 3.Излъчване на рекламен видеоклип до 30 секунди 20.00 лв.  

 изработка – 100 лв.  

 4.Излъчване на платен репортаж до 2 минути  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

/А. Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №9  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за промяна в наредбата за  

определяне размера на местните данъци на територията на Община- 

Ботевград и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

местно самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет  

– Ботевград на основание и чл. 21, ал.2 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 26 гласа „за”,0 гласа  

„против”,, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Заменя в чл.7,ал.4 на Наредбата за определяне размера на местните  

данъци на територията на Община Ботевград числото „1680” с  

числото”2 520”.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

/А. Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №10  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА Д-Р ФИЛИП ФИЛЕВ – Управител на  

„Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград”на докладна  

записка за определяне размера на наема на кв.м. площ в сграда- 

частна общинска собственост находяща се в УПИ І,кв.202 по плана на  

Ботевгра и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,  

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

за местното самоуправление и местната администрация във връзка с  

Решение №334/09.10.2008 година на ОбС.-Ботевград и проведено  

поименно гласуване с 18 гласа „за”,5 гласа „против”,, 0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Определя месечен пазарен наем в размер на 6,00/шест/ лева за 1 /един/  

кв.м. на базата на изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител за  

отдаване под наем на помещения в четириетажна масивна сграда със  

сутерен представляваща частна общинска собственост, находяща се УПИ  

І, на кв.202 по плана на гр.Ботевград вписана в активите на Община  

Ботевград.  

Договорите за наем за горепосочения обект-частна общинска собственост  

се подписват с управителя на „Многопрофилна болница за активно  

лечение-Ботевград”ЕООД като ползвател на сградата, съгласно Решение  

№334/09.10.2008година на Общински съвет-Ботевград.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №11  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за извършване на структурни  

промени в Общинска администрация - Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет –  



Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.2 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 23 гласа „за”,0 гласа  

„против”,, 1 глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1.. В Дирекция „Обща администрация”,отдел”Инвестиции и  

промишленост” се открива 1/една/щатна бройка Главен  

експерт”Инвестиции”.  

2. В Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „Ръководство и  

контрол по устройство на територията се открива 1/една/ щатна бройка  

Главен специалист „Техническо обслужване”.  

3. Промяната по т.1 и т.2 влиза в сила от 01.01.2009 година.  

4.. В Дирекция „Административно обслужване и социални дейности” се  

открива отдел „Човешки ресурси и социални дейности” включващ 3 /три/  

щатни бройки:  

- Началник отдел  

- Главен експерт „ТРЗ и ЛС”  

- Главен експерт „СД и ЖН”  

5. Промяната по т.4 влиза в сила от 01.02.2009 година.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №12  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за разкриване на щатни  

бройки по сметосъбирането и сметоизвозването в кметство с.  

Новачене и становище на Постоянната комисия по местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.2 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 23 гласа „за”,0 гласа  

„против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Считано от 01.02.2009 година във функция „Жилищно строителство,  



БКС и опазване на околната среда”,дейност „Чистота” в кметство  

Новачене се откриват три щатни бройки,както следва:  

1.1. Една щатна бройка шофьор на товарен автомобил.  

1.2. Две щатни бройки сметосъбирач.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №13  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за промяна председател на  

комисията по Решение №22/29.11.2007 година на Общински съвет- 

БОТЕВГРАД и становище на Постоянната комисия по местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.2 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 23 гласа „за”,0 гласа  

„против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Освобождава инж.Венцислав Гарвански като председател на комисията  

по чл.18,ал.1 от Наредбата за условията и реда за установяване под наем в  

общински жилища и чл.12 от НРПЖ.  

2. Избира за председател на комисията по чл.18,ал.1 от Наредбата за  

условията и реда за установяване под наем в общински жилища и чл.12 от  

НРПЖ. Цеца Иванова – секретар на Община Ботевград.  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №14  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно даване съгласие на  

„Родина 75 И”ЕООД за продажба на оборудване на „Печатарски цех” и  

становище на Постоянните комисии по: местно самоуправление и  

законност и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

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

за местното самоуправление и местната администрация , чл.35,ал.1 от ЗОС  

и чл.12,т.17 от Наредбата за упражняване правото на собственост на  

общината върху общинската част от капитала на търговските дружества и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие на “Родина 75 –И” ЕООД да извърши разпоредителна  

сделка - продажба на оборудването на “Печатарски цех” чрез публичен  

търг с тайно наддаване по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС при начална тръжна  

цена 2 412 лева без ДДС.  

2. Възлага на управителя на “Родина – 75”И ЕООД да организира  

произтичащите процедури по Закона за общинската собственост и глава  

шеста от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с  

общинско имущество, приета от Общински съвет Ботевград.  

  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №15  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно даване съгласие на  

„Родина 75 И”ЕООД за продажба на лек автомобил ВАЗ и становища на  

Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация , чл.35,ал.1 от ЗОС и чл.12,т.17  

от Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху  

общинската част от капитала на търговските дружества и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1.Дава съгласие на “Родина 75 –И” ЕООД да извърши разпоредителна  

сделка - продажба на лек автомобил “ВАЗ”, модел 21099, ДК № СО  

3292 ВА, рама № ХТА 210990Т1842893 чрез публичен търг с тайно  

наддаване по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС при начална тръжна цена 800  

лева без ДДС.  

2.Възлага на управителя на “Родина – 75”И ЕООД да организира  

произтичащите процедури по Закона за общинската собственост и глава  

шеста от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане  

с общинско имущество, приета от Общински съвет Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

 ПРЕПИС!  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №16  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно изваждане на  

материални активи от „БКС” ЕООД-Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Изважда от дълготрайните материални активи на “БКС”ЕООД- 

гр.Ботевград, за сметка на собствения капитал и дава съгласие за  

придобиване в собственост от Община-Ботевград на следните активи,  

представляващи сграден фонд, находящ се в УПИ ІІ в кв.195 по плана  

на гр.Ботевград :  

 1.1.Складове с инв.№203001 с балансова стойност 1569.59 лв.;  

 1.2. Халета за коли с инв.№203006 , с балансова стойност 594.00 лв.;  

 1.3.Метален склад с ивн.№203012 с балансова стойност 1056.82лв.  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №17  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно прекратяване на  

съсобственост в УПИ ХХІІ-1401 в кв.69 по плана на в.з.  



Зелин”,гр.Ботевград по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на  

основание и чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация ,чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС във връзка с чл.36 от ЗС и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

1.Дава съгласие да се извърши прекратяване на съсобственост в УПИ  

ХХІІ-1401 в кв.69 по плана на в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, целият с  

урегулирана площ от 523 кв.м. с неуредени рег.сметки от терен от улица с  

площ от 8 кв.м., между Община-Ботевград и Иван Николов Йончев  

ЕГН 6411277369 чрез покупко-продажба, като Иван Николов Йончев  

ЕГН 6411277369, като собственик на ПИ пл.№1401 в кв.69 по плана на  

в.з.”Зелин”, гр.Ботевград , влизащ в УПИ ХХІІ-1401 в кв.69 по плана на  

в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, съгласно Нотариален акт №90 от 2008г. да  

получи в дял собствеността на Община-Ботевград, представляващ  

терен от улица с площ от 8 кв.м., влизащ с тази площ в УПИ ХХІІ-1401 в  

кв.69 по плана на в.з.”Зелин”, гр.Ботевград и стане едноличен обственик  

на урегулирания поземлен имот с площ от 523 кв.м. с уредени рег.сметки.  

 За целта Иван Николов Йончев ЕГН 6411277369 следва да  

заплати на Община-Ботевград сумата от 240.00 /двеста и четиридесет/  

лв, без ДДС, представляваща пазарната стойност на общинския имот.  

 2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да извърши процедурите по  

т.1 в съответствие със ЗОС за прекратяване на съсобствеността.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №18  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно учредяване  

право на пристрояване по чл.38 ,ал.2 от ЗОС в УПИ ХІІ в кв.86 по плана на  

гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и териториално развитие по същия въпрос,  

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

за местното самоуправление и местната администрация и чл.38,ал.2 от  

ЗОС във връзка с чл.36 от ЗС и проведено поименно гласуване с 24  

гласа „за”,0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  



  

 Р Е Ш И:  

  

 1. Дава съгласие Христо Данов Железарски ЕГН:7104107307 като  

собственик съгласно нотариален акт №3,том.І,рег.№63,д.№2 от 2008  

година на стоматологичен кабинет/бивш апартамент/,находящ се на  

първи етаж от жилищна сграда”Здравец”,заедно с правото на строеж в  

УПИ ХІІ в кв.86 по плана на гр.Ботевград, да извърши пристрояване със  

застроена площ от 2.40 кв.м. към собственият му стоматологичен  

кабинет/бивш апартамент/,находящ се на първи етаж от жилищна  

сграда”Здравец”,заедно с правото на строеж в УПИ ХІІ, с цел за  

изграждане на външно стълбище със ЗП-2.4 кв.м. за обособяване на  

външен самостоятелен вход,при спазване нормативните разпоредби по  

устройство на територията, за което Христо Данов Железарски  

ЕГН:7104107307 следва да заплати на Община-Ботевград сумата в размер  

на 192.00 лв.  

 2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите процедури по ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №19  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно разпоредителна  

сделка продажба с недвижим имот-частна общинска собственост находящ  

се в с.Рашково,чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.35,ал.1  

от ЗОС и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на  

основание и чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,, 1 глас„въздържал се ”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

 1. Определя за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по  

реда на чл.35, ал.1 от ЗОС следният общински недвижим имот-частна  

общинска собственост:  

 УПИ VІІІ-общ. с урегулирана площ от 1240 кв.м., с уредени  

регулационни сметки, находящ се в кв.35 по плана на с.Рашково, при  



начална тръжна пазарна цена в размер на 33 500 лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №20  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно безвъзмездно  

придобиване право на собственост от Община-Ботевград на имот частна  

държавна собственост,по реда на чл.54 от ЗДС и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и местно самоуправление и  

законност по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  

и чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.34,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

23 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Общински съвет-Ботевград дава съгласието си Община Ботевград  

да придобие безвъзмездно правото на собственост върху следният  

недвижим имот – държавна собственост:  

Имот пл.№1252 с площ от 1010 кв.м.,представляващ част от УПИ V-за  

съдебна палата,прокуратура и озеленяване,заедно със застроената в него  

едноетажна масивна сграда-съдебна палата със ЗП-360 кв.м.,находящи се в  

кв.62 по плана на гр.Ботевград.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №21  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно разпоредителна  

сделка продажба на Обособена част от Младежки дом в кв.65,гр.Ботевград  

чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.34,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”,2 гласа „против”,, 1  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Определя за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на  

чл.35, ал.1 от ЗОС следният общински недвижим имот-частна общинска  

собственост:  

 Обособена част от Двуетажна масивна сграда /бивш Младежки дом/,  

състояща се от партер със ЗП-284,70кв.м. , на ІІ-ри етаж със ЗП- 

986,70кв.м. и ІІІ-ти етаж със ЗП-868,80кв.м., обща РЗП-2140.20 кв.м. , със  

съответното право на строеж в УПИ І, кв.65 по плана на гр.Ботевград, при  

начална тръжна пазарна цена в размер на 2 788 260.00лева.Сделката е  

освободена от ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите  

процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

 №22  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно удължаване наемни  

договори на общински терени,находящи с в кв.1 по плана на с.Врачеш по  

реда §78 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за общинска  

собственост /ПЗР на ЗОС/ и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

за местното самоуправление и местната администрация и §78 от Преходни  

и Заключителни разпоредби на ЗОС и проведено поименно гласуване с  

24 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

 І. Дава съгласие да се анексират за срок от три години, считано до  

31.12.2011г. следните договори за наем с Община-Ботевград:  

 1. Договор за наем от 07.11.2003г. с ЕТ“Светла-90-Иван  

Босовски”, рег. по ф.д.№3030/1990г. с Булстат 122028124, представляван  

и управляван от Иван Петков Босовски за следния общински обект:  

 -МЯСТО №4 (общинска земя) с площ от 15 кв.м. за разполагане на  

преместваем търговски обект и съоръжение за търговия, в кв.1 по плана на  

с.Врачеш.  

 2. Договор за наем от 07.11.2003г. с ЕТ“Никса-95-Виолета  

Писковска”, рег. по ф.д.№835/2000г. с Булстат 130286302, представляван  

и управляван от Виолета Илиева Писковска за следния общински обект:  

 -МЯСТО №5 (общинска земя) с площ от 15 кв.м. за разполагане на  

преместваем търговски обект и съоръжение за търговия, в кв.1 по плана на  

с.Врачеш.  

 ІІ. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да продължи посочените в  

т. І договори за наем, при същата наемна цена.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №23  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно удължаване наемен  

договор на терен,находящ с в кв.61 по плана на с.Литаково по реда §78 от  

Преходни и заключителни разпоредби на Закона за общинска собственост  

/ПЗР на ЗОС/ и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  



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

за местното самоуправление и местната администрация и §78 от Преходни  

и Заключителни разпоредби на ЗОС и проведено поименно гласуване с  

24 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие да бъде анексиран Договор за наем от 08.02.2005г. с  

ЕТ”Веси-54-Веселинка Христова” за срок от 3 (три) години, считано до  

08.02.2012г. на ТЕРЕН от 15.00кв.м., находящ се в кв.61 по плана на  

с.Литаково /в близост до сградата на кметството/.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да продължи посочения в  

т. 1 договор за наем, при същата наемна цена.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №24  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно определяне на  

основна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ за общински къщи под наем  

в с. Новачене и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

за местното самоуправление и местната администрация и §78 от Преходни  

и Заключителни разпоредби на ЗОС и проведено поименно гласуване с  

24 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Утвърждава основна наемна цена за 1 кв.м. полезна площ -0.60 лв за  

общински къщи в с.Новачене.  

2. При изчисляване на наема на всяко жилище се спазват критериите  



указани в глава ІV на ППЗДС.  

Когато наетата жилищна площ на едно семейство е над нормите за  

жилищно задоволяване,разликата за всеки квадратен метър над тази норма  

се заплаща в двоен размер по установената наемна цена за квадратен метър  

полезна площ.  

3. Приема допълнителни коефициенти за използване на дворно  

място,както следва:  

- за дворно място до 50.00 кв.м. + 20%  

- за дворно място над 50 кв.м. + 40 %  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова   

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №25  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно подпомагане на  

гражданите от общината при извършване на траурни ритуали и становища  

на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос,  

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

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Да бъде включена в бюджета на Община-Ботевград за 2009 година  

сумата от 50 000 /Петдесет хиляди/ лева за безплатни ковчези и изкопаване  

на гробни места за починалите от общината.  

  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/ /А. Нейкова  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №26  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно утвърждаване на  

финансови средства за стимулиране на раждаемостта в Община-Ботевград  

и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос,  

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

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1.Утвърждава еднократна финансова помощ на майките на новородените  

деца, които имат постоянен и настоящ адрес на територията на община  

Ботевград не по-малко от една година преди раждането.  

2.Документите се подават в общинска администрация не по-късно от 3  

месеца след раждането на детето.  

3.В зависимост от образователния ценз на майката да се изплащат  

еднократни помощи, както следва:  

3.1. 200.00 /двеста/ лева на майките без и с начално образование;  

3.2. 300.00 /триста/ лева на майките с основно образование;  

3.3. 500.00/петстотин/ лева на майките със средно образование; 3.4. 600.00/шестстотин/ 

лева на майките с висше образование;  

4.Помощите да се отпускат до трето дете включително като близнаци и повече  

едновременно родени деца се считат съответно за второ или трето дете и се  

отпуска помощ за всяко едно от тях.  



5.При осиновяване на деца до 18 годишна възраст са в сила т.1 и т.3 от  

решението.  

  

 2.  

6.Изпълнението на т.1, 2, 3 и 4 да се реализира за новородените и осиновените  

деца  

от 01.01.2008г. до 31.12.2009г.  

7.При възникване на случаи, които не могат да бъдат обхванати от условията на  

точки 1,2,3 и 4 комисия назначена със Заповед на кмета на общината, взема  

решение  

за изплащане на сумите, след представяне на допълнителни документи и  

извършване  

на проверка по тях.  

8.Необходимите средства да се осигурят от собствени приходи на Община  

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №27  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно утвърждаване на  

финансови средства по бюджет 2009 година и становища на Постоянните  

комисии по: бюджет и финанси и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  

и чл. 21, ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0  

гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Дава съгласие в социалната програма по бюджет 2009 година на Община  

Ботевград да бъдат предвидени средства в размер на 100 000 лева за  

безплатно транспортно обслужване на пътуващите пенсионери в рамките  

на Община-Ботевград.  

Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община- 

Ботевград.  

  

  

  

   

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №28  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

финансиране на проект от Социалноинвестиционен фонд към  

Министерство на труда и социалната политика с проект: „Ремонт на  

покрив, изграждане на физкултурен салон и разширяване на легловата база  



в ЦДГ ”Слънце” – гр. Ботевград и становища на Постоянните комисии по:  

бюджет и финанси и стопанска политики и инвестиции по същия  

въпрос, Общинският съвет – Ботевград по на основание и 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”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

 1.Дава съгласието община Ботевград да кандидатства за финансиране  

пред Социалноинвестиционен фонд към Министерство на труда и  

социалната политика с проект: „Ремонт на покрив, изграждане на  

физкултурен салон и разширяване на легловата база в ЦДГ ”Слънце” – гр.  

Ботевград  

2. Дава съгласие община Ботевград да участва в съфинансиране на  

проекта по т.1 с не по-малко от 20% от общите разходи посочени в него,  

като поне 10% от средствата да бъдат в брой.   

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №29  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

финансиране на проект от Социалноинвестиционен фонд към  

Министерство на труда и социалната политика с проект: Ремонтни  

дейности и разширяване на материалната база в Детска ясла, с.Врачеш,  

общ. Ботевград” и становища на Постоянните комисии по: бюджет и  

финанси и стопанска политики и инвестиции по същия въпрос,  

Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.6 и т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  



 1. Дава съгласието община Ботевград да кандидатства за  

финансиране пред Социалноинвестиционен фонд към Министерство на  

труда и социалната политика с проект: „Ремонтни дейности и разширяване  

на материалната база в Детска ясла, с.Врачеш, общ. Ботевград”.  

 2. Дава съгласие община Ботевград да участва в съфинансиране на  

проекта по т.1 с не по-малко от 20% от общите разходи посочени в него,  

като поне 10% от средствата да бъдат в брой.  

  

  

   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №30  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

финансиране на проект от Социалноинвестиционен фонд към  

Министерство на труда и социалната политика с проект: „Ремонтни  

дейности и изграждане на физкултурен салон в ЦДГ ”Здравец”  

с.Трудовец, общ.Ботевград” и становища на Постоянните комисии по:  

бюджет и финанси ; стопанска политики и инвестиции и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.6 и т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

 1.Дава съгласието община Ботевград да кандидатства за финансиране  

пред Социалноинвестиционен фонд към Министерство на труда и  

социалната политика с проект: „Ремонтни дейности и изграждане на  

физкултурен салон в ЦДГ ”Здравец” с.Трудовец, общ.Ботевград”  

 2. Дава съгласие община Ботевград да участва в съфинансиране на  

проекта по т.1 с не по-малко от 20% от общите разходи посочени в него,  

като поне 10% от средствата да бъдат в брой.  

  



  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №31  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

финансиране на проект от Социалноинвестиционен фонд към  

Министерство на труда и социалната политика с проект: „Ремонт на  

покрив, изграждане на физкултурен салон и разширяване на легловата база  

в ОДЗ ”Детелина” с.Скравена, общ. Ботевград”. и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси ; стопанска политики и  

инвестиции и образование,наука,култура и духовни дейности и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос,  

Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.6 и т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1.Дава съгласието община Ботевград да кандидатства за финансиране  

пред Социалноинвестиционен фонд към Министерство на труда и  

социалната политика с проект: „Ремонт на покрив, изграждане на  

физкултурен салон и разширяване на легловата база в ОДЗ ”Детелина”  

с.Скравена, общ. Ботевград”.  

2. Дава съгласие община Ботевград да участва в съфинансиране на  

проекта по т.1 с не по-малко от 20% от общите разходи посочени в него,  

като поне 10% от средствата да бъдат в брой.  

   

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №32  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

финансиране на проект от Социалноинвестиционен фонд към  

Министерство на труда и социалната политика с проект: „Ремонтни  

дейности в ЦДГ”Славейче”,гр.Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по: бюджет и финанси ; стопанска политики и инвестиции и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.6 и т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласието община Ботевград да кандидатства за финансиране  

пред Социалноинвестиционен фонд към Министерство на труда и  

социалната политика с проект: „Ремонтни дейности в  

ЦДГ”Славейче”,гр.Ботевград.  

2. Дава съгласие община Ботевград да участва в съфинансиране на  

проекта по т.1 с не по-малко от 20% от общите разходи посочени в него,  

като поне 10% от средствата да бъдат в брой.  

  

  

  

   

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №33  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  



БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно участие на общината  

с проект за възстановяване на сондажни кладенци с помпена станция и  

черпателен резервоар и изграждане на довеждащ водопровод до резервоар  

за м.”Лозята”с.Трудовец пред МООСВ чрез ПУДООС и становище на  

Постоянната комисия по стопанска политики и инвестиции по същия  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24  

гласа „за”,0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Одобрява и подкрепя инвестиционните намерения на общинска  

администрация за осъществяване на приоритетен за общината  

проект”Възстановяване на 4 броя сондажни кладенци с помпена станция и  

черпателен резервоар,изграждане на довеждащ водопровод до резервоар  

300 куб.м. за м.”Лозята”,с.Трудовец,Община Ботевград, с който да  

кандидатства за безвъзмездна помощ от ПУДООС при МОСВ  

  

  

  

  

   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №34  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно отпускане на  

финансови средства за участието на деца и ученици в морски и планински  

лагери и становища на Постоянната комисия по: бюджет и финанси и  

работа с децата,младежта спорта и туризма по същия въпрос,  

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

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  



  

  

 Р Е Ш И:  

  

1.Дава съгласие да бъдат осигурени до 100 000 лева от собствени приходи  

на Община Ботевград за организиране на морски и планински лагери за  

спорт,отдих и почивка на не по-малко от 200 деца и ученици от Община  

Ботевград през 2009 година.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да назначи комисия с широко  

представителство, която да разработи критерии за включване на децата и  

учениците в лагерите.  

  

  

  

  

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №35  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА –ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка  

относно определяне представител на Община-Ботевград в СД”Балкан”- 

Ботевград и становища на постоянната комисия по: местно  

самоуправление и законност и работа с децата,младежта спорта и туризма  

по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21,  

ал.1,т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  



 Р Е Ш И:  

  

  

1. Упълномощава ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ да представлява  

Община-Ботевград в Управителния съвет на СД»Балкан» като кмет на  

Община-Ботевград.  

  

  

   

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №36  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– кмет на Община -  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно отпускане на  

еднократна финансова помощ на Тони Николаев Тодоров от Ботевград за  

закупуване на апарат-кислороден концентратор и становища на  

постоянната комисия по: бюджет и финанси и здравеопазване,социална  

политика и екология по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа  

„за”,0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на Тони  

Николаев Тодоров, ЕГН:9308147227 от Ботевград в размер до 2000 /Две  

хиляди/ лева за закупуване на апарат-кислороден концентратор.  

Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община  

Ботевград.  



   

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

/А. Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №37  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– кмет на Община -  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно изпращане на  

запитване до Министъра на финансите,Областния управител на Софийска  

област и Министъра на регионалното развитие и благоустройството и  

становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и  

законност по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на  

основание и чл. 21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

 1. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпрати запитване до  

Министъра на финансите, Областния управител на Софийска област и  

Министъра на регионалното развитие и благоустройство за предприетите  

от тях действия във връзка с дадени предписания изложени в писмо изх.  

№1995/14.08.2008 година на Софийска окръжна прокуратура.  

  

  

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  



  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №38  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– кмет на Община -  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно отпускане на  

финансови средства за закупуване на специализирана машина за метене на  

площадните и улични пространства в Община-Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа  

„за”, 0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

100 000 /Сто хиляди/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград за  

закупуване на специализирана машина за метене на площадните и улични  

пространства.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

 /А. Нейкова  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №39  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– кмет на Община -  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно закупуване на  



каналопочистваща машина от „В и К-Бебреш” ЕООД и становище на  

Постоянната комисия по: стопанска политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

1.Дава съгласие „В и К-Бебреш”ЕООД,гр. Ботевград да закупи  

каналопочистваща машина тип ”Вома” на стойност до 150 000 лева.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №40  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– кмет на Община -  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно удължаване наемен  

договор на обект ПОМЕЩЕНИЕ от 6.21 кв.м. находящо се в сградата на  

Читалище с- Врачещ, Община Ботевград, Общинският съвет – Ботевград  

на основание и чл. 21, ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  



  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

1. Дава съгласие да бъде анексиран Договор за наем от 02.12.2002 година с  

Иванка Борисова Додушка за срок от /три години/ считано до 02.12.2011  

година на обект ПОМЕЩЕНИЕ ОТ 6.21.кв.м. находящо се в сградата на  

Читалище –с.-Врачеш,Община-Ботевград,Софийска област, което използва  

за фризьорски салон.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботвеград да продължи посоченият в т.1  

договор за наем,при същата наемна цена,като ежемесечно се актуализира с  

индекса на инфлация на Националния статистически институт  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №41  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– кмет на Община -  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно разпоредителна  

сделка-продажба на УПИ І-за жил.сгради и търговска дейност в  

кв.177,гр.Ботевград,чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на  

чл.35,ал.1 от ЗОС, Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21,  

ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0  

гласа „против”,, 0 глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

 1. Определя за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по  

реда на чл.35,ал.1 от ЗОС следният общински недвижим имот-частна  

общинска собственост:  



 УПИ І-за жилищно строителство и търговска дейност с урегулирана  

площ от 660 кв.м. с уредени регулационни сметки в кв.177,гр.Ботевград  

при начална тръжна пазарна цена в размер на 42 900.00 лева без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №42  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– кмет на Община -  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка кандидатстване за  

финансиране по мярка 02-02”Спешно подпомагане на Социални домове”  

по проект „Красива България” на Министерството на труда и социалната  

политика с обект” Дом за достоен живот на възрастни хора” гр.Ботевград  

, Общинският съвет – Ботевград на основание и чл. 21, ал.1,т.6 и т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

 1. Дава съгласие община Ботевград да кандидатства за финансиране  

по мярка 02-02 „Спешно подпомагане на Социални домове” към проект  

„Красива България” на Министерство на труда и социалната политика с  

проект: „Дом за достоен живот на възрастни хора” гр.Ботевград  

 2. Дава съгласие община Ботевград да участва в съфинансиране на  

проекта по т.1 с не по-малко от 20% от общите разходи, посочени в него /в  

рамките до 1 000 000 лв. с ДДС/, като финансовото участие се превежда не  

по късно от 30 дни след подписване на Меморандумите за разбирателство.  

 3. Дава съгласие община Ботевград да се ангажира с осигуряване и  

поддръжка на обекта след неговото приключване  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

/А. Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 №43  

 гр.Ботевград, 29.01.2009 година  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– кмет на Община -  

БОТЕВГРАД във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие  

на селските райони”приоритетна ос 3” Качество на живот и  

разнообразяване на възможностите за заетост, мярка 321 „Основни услуги  

за населението и икономиката в селските райони” за изграждане и ремонт  

на водоснабдителната и канализационната инфраструктура на с.Скравена,  

с.Новачене,с.Боженица и с.Рашково, Общинският съвет – Ботевград на  

основание и чл. 21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”,, 0  

глас„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

 1. Одобрява решението на Община Ботевград да кандидатства за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по "Програма за развитие  

на селските райони", приоритетна ос 3 „ Качество на живот и  

разнообразяване на възможностите за заетост”, мярка 321 „Основни  

услуги за населението и икономиката в селските райони” за изграждане и  

ремонт на водоснабдителната и канализационна инфраструктура на  

с.Скравена, с.Новачене, с.Боженица и с.Рашково.  

 2. Потвърждава, че дейностите по проекта отговорят на приоритетите  

от план за развитие на Община Ботевград до 2013 година.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

/А. Нейкова   

  

  

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 44  

гр.Ботевград, 11.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отмяна на решение  

№404/27.11.2008 година 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 с и  

проведено поименно гласуване с 24гласа „за”,0 гласа „против”,0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

1. Отменя Решение №404/27.11.2008 година на Общинския съвет –  

Ботевград.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 45  

гр.Ботевград, 11.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно разпоредителни сделки  



продажби на обособени части от четириетажна масивна сграда със  

сутерен/бивша поликлиника/ в УПИ І-за болница в кв.202 по плана на  

Ботевград 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.35,ал.1 от ЗОС с и проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,0.  

гласа „против”, 3 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Определя за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда  

на чл.35,ал.1 от ЗОС, следният общински недвижим имот-частна  

общинска собственост:  

Обособени части от западната част от Четириетажна масивна сграда  

/бивша поликлиника/представляващи: І-ви етаж /бивша детска  

консултация/, ІІ-ри етаж/очни и ушни кабинети/,ІІІ-ти етаж/бивши  

гинекологични кабинети/, ІV-ти етаж /зъботехническа лаборатория/,заедно  

със съответното право на строеж в УПИ І-за болница, в кв.202 по плана на  

гр.Ботевград, по одобрена от Общинския съвет-Ботевград пазарна цена,  

изготвена от независим лицензиран оценител на недвижими имоти.  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите  

процедури по реда на ЗОС.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 46  

гр.Ботевград, 11.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно изменение и допълнение  

на Тарифа за определяне на минимален месечен наем на 1 кв.м. полезна  

площ при отдаване под наем на общински имоти 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 проведено поименно гласуване с 19 гласа  

„за”,5 гласа „против”,0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

Р Е Ш Е Н И Е :  

1.В текста на Раздел ІV от Тарифа за определяне на минимален месечен  

наем на 1 кв.м. полезна площ при отдаване под наем на общински имоти,  

отпада наименованието „здравни заведения”, както и думата „здравни”;  



2.Раздел ІV от Тарифата става раздел ІV, точка 1;  

3.Създава се нова точка 2 на Раздел ІV от Тарифата със следния текст:  

„При отдаване под наем на лекари от доболнична и специализирана  

медицинска помощ на общински сграден фонд, представляващ частна  

общинска собственост, заведен в активите на община Ботевград и  

невключен в активите на общински търговски дружества, за медицински  

заведения, осъществяващи болнична дейност, но предоставени с учредено  

право на ползване, находящ се в Ботевград, месечната наемната цена се  

определя в размер на 40 лв. за кв. метър и 20 лв. за кв.м. за находящия се в  

селата от общината.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 47  

гр.Ботевград, 11.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно приемане на формула за  

разпределение на средствата получени по единен разходен стандарт за  

финансиране на делегираните от държавата дейности,чрез общинските  

бюджети в дейност „Общообразователни училища”,между училищата в  

Община Ботевград 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,чл.28,ал.1  

от Закона за общинските бюджети и Решение №29/23.01.2009 година на  

Министерски съвет с 15 гласа „за”, 5 гласа „против”, 2 гласа „въздържал  

се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш Е Н И Е :  

  

  

1. Приема формула за разпределение на средствата получени по единен  

разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата  

дейности,чрез общинските бюджети в дейност „Общообразователни  

училища”,между училищата в Община Ботевград за 2009 година в  

размер на 90 на сто както следва:  

СФ=/80% х ЕРС х БУ/ + 5%МУ + 12%УИОЦ + 3%Р  

СФ-Средства по формулата  

ЕРС-Единен разходен стандарт  

БУ-Брой ученици  

МУ-Училище с малък брой ученици – до 500 ученици  

УИОЦ- Училище извън общински център и квартално училище в  



новоизграден квартал  

Р- Резерв за нерегулярни разходи.  

  

  

  

  

 2.  

2. Приема размера на средствата,получени по единен разходен стандарт за  

6 годишни деца в полудневна група от 19 деца в НУ”В.Левски”- 

с.Литаково.  

3. Приема размера на средствата, получени по единен разходен стандарт  

за общежитие към ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-с.Липница/група от 59  

ученици/.  

4. Приема разпределението на средствата,получени по единен разходен  

стандарт за финансиране на индивидуална форма обучение на бой  

ученици-общо 6-от които 4 ученици в ПМГ”Акад. Проф.д-р Асен  

Златаров”-Ботевград, 1 ученик в ОУ „Св.св.Кирил и Методии”- 

с.Липница и 1 ученик в ОУ”Отец Паисий”-с.Врачеш.  

Приложение : справка за разпределението на средствата по единни  

разходни стандарти.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  



ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 48  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с годишен отчет за изпълнение на Програмата  

за управление на Община-Ботевград за мандат 2007-2011 година и  

Становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет  

– Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 във вр с чл.44,ал.5 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация с 28 гласа „за”,0.  

гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на  

Община-Ботевград за мандат 2007-2011 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

`ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 49  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦАНКО ЦАНОВ – Управител на „БКС-ЕООД- 

Ботевград във връзка с информация за финансовото състояние на  

«БКС»ЕООД-Ботевград 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 с 25  



гласа „за”,0. гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

  

  

  

1. Приема Информация за финансовото състояние на «БКС»ЕООД- 

Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 49  

 гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦАНКО ЦАНОВ – Управител на „БКС-ЕООД- 

Ботевград във връзка с информация за финансовото състояние на  

«БКС»ЕООД-Ботевград 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 с 25  

гласа „за”,0. гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

1. Приема Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на  

Община-Ботевград за мандат 2007-2011 година.  

  

  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 50  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ИВАНОВ – Кмет на Кметство  

с.Скравена,Община-Ботевград във връзка с информация за  

административното,териториалното и социално-икономическото  

развитие на с.Скравена 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 с 28  

гласа „за”,0. гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1. Приема Информацията за административното,териториалното и  

социално-икономическото развитие на с.Скравена.  

2. Дава много добра оценка за работата на кмета на с. Скравена.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  



ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 51  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с информация за извършеното в областта на спорта за 2008  

година и ангажиментите на Община-Ботевград за спорта, като цяло за 2009  

година 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 с 22  

гласа „за”,1 глас „против”, 4 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1. Приема Информация за извършеното в областта на спорта за 2008  

година и ангажиментите на Община-Ботевград за спорта, като цяло за  

2009 година.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 52  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за присъждане на почетно звание и  

Становище на Постоянната комисия по местно самоуправлание и  



законност по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.22 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация във вр. с чл.11,т.2,чл.13,ал.2 от Наредбата за  

символите,почетните знаци и звания на Ботевград с 27 гласа „за”,0  

гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1 . Удостоява посмъртно със званието „Заслужил гражданин на  

Ботевград” – ДАНЧО СВИЛЕНОВ ДОГАНОВ – за проявен  

професионализъм,обществена ангажираност и значим принос за социално- 

икономическото развитие на Община-Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 53  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за приемане Стратегия за управление  

на общинската собственост за периода 2009-2011 година 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 ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 2  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1.Приема Стратегия на Община-Ботевград за управление на общинската  

собственост за периода от 2009-2011г.  

  

  



  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 54  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за промяна Наредбата за определяне  

размера на местните данъци на територията на Община Ботевгради  

Становища на Постоянните комисии по: местно самоуправление и  

законност и бюджет и финанси същия въпрос,Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.2 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация чл.1,ал.2 и §3а от Закона за  

местните данъци и такси с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 2  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1. В Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за определяне  

размера на местните данъци на територията на Община-Ботевград се  

създава §7 със следното съдържание:  

§7./1/. Търговците,които са подали заявление по §4а от Закона за данък  

върху добавената стойност,подлежат на облагане с патентен данък от 1  

януари 2009 година,а декларацията по чл.61н се подава в срок до 1  

април 2009 година  

/2/. Първата вноска от патентния данък се внася до 1 април 2009 година  

/3/. На предплатилите търговци,внесли годишния патентен данък в  

срока по ал.2 се прави отстъпка от 5 на сто.  

2. Досегашните параграфи 7,8 и 9 стават съответно 8,9 и 10.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  



  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 55  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за учредяване право на строеж върху терен  

с площ от 150 кв.м.,част от УПИ ІХ-187 в кв.8 по плана на гр.Ботевград и  

Становища на Постоянните комисии по териториално развитие,бюджет и  

финанси същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.37,ал.4 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

25 гласа „за”,0 гласа „против”, 2 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1Да се учреди право на строеж на Младен Константинов Младенов,като  

собственик на правото на строеж върху 341 кв.м. от УПИ ІХ-187 в кв.8 по  

плана на гр.Ботевград,застроен с жилищна и стопанска сграда върху терен  

с площ от 150 кв.м. включен към урегулирания поземлен имот,целият с  

площ от 491 кв.м. с уредени регулационни сметки по заповед  

№45/20.03.2002 година за изменение ПУП-ПР на част от кв.8 по плана на  

гр.Ботевград, на пазарна цена в размер на 3 300 /Три хиляди и триста/ лева.  

2. Възлага на кмета на Община- Ботевград да изпълни произтичащите от  

т.1 на настоящето решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 56  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване на  

съсобственост със Снежанка Коларова по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в  

кв.35 по плана на с.Рашково и Становища на Постоянните комисии по:  

стопанка политика и инвестиции и бюджет и финанси същия  

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



Закона за местното самоуправление и местната администрация  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-продажба по  

реда на чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и Снежанка  

Богомилова Коларова ЕГН 5612276399 , касаеща следното:  

Снежанка Богомилова Коларова ЕГН 5612276399 да придобие правото  

на собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 185,0  

кв.м., представляващ част от УПИ V-210 в кв.35 по плана на  

с.Рашково, Община-Ботевград, на пазарна цена в размер на  

1850/хиляда, осемстотин и петдесет/ лева и стане едноличен  

собственик на урегулирания поземлен имот с уредени регулационни  

сметки.  

2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите по  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 56  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за прекратяване на съсобственост със  

Снежанка Коларова по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в кв.35 по плана на  

с.Рашково и Становища на Постоянните комисии по: стопанка политика и  

инвестиции и бюджет и финанси същия въпрос,Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-продажба по  

реда на чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и Снежанка  

Богомилова Коларова ЕГН 5612276399 , касаеща следното:  

Снежанка Богомилова Коларова ЕГН 5612276399 да придобие правото  

на собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 185,0  

кв.м., представляващ част от УПИ V-210 в кв.35 по плана на  

с.Рашково, Община-Ботевград, на пазарна цена в размер на  

1850/хиляда, осемстотин и петдесет/ лева и стане едноличен  

собственик на урегулирания поземлен имот с уредени регулационни  



сметки.  

2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите по  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС 

!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 57  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за прекратяване на съсобственост с Росица  

Тодорова Петрова по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в кв.35 по плана на  

с.Рашково и Становища на Постоянните комисии по: стопанка политика и  

инвестиции и бюджет и финанси същия въпрос,Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-продажба по  

реда на чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и Росица Тодорова  

Петрова ЕГН 4503176410 , касаеща следното:  

Росица Тодорова Петрова ЕГН 4503176410 да придобие правото на  

собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 140,0 кв.м.,  

представляващ част от УПИ ІІІ-213 в кв.35 по плана на с.Рашково,  

Община-Ботевград, на пазарна цена в размер на 1400/хиляда и  

четиристотин/ лева и стане едноличен собственик на урегулирания  

поземлен имот с уредени регулационни сметки.  

2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите по  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 58  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване на  

съсобственост с Петър Георгиев Николов по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в  

кв.35 по плана на с.Рашково и Становища на Постоянните комисии по:  

стопанка политика и инвестиции и бюджет и финанси същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-продажба по  

реда на чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и Петър Георгиев  

Николов, касаеща следното:  

Петър Георгиев Николов да придобие правото на собственост от Община- 

Ботевград върху терен с площ от 330,0 кв.м., представляващ част от УПИ  

ІV-212 в кв.35 по плана на с.Рашково, Община-Ботевград, на пазарна цена  

в размер на 3300/три хиляди и триста/ лева и стане едноличен собственик  

на урегулирания поземлен имот с уредени регулационни сметки.  

2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите по  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 59  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за обявяване на недвижими  

имот-публична общинска собственост за имот-частна общинска  

собсвеност и Становище на Постоянната комисия по стопанка политика и  

инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.6,ал.1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”,  

при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  



  

1.Общински съвет-Ботевград обявява за ЧАСТНА общинска  

собственост следния недвижим имот, актуван с АОС-публична  

№152/20.10.1998г. на Община-Ботевград, във връзка със Заповед №РД  

14-152/12.06.2007г. на министъра на образованието и науката за  

закриване на Начално училище “Васил Левки”-с.Врачеш, Община- 

Ботевград, представляващ:  

• УПИ ХХІ с ур.площ от 4460кв.м. в кв.72 по плана на с.Врачеш,  

заедно със застроената в него едноетажна масивна сграда със ЗП- 

400кв.м.  

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 60  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-План за регулация в  

кв.1а по плана на гр.Ботевград и продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез публичен  

търг с тайно наддаване и Становища на Постоянната комисия по: стопанка политика и  

инвестиции; териториално развитие;стопанска политика и инвестиции и бюджет и  

финанси по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.20 във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и чл.35,ал.1 от  

ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план-плана за  

регулация на част от кв.1а,като от УПИ №ІV-за безвредна производствена  

дейност и обслужващи дейности се образуват два нови урегулирани  

поземлени имота: УПИ – ІV- за безвредна производствена дейност и  

обслужващи дейности и УПИ – V- за безвредна производствена дейност и  

обслужващи дейности в кв.1а по плана на гр.Ботевград.  

2. Дава съгласие след влизане в сила на Заповед да одобряване  

изменението на ПУП-ПР по т.1 ,новообразуваните урегулирани поземлени  

имоти да бъдат предложени за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,чрез  

публичен търг с тайно наддаване ,при следните начални тръжни цени:  

2.1.УПИ ІV-общ.за безвредна производствена дейност и обслужващи  

дейности с ур.площ от 560 кв.м.,с ур.регулационни сметки,празен,  

незастроен,находящ се в кв.1а по плана на гр.Ботевград,при начална  

тръжна цена в размер на 34 000 лева,без ДДС.  

2.2.УПИ V-за безвредна производствена дейност и обслужващи дейности с  

ур.площ от 827 кв.м.,с ур.регулационни сметки,празен,незастроен,  



находящ се в кв.1а по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна цена в  

размер на 50 000 лева,без ДДС.  

3..Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/ /А.Нейкова  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 61  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за прекратяване учредено право на  

ползване на «МБАЛ-Ботевград»ЕООД върху обособени части от  

четириетажна масивна сграда /бивша поликлиника/ в УПИ І-за болница на  

кв.202 гр.Ботевград и становище на Постоянната комисия по стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.39 от ЗОС и проведено поименно гласуване  

с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 2 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1. Прекратява учреденото с Решение №201/2008г. безвъзмездно право на  

ползване на “МБАЛ-1-Ботевград”ЕООД, върху следният общински  

недвижим имот-частна общинска собственост:  

Обособени части от западната част от Четириетажна масивна  

сграда/бивша поликлиника/, със съответните ид.ч. от об.ч. и толкова  

от правото на строеж в УПИ І-за болница, в кв.202 по плана на  

гр.Ботевград, както следва :  

• І-ви етаж/бивша детска консултация/ със ЗП- 493,30кв.м.  

• ІІ-ри етаж/очни и ушни кабинети/, със ЗП-499,50кв.м.  

• ІІІ-ти етаж/бивши гинекологични кабинети/, със ЗП-518,90кв.м.  

• ІV-ти етаж/зъботехническа лаборатория/, със ЗП-639,75кв.м..  

2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 62  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за учредяване право на пристрояване по  

чл.38,ал.2 от ЗОС в УПИ І,кв.65 по плана на гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по стопанска политика и инвестиции;териториално  

развитие по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.39 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 24  

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1.Дава съгласие ЕТ”Росто-Стоян Христов”, гр.Етрополе като собственик  

съгласно нотариален акт №107, том ІІ, рег.№2626, д.№296 от 2007г., на  

Дом на науката и техниката, представляващ монолитна сграда сРЗП- 

3102кв.м. заедно с правото на строеж в УПИ І в кв.65 по плана на  

гр.Ботевград да извърши пристрояване със застроена площ от  

42,18кв.м. на сградата, откъм западната и северната страна, с цел  

реализиране на инвестиционния проект”Преустройство и промяна на  

предназначението на котелно в банков офис”, при спазване нормативните  

разпоредби по устройство на територията, за което ЕТ”Росто-Стоян  

Христов”, гр.Етрополе следва да заплати на Община-Ботевград  

сумата в размер на 8352 ,00 лв.  

2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 63  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на еднократна  

финансова помощ и становища на Постоянните комисии по: бюджет и  

финанси и здравеопазване,социална политика и екология по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.39 от  



ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1.Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

Николина Миткова Найденова, ЕГН:9202117237 от Ботевград, в размер до  

1000 /хиляда/лева за извършване на операция и за следоперативно  

лечение.  

Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община- 

Ботевград, като бъдат преведени на лечебното заведение,където е  

извършена операцията.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 64  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за изграждане на премостващо съоръжение на р. Церовица в  

махала Паланката,с.Скравена и становища на Постоянните комисии по:  

бюджет и финанси и териториално развитие по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

40 000/Четиридесет хиляди/ лева от собствени приходи на Община- 

Ботевград за изграждане на премостващо съоръжение на р.Церовица в  

махала Паланката,с.Скравена,Община-Ботевград.  

  

  

  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 65  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за участие на Община Ботевград с проект  

за канализация в с.Скравена, Община Ботевград пред МООСВ чрез  

ПУДООС и становища на Постоянните комисии по: местно  

самоуправление и законност и стопанска политика и инвестиции по  

същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24  

гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1. Одобрява и подкрепя инвестиционните намерения на общинска  

администрация за осъществяване на приоритетен за общината проект  

„ИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ-КАНАЛИЗАЦИОННИ  

КОЛЕКТОРИ ПО УЛИЦИТЕ: „СТАРА ПЛАНИНА”,” Г. КАНЗОВ”,  

„МИКО КОМИТСКИ”, „БЕБРЕШ”, „8-МИ МАРТ”,” МУКАНСКА”,”  

МУРГАШ”, „ЧИФЛИКА”, „МЕДВЕН” В КВ.ПАЛАНКАТА,  

С.СКРАВЕНА, ОБЩИНА БОТЕВГРАД”, с който да кандидатства за  

безвъзмездна помощ от ПУДООС при МОСВ.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 66  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ– Кмет на Община-Ботевград  

във връзка с докладна записка за участие на Община Ботевград с проект  

за канализация в с.Новачене, Община Ботевград пред МООСВ чрез  

ПУДООС и становища на Постоянните комисии по: териториално  

развитие и стопанска политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24 гласа  

„за”, 0 гласа „против”,0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

1. Одобрява и подкрепя инвестиционните намерения на общинска  

администрация за осъществяване на приоритетен за общината проект  

«ИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВА КАНАЛИЗАЦИЯ: КАНАЛИЗАЦИОННИ  

КОЛЕКТОРИ ПО УЛИЦИТЕ: «КИРИЛ И МЕТОДИЙ»,  

«НОВАЧЕНКА», «КОЗЛОДУЙ», «ВАСИЛ ЛЕВСКИ», «ЕЛИН  

ПЕЛИН», «ХРИСТО СМИРНЕНСКИ», «ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ»,  

«ФИЛИП ТОТЬО», «ДОБРУДЖА», С.НОВАЧЕНЕ, ОБЩИНА  

БОТЕВГРАД», с който да кандидатства за безвъзмездна помощ от  

ПУДООС при МОСВ.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 67  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно избор на тръжна  

комисия за определяне на изпълнител на проект Дом за деца лишени от  

родителски грижи „Надежда,с. Гурково,Община-Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност;стопанска  

политика и инвестиции и здравеопазване,социална политика и екология по  

същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24  

гласа „за”,0. гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  



общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

1. За членове на тръжна комисия за определяне на изпълнител на проект:  

„Дом за деца лишени от родителски грижи „Надежда”, с.Гурково,  

общ.Ботевград определя:  

Председател: Васил Велев - гл. експерт „Капитални вложения,  

инвеститорски контрол, ремонтни дейности и БКС”  

Членове:  

• Росица Милчева – гл. експерт “Инвестиции „  

• Таня Тодорова – гл. юрисконсулт  

• Цветанка Иванова – счетоводител  

  

2. Въз основа на т. 1 възлага на кмета на община Ботевград да издаде  

Заповед за тръжна комисия по приложен към споразумението образец  

– Приложение 1.1.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 68  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно финансиране на проект»  

Дом за деца лишени от родителски грижи „Надежда”с. Гурково,Община- 

Ботевград и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и здравеопазване,социална политика и екология по същия  

въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 и т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0. гласа „против”, 0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Община Ботевград се задължава през периода на реализация на  

проект: : „Дом за деца лишени от родителски грижи „Надежда”,  

с.Гурково,общ.Ботевград, както и в продължение на три години след  

предаването му в експлоатация да не извършва каквито и да било  

разпоредители действия с обекта или да го ипотекира, или  

обременява с вещни тежести.  

2. Община Ботевград се задължава след приключване на проект: „Дом  

за деца лишени от родителски грижи „Надежда”, с.Гурково,  

общ.Ботевград в продължение на 3 години след приключване на  

проекта да осигурява средства за поддръжка на материалната база и  



осъществяване на дейностите в обекта.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 69  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГАЧО ГАЧЕВ – Управител на „В и К- 

Бебреш”ЕООД във връзка с докладна записка относно промяна  

адреса на управление на „В и К-Бебреш”ЕООД-Ботевград и становища  

на Постоянната комисия по: стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.9 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0. гласа „против”, 0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1. Приема седалището и адресът на управление на  

„Водоснабдяване и канализация - Бебреш” ЕООД да бъде променен  

както следва:  

Гр.Ботевград  

Обл.Софийска  

Ул.”Цар Иван Шишман” №27  

2. Приема нов учредителен акт на „В и К Бебреш” ЕООД.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 70  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно разпределение на  

общинските жилища по видове и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и здравеопазване ,социална политика и  

екология по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация 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”,0. гласа  

„против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1.Определя общ брой общински жилища 195 /Сто деветдесет и пет/ и  

разпределението им,както следва:  

1.1. Жилища за отдаване под наем – 43 /Четиридесет и три/бр.  

1.2. Жилища за продажба -150 /Сто и петдесет/бр.  

1.3. Резервни жилища – 2 стаи  

1.4. Ведомствени жилища – 1 /един/бр.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 71  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно приемане на  

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета  

и становища на Постоянните комисии по: местно самоуправление и  

законност и здравеопазване ,социална политика и екология по същия  

въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.2 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация с 24 гласа  

„за”,0. гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  



  

  

  

1. Приема Общинска Програма за овладяване на популацията на  

безстопанствените кучета 2009-2012 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА//  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 72  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за участие на Танцов състав”Ботевград” при Читалище „Христо  

Ботев”- Бтевград в Международен фолклорен фестивал в Република  

Молдова и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24  

гласа „за”,0. гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 2 000  

/две хиляди/ лева от собствени приходи на ОБЩИНА-БОТЕВГРАД , за  

участие на Танцов състав”Ботевград” при читалище „Христо Ботев” в  

Международен фолклорен фестивал”Мерцишор” в Република Молдова,  

в периода 8 - 11 март 2009 година.  

  

  

  

  

  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 73  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно изменение на ПУП- 

План за регулация и застрояване на част от кв.135 по плана на  

Ботевград и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия  

въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.20 във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация ,на основание,чл.134,ал.1,т.1 от  

ЗУТ,чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,1  

глас „против”, 2 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план /ПУП/-План  

за регулация и застрояване /ПЗР/ на УПИ І- „За обществено жилищно  

строителство,учебен център,културен център,обществено  

хранене,ежедневно обслужване,паркинг-гараж и градина” в кв.153 по  

плана на гр.Ботевград,както следва:  

• Измени се улична регулация на улица с о.н. 305а-о.т.305-о.т.306- 

о.т.306 А;  

• Измени се регулацията на Урегулиран поземлен имот /УПИ/І-„За  

обществено жилищно строителство,учебен център,културен  

център,обществено хранене,ежедневно обслужване,паркинг-гараж  

и градина,кв.153;  

• Образуват се нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти:  

УПИ ХVІІІ- За общественообслужваща дейност с ур.площ от 456  

кв.м.;  

УПИ ХІХ- За общеественообслужваща дейност с ур.площ от 468  

кв.м.;УПИ ХХ- За общественообслужваща дейностк с ур. площ от 485  

кв.м.;УПИ ХХІ-За общественообслужваща дейност с ур.площ от 488  

кв.м.;УПИ-ХХІІ-За общественообслужваща дейност с ур. площ от 509  

кв.м.;УПИ ХХІІІ- За общественообслужваща дейност с ур.площ от 515  

кв.м. и УПИ ХХІV-За общественообслужваща дейност с ур.площ от 413 кв.м. в кв.153 

по плана на гр.Ботевград и за същите се установи свободно  

ниско застрояване с височина до 5 м.  

2. След влизане в сила на заповед за одобряване изменението по т.1 от  

настоящото решение дава съгласие да бъдат предложени за продажба чрез  



търг с тайно наддаване следните урегулирани поземлени имоти:  

2.1. УПИ ХVІІІ- За общественообслужваща дейност с ур.площ от 456  

кв.м. в кв.153 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна цена в размер  

на 36 500 лева без ДДС.  

2.2. УПИ ХІХ- За общественообслужваща дейност с ур.площ от 468 кв.м.  

в кв.153 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна цена в размер на  

37 500 лева без ДДС.  

2.3 УПИ ХХ - За общественообслужваща дейност с ур.площ от 485 кв.м.  

в кв.153 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна цена в размер на  

38 800 лева без ДДС.  

2.4. УПИ ХХІ- За общественообслужваща дейност с ур.площ от 488 кв.м.  

в кв.153 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна цена в размер на  

39 100 лева без ДДС  

2.5. УПИ ХХІІ- За общественообслужваща дейност с ур.площ от 509  

кв.м. в кв.153 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна цена в размер  

на 40 800 лева без ДДС  

2.6. УПИ ХХІV- За общественообслужваща дейност с ур.площ от 515  

кв.м. в кв.153 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна цена в размер  

на 41 300 лева без ДДС.  

2.7. УПИ ХХІV- За общественообслужваща дейност с ур.площ от 413  

кв.м. в кв.153 по плана на гр.Ботевград,при начална тръжна цена в размер  

на 33 100 лева без ДДС  

3. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури по ЗУТ и ЗОС.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 74  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно придобиване правото на  

собственост върху части от недвижими имот-частна собственост на  

физически лица и становища на Постоянните комисии по: бюджет и  

финанси и стопанска политика и инвестиции по същия  

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



Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие Община-Ботевград да придобие безвъзмездно правото на  

собственост върху следният имот-частна собственост на физически  

лица,както следва:  

• част от имот №1968 с площ от 258 кв.м. влизащ в тази част в улица- 

тупик от ок.т.194а до ок.т.189а, обслужваща УПИ ХХІV-1703 в  

кв.117 по плана на гр.Ботевград,собственост на Наташа Янкова  

Орманджиева, Валя Янкова Аталах и Радослав Янков Орманджиев по  

н.акт №176,т.ІV,рег.№5607,д.737/2007 г.  

2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите  

процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 75  

 гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно извършване  

структурни промени в Общинска администрация- 

Ботевград,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.2 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24  

гласа „за”,1 глас „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1. В ДИРЕКЦИЯ”Административно обслужване и социални дейности” се  

закрива отдел „Човешки ресурси и социални дейности”,като  

длъжността Гл.експерт”СД и ЖН” остава в дирекцията,длъжността  

Гл.експерт”ТРЗ и ЛС” се прехвърля в отдел”Финанси”, а длъжността  

Началник отдел се съкращава.  

2. Открива се нова щатна бройка за длъжността Заместник Кмет.  

3. Направените промени влизат в сила от 01.03.2009 година.  

  

  

  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 76  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно определяне  

училище-преумиществен ползвател на автобус за превоз на ученици в  

Общинска администрация-Ботевград,Общинският съвет – Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация във вр. с чл.3 от договор №ДО1- 

968/26.10.2007 година между МОН и Община-ботевград и проведено  

поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0  

гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

1.Изменя точки 1 и 2 на Решение №16/29.11.2007 година,като текста  

добива следния вид:  

1.1. За преимуществен ползвател на МПС марка Otoyol,модел Е27.14  

Sihoolbus,27+1 места,рег.№СА6107КТ,определя ОУ „Св.св.Кирил  

и Методий”-град Ботевград.  

1.2.Възлага на директора на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”-град  

Ботевград да организира ползване на гаражна площ,сервизно  

обслужване, предпътни технически прегледи,медицински  

прегледи на водача на автобуса.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  



  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 77  

гр.Ботевград, 26.02.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно промяна  

председател на кимисията по Решение №23/29.111.2007 година на ОбС- 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл16,ал.3 от Правилника за прилагане на ЗУПГМЖСВ с 25 гласа „за”,0  

гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1. Освобождава Клара Нановска като председател комисията по чл.8,ал.2  

от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно  

спестовни влогове.  

2. Избира за председател на комисията по чл.8,ал.2 от Закона за уреждане  

правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове  

инж.Красимир Андреев-зам.кмет на Община-Ботевград  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

 /А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 78  

гр.Ботевград, 05.03.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ – НАЧАЛНИК НА  

РУМВР-Ботевград във връзка с отчет за работата на служителите на  

РУМВР-Ботевград при ОДМВР за 2008 година,Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 и т.6 т Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 22ласа „за”,0. гласа „против”, 0 гласа„въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Приема отчета и дава добра оценка за работата на служителите на  

РУМВР-Ботевград при ОДМВР за 2008 година.  

2. Предлага на ръководството на Министерството на вътрешните работи в  

лицето на министъра и генералния комисар да бъдат отпуснати 5 щатни  

бройки за редови полицаи към РУМВР-Ботевград.  

3. Дава съгласие от собствени приходи на Община-Ботевград да бъдат  

отпуснати финансови средства в размер до 30 000/Тридесет хиляди/ лева  

за изграждане на газова инсталация в сградата на РУМВР-Ботевград.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 79  

гр.Ботевград, 05.03.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отмяна на Решение  

№10/29.01.2009 година на ОбС,Общинският съвет – Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  



местната администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа  

„за”,0. гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

  

  

  

 1. Отменя Решение №10/29.01.2009 година на Общинския съвет –  

град Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

/М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 80  

гр.Ботевград, 20.03.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно изпълнение на бюджета  

за 2008 година и проект за бюджет на Община-Ботевград за 2009 година и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА, Закона за общинските  

бюджети и във вр. с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 година,ПМС  

27/09.02.2009 година ;ПМС 46/26.02.2009 година и писмо №ФО-2 от  

11.022009 година за разделение на дейностите финансирани чрез  

общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности и за  

определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата  

дейности през 2009 година и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  



съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2008 г. и отчета за  

извънбюджетните сметки на община Ботевград.  

2. Приема бюджета на община Ботевград за 2009 г. по приходната част  

в размер на  

 20947900 лв, съгласно приложение № 1 в т.ч.:  

 2.1.Приходи с държавен характер 11461900  

 в.т.ч.  

 -Обща субсидия за дел.от държавата дейности 7979100  

 -Обща изравнителна субсидия 1474200  

 -Целева субсидия за капиталови разходи 2008600  

  

  2.  

 2.2.Приходи с местен характер в размер на 9486000  

 в.т.ч.  

 - имуществени данъци 1670000  

 - приходи и доходи от собственост 278000  

 - общински такси 2468000  

 - приходи от продажби на имущество 5000000  

 - други приходи 70000  

 3. Приема бюджета на община Ботевград за 2009 г. по разходната част  

в размер на 20947900 лв. Приложение № 2, в т.ч.  

 3.1.Държавни дейности 11461900  

 3.2 Местни дейности 9486000  

 4.Утвърждава разпределението на бюджетните взаимоотношения между  

първостепенния разпоредител и бюджетите на второстепенните и  

третостепенни разпоредители в размер на 90 на сто от сумите заложени в  

бюджета на община Ботевград за 2009г., съгласно чл.10,ал.1 от Закона за  

държавния бюджет на Република България за 2009г  

5. Упълномощава първостепенния разпоредител при предоставяне на  

резерва от 10 на сто да се разпорежда както следва:  

- за държавни дейности 797910  

- за местни дейности 348280  

6. Упълномощава с остатъка на извънбюджетните сметки в размер  

5758,40лв. да се разпорежда първостепенния разпоредител.  

7. Заделеният резерв от целевата субсидия за финансиране на капиталови  

разходи се формиран от следните обекти:  

-Ремонт и монтаж на нови пречиствателни съоръжения в кв.Зелин  

гр.Ботевград 120000лв  

-Благоустрояване-ремонт и асфалтиране на улична мрежа и тротоари  

200860 лв  

 8. Приема инвестиционна програма на Община Ботевград за 2009г.,  

съгласно Приложение 3  

9. Приема програма за празниците в община Ботевград за 2009 г., съгласно  

Приложение № 4  

10.Утвърждава размер на помощи до 60 лв. при погребения на самотни и  



социално слаби граждани  

11. Приема следните лимити за разходи:  

11.1.Социално-битови разходи в размер на 3 % от начислените трудови  

възнаграждения  

11.2. Размер на един храноден в детски ясли до 1.40 лв  

11.3. Размер на един храноден в детските градини до 1.50 лв  

12.Утвърждава преходен остатък от делегираните бюджети на училищата  

за 2008г. в размер на 261142 лв. да се използва само за основни ремонти  

и капиталови разходи по училища както следва:  3.  

 -ОУ”Н.Й.Вапцаров” Ботевград 144198  

 -ОУ” В.Левски” Ботевград 30263  

 -ПМГ”Акад.Проф.Д-р Асен Златаров” Ботевград 44772  

 -ОУ”Любен Каравелов” с.Трудовец 11451  

 -ОУ”Отец Паисий” с.Врачеш 14252  

 -НУ”В.Левски” с.Литаково 4207  

 -Прогимназия „Хр.Ботев” с.Литаково 2493  

 -ОУ”В.Левски” с.Новачене 6110  

 -ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Скравена 3396  

 -Преходния остатък на ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Липница и  

ОУ”Св.СВ.Кирил и Методий”Ботевград се пренасочва към  

ПМГ”Акад.Проф.Д-р Асен Златаров” Ботевград, тъй като през 2008 година  

горепосочените училища са дофинансирани от общината в размери по- 

големи от преходния им остатък в бюджета за 2008г.  

13.Утвърждава извършването на основни ремонти и капиталови разходи в  

общинските училищата със средства от преходния остатък от 2008 г. и  

същите средства, предвидени в делегираните бюджети във всяко училище  

за 2009 г. да става след организиране и провеждане от община Ботевград  

на обществена поръчка по ЗОП, като за целта предварително директорите  

на училищата предлагат за какви ремонти и капиталови разходи ще бъдат  

изразходвани средствата. След провеждане на обществената поръчка от  

община Ботевград за съответния ремонт и капиталов разход на училището,  

директорът сключва и подписва договора. В комисията, която ще провежда  

обществената поръчка се включва представител на училището по  

предложение на директора. При неспазване на така определения от  

общинския съвет ред да се счита за нарушение на общинския бюджет и на  

лицата, допуснали тези отклонения да се търси отговорност и спиране на  

финансирането  

14.Утвърждава резерва от 2008 г. за делегираните от държавата дейности в  

размер на 132114 лв, който да остане на разпореждане на първостепенния  

разпоредител и се използва за възникнали спешни и неотложни нужди в  

сферата на образованието.  

15. Утвърждава „Други разходи некласифицирани в други параграфи в  

размер на 31000 лв в т.ч. представителни разходи 2000 лв.,съгласно  

Приложение 5  

16. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни  

разходи,  

 съгласно Приложение 7  

17.Утвърждава обезщетения и помощи за граждани в размер на 338014  

лв,съгласно Приложение 6  

18. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел  



/читалища/ в размер на 299460 лв.  4.  

19. Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване  

на субсидията на организации с нестопанска цел/ читалищата./  

 20. Упълномощава кмета на общината да утвърди одобрените и  

разпределени средства по общинския бюджет по пълна бюджетна  

класификация и по тримесечия.  

21. Предоставя следните правомощия на кмета при спазване на общия  

размер на бюджета:  

21.1.Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове  

разходи на една бюджетна дейност.  

21.2.Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и  

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при  

неспазване на приетите приоритети.  

 21.3.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.  

 21.4.Да определи конкретните правомощия на третостепенните  

разпоредители с бюджетни кредити, на основание актуализираните  

счетоводна политика и система за финансово управление и контрол.  

21.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет за финансиране и  

съфинансиране на проекти.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 81  

гр.Ботевград, 20.03.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно приемане на програма за  

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община- 

Ботевград през 2009 година 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 ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,1 глас  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

  

 1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти- 

общинска собственост в Община-Ботевград през 2009 година.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 82  

гр.Ботевград, 20.03.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно даване съгласие за  

ползване на банков кредит-овърдрафт за финансиране дейността на  

„Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа  



„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие за ползване на банков кредит в размер на  

700 000 (Седемстотин хиляди) лева за срок от 01.04.2009 г. до  

20.12.2009 г. от обслужващата общината банка „ЦКБ” АД, чрез  

учредяване на ипотека върху недвижим имот – частна общинска  

собственост, представляващ: Обособена западна част от  

читириетажна масивна сграда /бивша поликлиника/ с обща  

разгъната застроена площ от 2151.45. със съответните ид.ч.  

от об.ч. и толкова от правото на строеж в УПИ І-за болница,в  

кв.202 по плана на гр.Ботевград,състоящаа се от:  

І-ви етаж/бивша детска консултация/ със ЗП-493.30 кв.м.;  

ІІ-ри етаж/очни и ушни кабинети/,със ЗП – 499.50 кв.м;  

ІІІ- ти етаж /бивши гинекологични кабинети/- 518.90 кв.м;  

ІV-ти етаж /зъботехническа лаборатория/ със ЗП-639.75  

кв.м. и на пазарна цена в размер на 1 418 035 лева.  

2. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва  

всички необходими документи – договор за банков кредит,  

нотариален акт за учредяване на ипотека и всички други  

документи свързани с отпускането на банковия кредит.  

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на процедурите по т. 1 и т. 2 от настоящето  

решение при спазване ЗОД.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 83  

гр.Ботевград, 20.03.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно прекратяване на  

съсобственост със Стамен Тодоров Иванов по реда на чл.36,ал.1 и т.2 от  

ЗОС в кв.35 по плана на с.Рашково,Община-Ботевград 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.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка- 

продажба по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и  



Стамен Тодоров Иванов ЕГН:2804256420,касаеща следното:  

Стамен Тодоров Иванов ЕГН:2804256420 да придобие правото на  

собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 140.00 кв.м.  

представляващ част от УПИ VІ-209 в кв.35 по плана на с.Рашково, Община  

Ботевград,на пазарна цена в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/лева  

и стане едноличен собственик на урегулирания поземлен имот с уредени  

регулационни сметки.  

 2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите  

по чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 84  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГАЧО ГАЧЕВ – Управител на «В и К- 

Бебреш»ЕООД относно годишен финансов отчет за 2008 година и  

приемане на бизнес план за 2009 година, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на  

Община-Ботевград относно становище на Общинската администрация 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 и чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от ТЗ и  

чл.12,ал.3,ал.18 и чл.41 от Наредбата за упражняване правото на  

собственост на общината върху общинската част от капитала на ТД и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 глас  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

1.Приема годишния финансов отчет на “В и К Бебреш” – ЕООД,  

гр.Ботевград за 2008 година и дава много добра оценка за работата на  

дружеството.  

2.Разпределя печалбата от текущата финансова година в размер на 30  

х.лева за реинвестиции в дружеството, като възлага на управителя в 10- 

дневен срок да внесе в Общинската администрация списък за  

използването им.  

3.Не освобождава от отговорност управителя на “ В и К Бебреш” ЕООД – 

Гачо Гачев  

4.Избира експерт-счетоводител на дружеството за 2009 година “Брейн  

Сторминг Консулт”-ЕАД гр.София 5. Определя основно месечно възнаграждение на 

управителя на “В и К  



Бебреш” ЕООД в размер на 1 200 лева, считано от 01.04.2009 година.  

6.Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи анекс към договора за  

управление за коригиране на възнаграждението съгласно т.5.  

7.Основното месечно възнаграждението на главният счетоводител на  

дружеството, считано от 01.04.2009 година да бъде 90 % от основното  

месечно възнаграждение на н-к отдел «Финанси» в Общинската  

администрация- Ботевград  

 8. Приема Бизнес – план за 2009 година на “ В и К Бебреш” ЕООД.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 85  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА НИКОЛАЙ НЕНОВ – Управител на «Родина- 



75 И»ЕООД относно годишен финансов отчет за 2008 година и приемане  

на бизнес план за 2009 година, ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община- 

Ботевград относно становище на Общинската администрация и  

становища Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от ТЗ и  

чл.12,ал.3,ал.18 от Наредбата за упражняване правото на собственост на  

общината върху общинската част от капитала на ТД и проведено поименно  

гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

  

1.Приема годишния финансов отчет на “Родина 75 И”- ЕООД гр.Ботевград  

за 2008 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “Родина – 75 И”- ЕООД  

Николай Ненов.  

3.Избира експерт-счетоводител на дружеството за 2008 година– Трифонка  

Йонкова Велева, притежаваща Диплом № 0097/1992 година.  

4. Възнаграждението на управителя на дружеството да бъде в размер на  

816 лева.   

 2.  

5.Основното месечно възнаграждение на главният счетоводител на  

дружеството, считано от 01.04.2009 година да бъде 70 % от основното  

месечно възнаграждение на н-к отдел «Финанси» в Общинската  

администрация- Ботевград  

6. Приема Бизнес – план за 2009 година на “ Родина 75 И” -ЕООД .  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

ПРЕПИС!  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 86  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦАНКО ЦАНОВ – Управител на «Б К С- 

»ЕООД относно годишен финансов отчет за 2008 година , ГЕОРГИ  

ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград относно становище на  

Общинската администрация и становища Постоянните комисии по същия  

въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.9 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от ТЗ и чл.12,ал.3 от Наредбата за упражняване  

правото на собственост на общината върху общинската част от капитала  

на ТД и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”,  

0 глас „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1.Приема годишния финансов отчет на “БКС” ЕООД гр.Ботевград за 2008  

година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “БКС”- ЕООД Цанко  

Цанов.  

3.Възнаграждението на управителя на дружеството да бъде в размер на  

816 лева.  

  

   

  

 2.  

4.Възнаграждението на главният счетоводител на дружеството, считано от  

01.04.2009 година да бъде 70 % от основното възнаграждение на н-к отдел  

«Финанси» в Общинската администрация- Ботевград  

5. На следващото заседание на ОбС управителя на «БКС»ЕООД» да  

внесе бизнес план за 2009 година .  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 87  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА - Председател на  

Общинския съвет-Ботевград относно годишен финансов отчет за 2008  

година и приемане бизнес план- за 2009 година на «Ботевградски  

вести»ЕООД , ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград относно  

становище на Общинската администрация и становища Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от ТЗ и чл.12 от Наредбата за  

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част  

от капитала на ТД и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0  

гласа „против”, 0 глас „въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

 Р Е Ш И :  

1.Одобрява годишния финансов отчет на “Ботевградски вести” ЕООД за  

2008 година.  

2.Възлага на кмета на Общината да подпише анекс към договора за  

управление на “Ботевградски вести” ЕООД, във връзка с промяна  

фамилното име на управителя.  

3.Не освобождава от отговорност управителя на “Ботевградски вести”  

ЕООД – Николета Йотова Иванова.  

4.Приема бизнес – задача за 2009 година:  

приходи 55 х.лева ; печалба 950 лева.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 88  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ТИХОМИР НИКОЛОВ - Изпълнителен  

директор на «Балкангаз-2000»АД относно годишен финансов отчет за  

2008 година , ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община-Ботевград относно  



становище на Общинската администрация и становища Постоянните  

комисии по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.9 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 глас „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1.Приема годишния финансов отчет на “Балкангаз–2000” –АД,  

гр.Ботевград за 2008 година и дава много добра оценка за работата на  

дружеството.  

2.Предлага на Съвета на директорите на “Балкангаз – 2000” АД, основното  

месечно възнаграждение, считано от 01.04.2009 година :  

- на изпълнителния директор на дружеството да бъде в размер на 1 200  

лева.  

  

  

  

  2.  

- на главният счетоводител на дружеството 90 процента от основното  

месечно възнаграждение на н-к отдел «Финанси» в общинска  

администрация - Ботевград .  

3. Възлага на Изпълнителния директор в 10-дневен срок да внесе в  

общината списък относно бъдещи реинвестиции финансирани от  

печалбата на дружеството  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 89  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно участие в общото събрание на «Балкангаз-2000»АД  

Ботевград и становища Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции;местно самоуправление и законност и бюджет и финанси по  

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

т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 глас  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1. Дава правомощия на Георги Георгиев – кмет на Община Ботевград  

и представител на 98,99% от капитала на “Балкангаз-2000” АД да участва в  

Общото събрание на съдружниците насрочено на 12.05.2009 година от  

11.00 часа и гласува по обявения дневен ред:  

1. Приема отчета на Изпълнителния директор за 2008 година.  

2. Приема отчета за 2008 година на експерт счетоводителя  

3. Разпределението на печалбата да бъде 100 % за реинвестиции в  

дружеството през 2009 година  

4. За експерт-счетоводител за 2009 година да бъде избран  

проф.Михаил Динев  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 90  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно промяна на Наредбата за определяне размера на  

местните данъци на територията на Община-Ботевград и становища  

Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност и бюджет и  

финанси по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната  



администрация и чл.1,ал.2 от Закона за местните данъци и такси и §7 от  

Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ с 24 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 глас „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

 1. Променя чл.32,ал.3 от Наредбата за определяне размера на  

местните данъци на територията на Община Ботевград,който добива  

следното съдържание:  

Чл.32/3/ Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства,които не са  

регистрирани за движение в страната.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 91  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно изменение на Наредбата за определянето и  

аадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  

община Ботевград и становища Постоянните комисии по: местно  

самоуправление и законност ; бюджет и финанси;здравеопазване,социална  

политика и екология и образование,наука,курлтура е духовни дейности по  

същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.2 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 0 глас „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

1. Изменя Наредбата за определянето и администрирането на местните  

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград, както следва:  

1.1. Чл.22,ал.1,т.1 се видоизменя и придобива следния текст: «Целодневни  

детски ясли – 40.00 лв.».  

1.2. Чл.22,ал.1.т.2 се видоизменя и продобива следния текст: «Целодневни  

детски градини – 47.00 лева».  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  



  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 92  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно определяне на основното трудово възнаграждение на  

кмета на община Ботевград и становища Постоянните комисии по: местно  

самоуправление и законност и бюджет и финанси по същия  

въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.5 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрациявъв вр. с  

чл.2,т.4 от ПМС №46 от 26.02.2009 година с 23 гласа „за”,1 глас  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

1. Утвърждава считано от 01.01.2009 година основно месечно  

трудово възнаграждение на Георги Цветанов Георгиев- Кмет на Община- 

Ботевград в размер на 1462.00 лева  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 93  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно извършване на структурни промени в Общинска  

администрация-Ботевград и становище Постоянната комисия по: местно  

самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.2 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 24 гласа „за”,1 глас  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

 1. Дирекция”Специализирана администрация” се трансформира в две  

нови дирекции както следва:  

 - Дирекция”Устройство на територията и екология”- Ръководи се от  

 Зам.кмета по строителството и екологията и включва  



отдел”Ръководство и контрол по устройство на територията”, Главен  

експерт”ЕООС” и Гл.експерт”ЕООС и селско стопанство”.  

 - Дирекция”Общинска собственост,благоустройство,транспорт и  

обществен ред”-Ръководи се от Зам.кмета по общинската собственост,  

благоустройство, транспорт и обществен ред и включва отдел”Общинска  

собственост, транспорт и търговия”, Главен специалист”обществен  

ред”, Главен специалист”благоустройство”и Главен  

специалист”ОМП”.  

 2. В отдел”Ръководство и контрол по устройство на територията”  

длъжността Главен експерт”Незаконно строителство”се трансформира в  

Главен експерт”Контрол по строителството”, а длъжността Главен  

специалист”ТСУ, поземлени взаимоотношения и оценки”се  

трансформира в Главен специалист „ТСУ и техническо обслужване”  

 3. Направените промени влизат в сила от 01.04.2009 година.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 94  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно ползване на дървесина от горите и земите от  

Общинския горски фонд и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация във вр. с чл.57,ал.11,т.1 от Закона за горите и чл.86,ал.4,т.2  

от Правилника за прилагане закона за горите и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

1. Годишният план да се изготви за добив на корен по видове  

сечи, видове гори и дървесни видове, както следва:  

1.1. Дърва за огрев - 300 м3 (пространствени) /триста куб.м/, -  

отдел 625 ”е2”, землище на с.Боженица  

1.2. Дърва за огрев - 240 м3 (пространствени) /двеста и  

четиридесет куб.м/ - отдел 489 ”с”, землище на с.Рашково  

1.3. Иглолистен строителен материал - среден - 20 м3 /двадесет  

куб.м / - отдел 494 “е”, землище на с.Рашково  

1.4. Иглолистен строителен материал - дребен - 7 м3 /седем куб.м  

/ - отдел 494 “е”, землище на с.Рашково  

1.5. Дърва за огрев - 50 м3 (пространствени) /петдесет куб.м/, -  

отдел 49 ”т”, землище на с.Липница  

1.6. Дърва за огрев - 40 м3 (пространствени) /четиридесет куб.м/,  

дъб - отдел 49 ”н1”, землище на с.Липница  

1.7. Иглолистен строителен материал - среден - 50 м3 /петдесет  



куб.м / - отдел 49 “н1”, землище на с.Липница  

Годишният план се представя в Регионална дирекция по горите –  

София до 30 април 2009 г. от общината чрез Държавно горско  

стопанство “Ботевград”.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 95  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно изграждане на сграда от допълващо  

застрояване с предназначение за общ.обслужване в УПИ І-За  

жил.строителство,кв.40 по плана на гр.Ботевград и учредяване на право на  

строеж и становище на Постоянната комисия по териториално развитие по  

същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.20 във вр. С  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация чл.41 от ЗУТ,чл.37,ал.1 от ЗОС  

и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 0  

гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие за изграждане на нискоетажна сграда от  

допълващо застрояване за общественообслужващи дейности в УПИ І-За  

жил.-строителство,кв.40 по плана на гр.Ботевград с площ от 24.00 кв.м. и  

височина Нmax-3.60/плосък покрив/,ситуирана в свободния терен към  

улица”Бузлуджа,при спазване нормативите разпоредби по устройство на  

територията.  

2. Дава съгласие да се учреди право на строеж за изграждане на  

сграда за общественообслужваща дейност по т.1 от настоящето  

решение,находяща се в кв.40 по плана на гр.Ботевград,чрез публичен  

търг с тайно наддаване,при начална тръжна пазарна цена 2 200.00 лева.  

3. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 96  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно продажба на урегулирани поземлени имоти в  

с. Новачене по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез публичен търг с тайно  



наддаване 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.35,ал.1  

от ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие следните недвижими имоти-частна общинска  

собственост да бъдат предложени за продажба по реда на чл.35, ал.1 от  

ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване, както следва:  

 1.1. УПИ V-общ. с ур.площ от 512кв.м., с уредени  

регулационни сметки, празен, незастроен, находящ се в кв.43 по плана  

на с.Новачене, при начална тръжна цена в размер на 3 800 лева, без  

ДДС.  

 1.2. УПИ ІІ-общ. с ур.площ от 413кв.м., с уредени  

регулационни сметки, празен, незастроен, находящ се в кв.43 по плана  

на гр.Новачене, при начална тръжна цена в размер на 3 000 лева, без  

ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посочените в т.1  

недвижими имоти.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 97  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно разпоредителна сделка продажба на  

обособени части от четириетажна масивна сграда_бивша поликлиника/ в  

УПИ І-За болница в кв.202 по плана на град Ботевград по реда на  

чл.35,ал.1 от ЗОС чрез публичен търг с тайно наддаване 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.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 21  

гласа „за”,1 глас „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1.Определя за продажба чрез ПУБЛИЧЕН КОНКУРС по реда на  

чл.35, ал.1 от ЗОС, следният общински недвижим имот-частна общинска  

собственост:  

 Обособени части от западната част от Четириетажна масивна  

сграда/бивша поликлиника/, със съответните ид.ч. от об.ч. и толкова от  



правото на строеж в УПИ І-за болница, в кв.202 по плана на гр.Ботевград,  

както следва:  

• І-ви етаж/бивша детска консултация/ със ЗП- 493,30кв.м. при  

минимална конкурсна цена на придобиване в размер на 325  

200/триста, двадесет и пет хиляди и двеста/ лева; Сделката е  

освободена от ДДС.  

• ІІ-ри етаж/очни и ушни кабинети/, със ЗП-499,50кв.м. , при  

минимална конкурсна цена на придобиване в размер на 329  

300/триста, двадесет и девет хиляди и триста/ лева; Сделката е  

освободена от ДДС.  

• ІІІ-ти етаж/бивши гинекологични кабинети/, със ЗП-518,90кв.м. ,  

при минимална конкурсна цена на придобиване в размер на 342 100/триста, 

четиридесет и две хиляди и сто/лева;Сделката е  

освободена от ДДС.  

• ІV-ти етаж/зъботехническа лаборатория/, със ЗП-639,75кв.м., при  

минимална конкурсна цена на придобиване в размер на 421  

700/четиристотин, двадесет и една хиляди и седемстотин/ лева;  

Сделката е освободена от ДДС,  

при следното УСЛОВИЕ за продажба : запазване предмета на дейност-за  

здравни дейности;  

2.Определя следните критерии за определяне на купувачи:  

1. Предложена цена.  

2. Начин на плащане .  

3. Бъдещо предназначение на обекта.  

4. Други специфични предложения.  

 3.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира произтичащите  

процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№ 98  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно прекратяване на съсобственост с Пламен  

Николов Пешев по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в кв.49 по плана на  

с.Радотина 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.35,ал.1  

т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка- 

продажба по реда на чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и  

Пламен Николов Пешев ЕГН 7302066607 , касаеща следното:  

 Пламен Николов Пешев ЕГН 7302066607 да придобие правото  

на собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 13,0  

кв.м., представляващ част от УПИ, І-294 в кв.49 по плана на  

с.Радотина Община-Ботевград, на пазарна цена в размер на 130/сто и  

тридесет/ лева и стане едноличен собственик на урегулирания  

поземлен имот с уредени регулационни сметки.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни  

процедурите по чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 99  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно прекратяване на съсобственост с Васил  

Миков Куртов по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в кв.6 по плана на  

гр.Ботевград 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.35,ал.1  

т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  



 1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка- 

продажба по реда на чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и  

Васил Миков Куртов ,гр.Ботевград, ул.”Хан Аспарух”№48, касаеща  

следното:  

 Васил Миков Куртов да придобие правото на собственост от  

Община-Ботевград върху терен с площ от 170,0 кв.м., представляващ  

част имот пл.№141, влизащ с тази площ в УПИ ХХІІ-140 в кв.6 по  

плана на гр.Ботевград на основание заповед № 4/05.01.2009г. за  

одобряване изменението на ПУП-ПР, на пазарна цена в размер на  

3400/три хиляди и четиристотин/ лева, без ДДС и стане едноличен  

собственик на урегулирания поземлен имот с уредени регулационни  

сметки.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни  

процедурите по чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 100  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно отпускане на еднократна финансова помощ  

на Илия Крачунов Илиев и становища на Постоянните комисии по  

:бюджет и финанси и здравеопазване,социална политика и екология по  

същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова  

помощ на Илия Крачунов Илиев,ЕГН:4005017240 от Ботевград,в размер на  

500/петстотин/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград,за  

извършване на операция и за следоперативно лечение.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  



  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 101  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно отпускане на финансови средства за лечение  

на Лалка Христова Коцева и становища на Постоянните комисии по  

:бюджет и финанси и здравеопазване,социална политика и екология по  

същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

1000 лева от собствени приходи на Община Ботевград на Лалка  

Христова Коцева от гр. Ботевград за закупуване на инжекции,  

необходими за лечение на силна форма на остеопороза.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 102  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно отпускане на еднократна финансова помощ  

на Димитра Лалова Вуцова от с. Липница и становища на Постоянните  

комисии по :бюджет и финанси и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа  



„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова  

помощ на Димитра Лалова Вуцова от с.Липница ,в размер до 750  

/седемстотин и петдесет/ лева от собствени приходи на Община- 

Ботевград,за закупуване на очна леща.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 103  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за одобряване проект на  

ПУП-парцеларен план за «Оптична кабелна мрежа за пренос на данни- 

отклонение за с. Новачене от трасе Ботевград-Литаково и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същия  

въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.20 във вр. С  

дейностите по чл.17,ал.1,т2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация , вр. чл.129,ал.1 от ЗУТ и  

Решение №21 от Протокол №5/05.03.2009 година на ОЕСУТ с 24 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1. Одобрява проект за Подробен устройствен план-парцеларен план  

за «Оптична кабелна мрежа за пренос на данни-отклонение за с.Новачене  

от трасе Ботевград-Литаково.  

 2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да извърши  

произтичащите от решението законови процедури  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 104  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП-план  

за регулация и заастрояване на част от кв.8,14,48 по плана на в.з.  

Зелин,гр.Ботевград и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация , в  

съответствие с разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи за  

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и на  

основание чл.134,ал.1,т.1 и чл.62а,ал.4 от ЗУТ с 24 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1. Дава съгласие да се измени подробния устройствен план-план за  

регулация на в.з. «Зелин»,гр.Ботевград-части от квартали 8,14 и 48 както  

следва:  

-отпадне част от улицата между о.т. 74 и о.т.403 в участъка над реката;  

-образува се нов УПИ ХІ с отреждане за имот пл.№787б и за озеленяване в  

кв.14;  

-промени се регулацията на терена за озеленяване в кв.8 и кв.48.  

 2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 105  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за преструктуриране на  

детските ясли във Врачеш и Новачене яслени групи към ЦДГ и  

становище на Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции  

;образувание,наука,култура и духовни дейности и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия  

въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1т.6 и т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

,чл.119,ал.2 от Закона за здравето и във вр. с чл.27,ал.4 от Правилника за  

прилагане на Закона за народната просвета и проведено поименно  

гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  



  

 Р Е Ш И:  

1.Да бъдат закрити детските ясли в селата Врачеш и Новачене  

2.Да бъдат открити две яслени групи към ЦДГ “Детелина”, село Врачеш и  

една яслена група към ЦДГ “Зора”, с. Новачене и да бъдат преименувани  

ЦДГ “Детелина”, село Врачеш и ЦДГ “Зора”, с. Новачене съответно в  

Обединено детско заведение “Детелина”, село Врачеш и Обединено детско  

заведение “Зора”, с. Новачене  

3. Възлага на кмета на община Ботевград издаването на заповеди за  

предложените промени в детските ясли и градини след получаване  

съгласие от министъра на здравеопазването  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 106  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на  

ликвидация на «Търговия»-ЕАД в ликвидация и назначаване на  

ликтвидатор,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.9 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация във вр. с  

чл.219,ал.2 и чл.221,т.9 от ТЗ и проведено поименно гласуване с 23 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 1 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1.Удължава срока на ликвидация на “Търговия” ЕАД- в ликвидация  

с три месеца, считано до 01.07.2009 година.  

 2.Назначава Марин Василев Колчаков, с адрес: гр.Ботевград,  

ул.Ваньо Македонски № 8, ЕГН 4008267304, л.к.№ 169299357, изд. на  

25.06.2001 година от МВР София област, за ликвидатор на “Търговия”  

ЕАД в ликвидация от 01.04.2009 година до 01.07.2009 година.  

 3.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 480 лева  

месечно, плюс 100% социално и здравно осигуряване върху минималния  

осигурителен доход 750 лева.  

 4.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови  

действия с оглед заличаване на дружеството.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 107  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на средства за  

ремонт в сградата на Читалището в с. Радотина, Общинският съвет –  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

3 000 /Три хиляди/лева за извършване на ремонт на помещение в  

сградата на читалището в с. Радотина.  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община  

Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 108  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за отпускане на средства за  

организиране честването на 25-годишен юбилей на  

ЦДГ»Звънче»,гр.Ботевград, Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

2 000 /Две хиляди / лева на ЦДГ”Звънче”-Ботевград за  



организиране и провеждане мероприятията по повод 25-годишнината  

от откриването на детската градина и 1000 лева за колектива.  

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени приходи на Община- 

Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 109  

гр.Ботевград, 26.03.2009 година  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА –  

Председател на Общински съвет-Ботевград относно приемане план за  

работа на Общинския съвет-Биотевград през второто тримесечие на 2009  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24  

гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

1. Приема План за работа на Общинския съвет-Ботевград през третото  

тримесечие на 2009 година.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 110  

гр.Ботевград, 02.04.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отмяна на решение  

№82/20.03.2009 година на ОбС,Общинският съвет – Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

  

  

1. Отменя Решение №82/20.03.2009 година на  

Общински съвет-Ботевград  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 111  

 гр.Ботевград, 02.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно даване съгласие за  

ползване на банков кредит-овърдрафт с цел обезпечаване оборотни  

разходи към контрагенти при предоставяне на публични услуги по време  



на изпълнение на бюджета,Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие за ползване на банков кредит в размер на  

700 000 (Седемстотин хиляди) лева за срок от 10.04.2009 г. до  

20.12.2009 г. от ЕКСПРЕСБАНК АД,клон Враца, офис Ботевград,  

чрез учредяване на ипотека върху недвижим имот – частна  

общинска собственост, представляващ:  

УПИ І-3516-за производствена,складова и обслужваща  

дейност с ур.площ от 3505 кв.м. с уредени регулационни сметки  

в кв.238 по плана на гр.Ботевград,заедно със застроената в  

него четириетажна масивна сграда със ЗП-828 кв.м.,със сутерен  

със светла площ от 274 кв.м. и РЗП-3586 кв.м.,представляваща  

учебен корпус в бивше редовно поделение,актуван с АОС-частна  

№795/02.06.2006 година на Община Ботевград на пазарна цена в  

размер на 1377825.00 /Един милион триста седемдесет и седем  

хиляди осемстотин двадесет и пет/ лева.  

2. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва  

всички необходими документи – договор за банков кредит,  

нотариален акт за учредяване на ипотека и всички други  

документи свързани с отпускането на банковия кредит.  

3. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на процедурите по т. 1 и т. 2 от настоящето  

решение при спазване ЗОД.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 112  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА Д-Р ФИЛИП ФИЛЕВ – Управител на «МБАЛ- 

Ботевград»ЕООД във връзка с разглеждане на годишен финансово отчет  

на «МБАЛ-Ботевград»ЕООД; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- Кмет на Община  

Ботевград във връзка със становище на ОА и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл. 21 ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и .т.5 от Търговския закон и  

чл.12,т.3 от Наредбата за упражняване правото на собственост на  

общината върху общинската част от капитала на ТД, и проведено  

поименно гласуване с 28 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  



Р Е Ш И:  

  

  

 1.Приема годишния финансов отчет на “Многопрофилна болница за  

активно лечение” ЕООД, гр.Ботевград за 2008 година и дава много добра  

оценка на ръководството на дружеството.  

2.Загубата за 2008 година да се покрие през следващите отчетни периоди  

съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.  

3.Не освобождава от отговорност управителя на “Многопрофилна болница  

за активно лечение” ЕООД –д-р Филип Филев  

4.Избира експерт-счетоводител на дружеството за 2009 година Трифонка  

Йонкова Велева , притежаваща Диплом 0097/1992 година.  5. Приема Бизнес – план за 

2009 година на ““Многопрофилна болница за 

активно лечение” ЕООД.  

6. Отпуска ежемесечно средства в размер на 1000 лева от собствени  

средства на Общината за възнаграждение на анестезиолога в «МБАЛ- 

Ботевград»ЕООД.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 113  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА Д-Р ЙОРДАН ПЕТКОВ- Управител  

„Дентален център-І”Ботевград”ЕООД относно разглеждане годишен  

финансов отчет на «Дентален център І-Ботевград»ЕООД;ЦАНКО ЦАНОВ  

- Зам. Кмет на Община Ботевград във връзка със становище на ОА и  

становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл. 21 ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и .т.5  

от Търговския закон,чл.54 от ЗЛЗ и чл.12,т.3 от Наредбата за  

упражняване правото на собственост на общината върху общинската  

част от капитала на ТД, и проведено поименно гласуване с 26 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

1.Приема годишния финансов отчет на “Дентален център-I- Ботевград”  

ЕООД ,гр.Ботевград за 2008 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “Дентален център-I -  

Ботевград”- ЕООД д-р Йордан Станчев Петков.  

3.Дава съгласие за прекратяване дейността на “Дентален център-І- 

Ботевград” ЕООД гр.Ботевград и възлага на Кмета на Община Ботевград  

да изиска съгласие от Министъра на здравеопазването съгласно  

разпоредбите на чл.54 от Закона за лечебните заведения.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 114  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДИМИТЪР ДИМИТРОВ- Управитгел на  

«Медико-техническа лаборатория І,ООД относно разглеждане  

годишен финансов отчет на «Медико -техническа лаборатория І- 

Ботевград»ЕООД; ЦАНКО ЦАНОВ – ЗАМ.Кмет на Община Ботевград във  

връзка със становище на ОА и становища на Постоянните комисии по  

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

т.9 от ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и .т.5 от Търговския закон,чл.54 от ЗЛЗ и  

чл.12,т.3 от Наредбата за упражняване правото на собственост на  

общината върху общинската част от капитала на ТД, и проведено  

поименно гласуване с 25 гласа „за”,2 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

  

1.Приема годишния финансов отчет на “Медико-техническа лаборатория-I  

- Ботевград” ЕООД ,гр.Ботевград за 2008 година.  

2.Не освобождава от отговорност управителя на “Медико-техническа  

лаборатория-I - Ботевград” ЕООД - Димитър Иванов Димитров.  

3.Дава съгласие за прекратяване дейността на “Медико-техническа  

лаборатория –І-Ботевград”ЕООД гр.Ботевград и възлага на Кмета на  

Община Ботевград да изиска съгласие от Министъра на здравеопазването,  

съгласно разпоредбите на чл.54 от Закона за лечебните заведения.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 115  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦАНКО ЦАНОВ -Управител на  

„БКС”ЕООД относно докладна записка за приемане на бизнес- 

програма на БКС-ЕООД за 2009 година и становище на Постоянната  

комисия по стопанска политика и инвестиции по същия въпрос  

,Общинският съвет-Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.12 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и чл.11 от Закона за  



енергийна ефективност с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

  

 1. Приема бизнес-план на БКС”ЕООД,гр.Ботевград за 2009 година.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 116  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за приемане на  

програма за енергийна ефективност на Община-Ботевград за 2010  

година 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.11 от Закона за  

енергийна ефективност с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема Програмата за енергийна ефективност на Община – Ботевград.  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 117  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за учредяване право на  

строеж по чл.36,ал.2 от ЗОС за пристрояване и надстрояване на търговска  

сграда в УПИ ХХ-за обществено-жилищно строителство и магазини в  

кв.106 по плана на гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии по:  

териториално развитие ; стопанска политика и инвестиции и бюджет и  

финанси по същия въпрос ,Общинският съвет-Ботевград на основание  

чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 и чл.21,ал.1,т.8 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация ,Решение №13 от  

Протокол №5/05.03.2009 година на ОЕСУТ,чл.38,ал.2 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 26 гласа «за»,0 гласа «против»,0 гласа «въздържали  

се», при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване и  

надстрояване на ЕТ”ХРИСИ-77 Христина Петрова-гр.Ботевград на  

допълнителна площ от 29.95 кв.м. с цел разширяване на собствения  

търговски обект”Магазин за пакетирани хранителни стоки,алкохол и  

цигари” в УПИ ХХ- за обществено-жилищно строителство и магазини в  

кв.106 по плана на гр.Ботевград,както следва:  

-право на строеж за пристрояване на кота +0.00 с площ от 5,5 кв.м.  

-право на стоеж за надстрояване на кота + 2,56м. с площ от 24,40 кв.м, за  

което ЕТ”ХРИСИ-77-Христина Петрова”,гр.Ботевград следва да заплати  

на Община-Ботевград цена на правото на строеж в размер на 3380.00 /три  

хиляди,триста и п осемдесет/ лева.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 118  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за прекратяване на  

съсобственост с Красимира Тодорова Енчева по реда на чл.36,ал.1,т.2  

от ЗОС в УПИ VІІІ-83,кв.10 по плана на с.Краево, Община Ботевград,  

и становища на ПК по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и  

финанси по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1 Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка – продажба по  

реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС между Община-Ботевград и Красимира  

Тодорова Енчева с ЕГН :7709070516,гр.София,ж.к. „Суха  

река”бл.85,2вх.Г,ет.1,ап.2,касаеща следното:  

Красимира Тодорова Енчева да придобие правото на собственост от  

Община-Ботевград върху терен с площ от 44.00 кв.м. представляващ част  

от бивша улица,влизащ с тази площ в УПИ VІІІ-83 в кв.10 по плана на  

с.Краево,Община Ботевград,махала”Славо поле”целият с ур.площ от  

860.00 кв.м. на пазарна цена в размер на 360 /Триста и шестдесет/ лева без  

ДДС.  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите по  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 119  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за изваждане на  

материални активи от „Родина-75 И”ЕООД гр. Ботевград и  

продажбата им по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС и становища на  

Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1  

от ЗОС и проведено поименно гласуване с 18 гласа „за”, 5 гласа  

„против”, 4 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Изважда от дълготрайните материални активи на „РОДИНА-75  



И”ЕООД,гр.Ботевград за сметка на преоценъчния резерв и дава съгласие  

за придобиване в собственост от Община-Ботевград на следните  

дълготрайни материални активи,представляващи:  

- Триетажна масивна административна сграда с част от партер и  

сутерен,построена през 1965 г. със ЗП-504 кв.м. и РЗП-1697.55 кв.м.  

находяща се в кв.49 по плана на гр.Ботевград с балансова стойност  

261 437,00 лева.  

- Три броя метални гаражи със ЗП-45 кв.м. находящи се в кв.49 по плана  

на град Ботевград с балансова стойност 4053.72 лв.  

- Земята на имот пл.№834,с площ от 985 кв.м.,представляващ част от УПИ  

І в кв. 49 по плана на гр.Ботевград с балансова стойност 34 475.00 лева.  

2. Дава съгласие следният недвижим имот да бъде предложен за продажба  

по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез публичен търг с тайно наддаване: Триетажна масивна 

административна сграда с част от партер и 

сутерен,построена през 1965 г. със ЗП-504 кв.м. и РЗП-1697.55 кв.м. и със 

съответните 81.295 % ид. Части от об.части на сградата и толкова от  

правото на строеж в УПИ І/първи/ на кв.49 по плана на гр.Ботевград,заедно  

с 3 бр.,метални гаражи с обща площ от 45 кв.м.,оценени като материал при  

начална тръжна цена в размер на 1 192 000 лева. Сделката е освободена от  

ДДС.  

3. Допълва списъка по т.ІІІ.Б от Програмата за управление и разпореждане  

на общински имоти за 2009 година с посоченият в т.2 недвижим имот.  

4. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 120  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.3 от  

ЗОС и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.3 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка-продажба по  

реда на чл.35,2ал.3 от ЗОС между Община-Ботевград и Цветанка  

Георгиева Георгиева ЕГН 6112097334 от с. Трудовец,ул.”Георги  

Попиванов” №7 като собственник ,съгласно нот.акт №165,том  

ІІв,рег.№2990,д.№333 от 2005 година вписан при съдия по вписванията  

под №142,вх.рег.№1348/11.08.2005 година на недвижим имот масивна  

сграда/павилион/ със ЗП-45.36 кв.м. построен и приет с Акт обр.16 през  

1983 година в поземлен имот масивна сграда/павилион/ със ЗП-45.36 кв.м.  

построен и приет с Акт обр.16 през 1983 год. в поземлен имот /ПИ/ с  

пл.№275 в кв.15 по плана на в.з. «Лозята»с.Трудовец,Община- 

Ботевград,касаеща следното:   

  

Цветанка Георгиева Георгиева да придобие правото на собственост от  

Община-Ботевград върху поземлен имот/ПИ/с пл.№275 в кв.15по плана на  

в.з.Лозята,с.Трудовец,Община Ботевград с площ от 660.00 кв.м. и одобрява  

пазарна цена при продажбата в размер на 13 200.00 лева без ДДС.  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни процедурите по  

чл.35,ал.3 от ЗОС.  

  

  

  

  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 121  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ-ЗАМ.КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД относно докладна записка за прекратяване  

учредено право на ползване върху общински недвижим имот пл.№617  

в кв.40 по плана на с. Скравена/бивша баня/ и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.39 от ЗОС и чл.197 от  

ЗУТ и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 1 глас „против”, 2  

гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Прекратява учреденото с Решение №12/29.01.2004 година на Общински  

съвет-Ботевград на Туристическо дружество»Грамаде»-с.Скравена  

безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост  

представляващ:  

Едноетажна масивна сграда със ЗП-119 кв.м. находяща се в имот  

пл.№617,кв.40 по плана на с. Скравена актуван с АОС №127/29.05.1998  



година поради изкючително лошото физическо и експлоатационно  

състояние на имота след възникнал пожар.  

2. Дава съгласие Едноетажна масивна сграда със ЗП-119 кв.м. находяща се  

в имот пл.№617,кв.40 по плана на с.Скравена да бъде съборена.  

3. Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни необходимите от  

горното решение процедури по ЗОС и ЗУТ.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 122  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за удължаване  

наемен договор на общински и имоти по реда на §78 от Преходни и  

заключителни разпоредби на ЗОС/ПЗР нае ЗОС// и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и  

финанси по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено поименно гласуване с  

28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие да бъде подписано допълнително споразумение към  

Договор за наем от 03.05.2002 година с «БЪЛГАРСКА  

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ»АД,ГР.София на  

помещения/части от сграден фонд-общинска собственост/,находящи се в  

с.Липница,с.Боженица,с.Гурково,с.Литаково,с.Врачеш за извършване на  

телекомуникационни услуги в тези населени места,за следното:  

1.1. Удължава срока на договора за наем от 03.05.2002 година за период от  

1/една/ година,считано до 03.05.2010 година.  

1.2. В чл.1,ал.1 от Договор за наем от 03.05.2002 г. се променя общата  

площ на наемните помещения като вместо обща площ от 259 кв.м. става  

обща площ от 129 кв.м.:  

С.Липница -34.00 кв.м.  

С.Боженица-25.00 кв.м.  

С.Литаково – 70.00 кв.м. 1.3. В чл.1,ал.3 от Договора за наем от 03.05.2002 година 

месечният наем 

се актуализира в размер на 298.50 лв. без ДДС.  

1.4. Останалите клаузи от договора да останат без промяна.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни произтичащите от  

т.1 на настоящото решение процедури по ЗОС и ЗЗД.  

  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 123  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за удължаване  

наемен договор на общински и имоти по реда на §78 от Преходни и  

заключителни разпоредби на ЗОС/ПЗР нае ЗОС// и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и  



финанси по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и §78 от ПЗР на ЗОС и проведено поименно гласуване с  

28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1.Дава съгласие да бъде подписано допълнително споразумение към  

Договор за наем от 03.05.2002 година с «ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  

–БЪЛГАРСКИ ПОЩИ»ГР.София на помещения/части от сграден фонд- 

общинска собственост/,находящи се в с.Липница,с.Боженица,с.Гурково, с.  

Рашаково,с.Краево;с.Литаково за извършване на услуги от пощенски  

станциив тези населени места,за следното:  

1.1. Удължава срока на договора за наем от 03.05.2002 година за период от  

1/една/ година,считано до 03.05.2010 година.  

1.2. В чл.1,ал.1 от Договор за наем от 03.05.2002 г. се променя площта на  

наемното помещение в сграда «Здравен дом»,с.Рашково като вместо  

помещение с площ 49 кв.м. става помещение с наемна цена от 10 кв.м 1.3. В чл.1,ал.3 от 

Договора за наем от 03.05.2002 година месечния наем  

се актуализира в размер на 381.00 лв. без ДДС.  

1.4. Останалите клаузи от договора да останат без промяна.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни произтичащите от  

т.1 на настоящото решение процедури по ЗОС и ЗЗД.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

   

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 124  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за изменение на  

ПУП-ПРЗ на част от кв.2А по плана на гр.Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2, чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ с 28 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при 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 част от кв.2А по плана в  

гр.Ботевград,както следва:  

- Измени се регулацията на УПИ І-За комплексно жилищно  

строителство,магазини и озеленяване;  

-Предвиди се улица с о.т. №№496а-496б;  

Образуват се нови самостоятелни Урегулирани поземлени имоти за  

ниско жилищно строителство.  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!   

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 125  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ – Зам.Кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно издаване на  

запис за заповед във връзка с осигуряване на адекватно обезпечение на  

авансово плащане по проект №58-131-15-15»Осигуряване на пълна  

проектна готовност за изграждане на нова ГПСОВ-Ботевград и довеждащи  

колектори към нея» по Оперативна програма «Околна среда 2007- 

2013,договор №58-131-СО15 и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси,Общинският съвет  

– Ботевград на основание чл.20 във вр. С чл.17,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и на осн. Чл.4,ал.1 от  

Специалните условия на Договор за безвъзмездна финансова помощ №58- 

131-СО15 и проведено поименно гласуване с 28 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

  

1. Упълномощава Георги Цветанов Георгиева,Кмет на Община-Ботевград в  

качеството му на Ръководител на бенефициента по проект №58-131-15- 

15»Осигуряване на пълна проектна готовност за изграждане на нова  

ГПСОВ-Ботевград и довеждащи колектори към нея» по Оперативна  

програма «Околна среда 2007-2013»,одобрен за финансиране с Решение  

№25/10.11.2008 година да учреди Запис на заповед без протест и без  

разноски на стойност 250 509.48 /Двеста и петдесет хиляди петстотин и  

девет лева и четиридесет и осем ст./ лева в полза на Договарящия орган за  

оперативна програма»Околна среда 2007-2013 г»-Министерството на  

околната среда и водите.  

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия  

за учредяване на Запис на заповед без протест и без разноски на стойност  

250 509.48 /Двеста и петдесет хиляди петстотин и девет лева и четиридесет  

и осем ст./ лева в полза на Договарящия орган за оперативна програма»Околна среда 

2007-2013 г.-Министерството на околната среда и 

водите.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  



  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 126  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства за участие на фолклорен ансамбъл с.Трудовец в  

международен фолклорен фестивал в Република Полша и становище  

на Постоянние комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  



  

  

1.Дава съгласие от собствени приходи на общината да бъде отпусната  

сума в размер на 7 000 /Седем хиляди / лева за участие на Читалищен  

фолклорен ансамбъл с.Трудовец, Община Ботевград в Международен  

фолклорен фестивал от 11.08. до 16.08.2009 година в град Нова Руда ,  

Република Полша.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 127  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства за изграждане на четири къщи за задоволяване  

жилищните нужди на ромски семейства от Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0  

гласа „против”, 2 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

96 000 /Деветдесет и шест хиляди/лева от собствени приходи на Община- 

Ботевград за изграждане на четири къщи в УПИ І,кв.2 а по плана на  

гр.Ботевград, за задоволяване на належащи жилищни нужди на ромски  

семейства от Ботевград.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 128  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ -ЗАМ. КМЕТ НА  

ОБЩИНА-Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства за закупуване на сценични костюми за Градския  

духов оркестър и Мъжка вокална група „Балкански звуци пред  

читалище „Христо Ботев”-Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по: бюджет и финанси и образование,наука ,култура и духовни  

дейности по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 28 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

10 000 /Десет хиляди/ от собствени приходи на Община-Ботевград за  

закупуване сценични костюми за Градския духов оркестър и Мъжка  

вокална група”Балкански звуци” при Читалище „Христо Ботев”- 

Ботевград.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 129  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

  



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРИЯ ПЕВА – Председател на Постоянната  

комисия по образование,наука,култура и духовни дейности относно  

докладна записка за утвърждаване на студенти в МВБУ-Ботевград за  

плащане на намалена годишна такса, Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Утвърждава следните студенти от Международното висше бизнес  

училище-Ботевград-редовно обучение,които да плащат с 50 % намаление  

на годишната такса за обучение:  

1.1. Пламена Петкова Иванова – ІІІ курс,специалност”Туризъм”фак.№8010  

1.2. Ленко Цветанов Нинов- ІІІ курс,специалност”Туризъм”фак.№8040  

1.3. Полина Маринова Матева -І курс,специалност”Счетоводство и  

контрол”,Фак.№11211  

1.4. Маринела Гаврилова Каменова- І курс,специалност”Счетоводство и  

контрол”,Фак.№11221  

1.5. Цанко Василев Антонов - ІІІ курс,специалност”Счетоводство и  

контрол”,Фак.№8118  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 130  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет-Ботевград относно докладна записка за изменение  

на Правилник за организацията и дейността на Общинския  

съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската  

администрация и становище Постоянната комисия по местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл.21,ал.3 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация във вр. с чл.25,ал.2,т.3 от Закона за  

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с 28 гласа „за”, 0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  



съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. В Правилник за организацията и дейността на Общинския  

съвет,неговите комисии и взаимодействието му с общинската  

администрация се прави допълнение,както следва:  

 1.1. В чл.20,ал.3 създава нова т.4 /нова с текст»Установяват  

конфликт на интереси»  

 1.2. В чл.21/1/ създава нова т.8/нова/ с текст»Комисия за  

установяване конфликт на интереси»  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 131  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общински съвет-Ботевград относно докладна записка за създаване  

на Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси и  

становище Постоянната комисия по местно самоуправление и  

законност по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.1 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация във вр. с чл.25,ал.2,т.3 от Закона за предотвратяване и  

разкриване на конфликт на интереси и чл.21,ал.1т.8 и чл.22,ал.1 от  

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,неговите  

комисии и взаимодействието му с общинската администрация с 25 гласа  

„за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ” по т.1;20 гласа «за»,5 гласа  

«против»,2 гласа «въздържал се» по т.2 и 23 гласа «за», 0 гласа «против», 2  

гласа»въздържал се» по т.3 при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Отменя Решение №419/18.12.2008 година на ОбС-Ботевград.  

2. Освобождава Даниела Николова Дойчева като секретар на ПК по  

образование,наука,култура и духовни дейности.  

3. Създава Постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси  

на ОбС-Ботевград от 5 члена,както следва:  



Председател: Даниела Николова Дойчева  

Секретар: Николай Славчов Велков  

Членове: Виктор Христов Велчев  

 Радослав Василев Наков  

 Мария Пеева Кръстева  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 132  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ – Зам. Кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно отстраняване на  

технически грешки при приемането нва проект за бюджет на Община  

Ботевград за 2009 година и становище на Постоянната комисия по бюджет  

и финанси по същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание  

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

местната администрация, Закона за общинските бюджети и във вр. с  

разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 година,ПМС 27/09.02.2009 година ;ПМС  

46/26.02.2009 година и писмо №ФО-2 от 11.022009 година за разделение на  

дейностите финансирани чрез общинските бюджети на местни и  

делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за  

финансиране на делегираните от държавата дейности през 2009 година и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,2 гласа „против”, 2 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие да се извършат необходимите поправки на технически  

грешки , съгласно изискванията на Министерство на финансите, както  

следва :  

 Да се чете:  

 т.2.Приема бюджета на Община Ботевград за 2009 год. по  

приходната част в размер на 20947857лв. ,съгласно Приложение 1,  

в т. ч.  

 т.2.1. Приходи от централния бюджет - 11461857лв.  

 в т.ч. Обща субсидия за дел. от държавата дейности - 7979057лв.  

 Обща изравнителна субсидия трансфер  

 за местни дейности - 1474200лв.  

 Целева субсидия за капиталови р-ди за местни д-сти -2008600лв  

  



  Да се чете: 

 т.3. Приема бюджета на Община Ботевград за 2009год. по  

разходната част в размер на 20947857лв. /Приложение №2/,в т.ч.  

  

 3.1 Държавни дейности - 7979057лв.  

 3.2 Местни дейности - 12285544лв.  

 3.3 До финансиране - 683256лв.  

  

Да се чете:  

 т.5.Упълномощава първостепенния разпоредител при  

предоставяне на резерва от 10 на сто да се разпорежда , както  

следва:  

 - за държавни дейности - 797906лв.  

 - за местни дейности - 348280лв.  

Да се чете:  

т 7. Заделеният резерв от целевата субсидия за финансиране на  

 капиталови разходи се формира от следните обекти:  

 Да се чете:  

 - Ремонт и монтаж на нови пречиствателни съоръжения в кв. Зелин  

 гр. Ботевград - 120000лв.  

 - Благоустрояване – ремонт и асфалтиране на улична мрежа и  

 тротоари - 80860лв.  

  

т.8 Приема инвестиционната програма на Община Ботевград и  

наложилите се уточнения на същата ,съгласно Приложение3.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /МАРГАРИТА КИРОВА/  

  

  

  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  



  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 133  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател  

на Общински съвет-Ботевград относно докладна записка за  

предявяване на съдебен иск за обезсилване и отмяна на нотариали  

актове и становища на Постоянните комисии по: местно  

самоуправление и законност и стопанска политика и инвестиции по  

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24  

гласа „за”, 1 глас „против”, 2 гласа „въздържал се ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Възлага на ликвидатора на Търговия „ЕАД в ликвидация да  

предяви съдебен иск за обезсилване и отмяна на нотариални актове,както  

следва:  

1.1. Нотариален акт №56,том І,рег.№1072,дело №81 от 2000 година на  

нотариус Златка Александрова №319 на Нотариална камара с район на  

действие Ботевградски районен съд;  

1.2. Нотариален акт №20,том І,рег.№1068,дело №79 от 2000 година на  

нотариус Златка Александрова №319 на Нотариална камара с район на  

действие Ботевградски районен съд;  

1.3. Нотариален акт №21,том І,рег.№1071,дело №80 от 2000 година на  

нотариус Златка Александрова №319 на Нотариална камара с район на  

действие Ботевградски районен съд;  

1.4. Нотариален акт №19,том І,рег.№1067,дело №78 от 2000 година на  

нотариус Златка Александрова №319 на Нотариална камара с район на  

действие Ботевградски районен съд; 1.5. Нотариален акт №18,том І,рег.№1066,дело 

№77 от 2000 година на 

нотариус Златка Александрова №319 на Нотариална камара с район на 

действие Ботевградски районен съд;  

2. При наличие на правна възможност ликвидатора да упражни това си  

правомощие същия иск да бъде предявен от Общински съвет-град  

Ботевград като принципал на „Търговия”ЕАД в ликвидация  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 134  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ – ЗАМ.КМЕТ  

НА ОБЩИНА -Ботевград относно докладна записка за изменение на  

ПУП-ПРЗ на УПИ Х-8 класно училище в кв.37 по плана на с.Скравена и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие по  

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.20 във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2 ,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация ,осн.чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ с 26  

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ” при общ брой  

общински съветници 29,  



  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план /ПУП/-План за  

регулация и застрояване на част от кв.37 по плана на с.Скравена,както  

следва:  

- Отваря се улица с о.к. 188-о.к.189-о.к.61а;  

- Образува се нов квартал с №38;  

- Образуват се 6 нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти-УПИ  

VІ-603;УПИVІІ-603;УПИ VІІІ-615;УПИ ІХ-631;УПИ Х-616 и УПИ ХІ-602  

с отреждане за жилищно строителство.  

- Измени се регулацията на УПИ Х-„8-класно училище”  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 135  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ – ЗАМ.КМЕТ  

НА ОБЩИНА -Ботевград относно докладна записка за изменение на  

ПУП-ПРЗ на имот пл. №617,кв.40 по плана на с.Скравена и становище  

на Постоянната комисия по териториално развитие по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2 ,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация ,осн.чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ с 24 гласа „за”, 0  

гласа „против”, 2 гласа „въздържал се ” при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план /ПУП/-План за  

регулация и застрояване на кв.40 по плана на с.Скравена,както следва:  

- промени се отреждането на кв.40;  

- Образуват се 3 нови самостоятелни урегулирани поземлени имоти /УПИ/  

І-За фурна с урегулирана площ от 556 кв.м.;УПИ ІІ-За обществено- 

обслужваща дейност” с урегулирана площ от 625 кв.м.;УПИ ІІІ-За  



обществено-обслужваща дейност с урегулирана площ от 2126 кв.м.;  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 136  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ – ЗАМ.КМЕТ  

НА ОБЩИНА -Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

финансови средства за НЧ»Светлина»с.Литаково,Община-Ботевград  

и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуванес 28 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се ” при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

1500/Хиляда и петстотин/ лева от собствени приходи на общината на  

Народно читалище „Светлина”-с.Литаково за организиране честване на 5  

годишен юбилей на танцовия състав.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 137  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ – ЗАМ.КМЕТ  

НА ОБЩИНА -Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

еднократна финансова помощ и становища на Постоянните  

комисии по: бюджет и финанси и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ” при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

семейството на Цветана Василева Йотова от с.Скравена в размер до 2000  

/Две хиляди/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград за  

възстановяване на личното им стопанство,унищожено от избухнал пожар.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 138  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИНЖ. ЦАНКО ЦАНОВ – ЗАМ.КМЕТ  

НА ОБЩИНА -Ботевград относно докладна записка за отпускане на  

еднократна финансова помощ и становища на Постоянните  

комисии по: бюджет и финанси и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ” при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в  

размер на 300 /триста/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград на  

лицето Цанка Христова Ненова за следоперативно лечение.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 139  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА Д-Р ФИЛИП ФИЛЕВ – Управител на  

«МБАЛ-Ботевград»ЕООД относно докладна записка за  

неразплатени задължения към «Трансофт и сие» ЕООД-София и  

становища на Постоянните комисии по: местно самоуправление и  



законност и здравеопазване,социална политика и екология по същия  

въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.9 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.5,т.7 и  

чл.10 от Устава на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 4 гласа „въздържал се ” при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Да се потърси имуществена отговорност от бившите управители на  

„МБАЛ-Ботевград”ЕООД д-р Цветан Геров и д-р Маргарита Стоева,чрез  

отнемане в полза на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД на внесените от тях  

гаранции по договор за управление и по исков ред,за причинена на  

дружеството вреда.  

2. Изпълнението на решението възлага на управителя на „МБАЛ- 

Ботевград”ЕООД  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 140  

 гр.Ботевград, 30.04.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община-Ботевград  

относно докладна записка за промяна в Наредбата за определянето и  

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на  

община Ботевград, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.2  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация с 24  

гласа „за”, 2 гласа „против”, 1 глас „въздържал се ” при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 I. В РАЗДЕЛ VІ - ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ на Наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  

територията на община  



 Ботевград се правят следните изменения:  

Чл. 38. Т.6.4. придобива следния текст: „За обекти на основното  

застрояване с търговски, обществени и производствени функции и  

откритите използваеми площи (площадки за открито гариране, паркиране  

и спортни съоръжения, паркоустройство и благоустройство и др.) към тях-  

14.00лв./кв.м. от РЗП за сгради не по-малко от 1000.00лв. и 14.00лв. /кв.м.  

за откритите използваеми площи”.  

Чл. 38 Т.6.7. придобива следния текст: „За открити използваеми  

площи - площадки за открито гариране, паркиране и спортни съоръжения,  

паркоустройство и благоустройство и др. за строежи извън т.6.4. - 

100.00лв.”.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 141  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА САШО ДЕНКИН – Кмет на Кметство с.  

Врачеш, Община-Ботевград във връзка с информация за  

административното,териториалното и социално-икономическото развитие  

на с.Врачеш 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 поименно гласуване с 28 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

Р Е Ш И:  

1.Приема информацията за административното,  

Териториалното и социално-икономическото развитие на с.  

Врачеш и перспективи за развитие.  

2. При разработването на Програмата за строителство и  

ремонтни дейности да бъдат включени следните обекти до  

края на мандата:  

2.1.Довършване канализационната мрежа на с.Врачеш.  

2.2.Асфалтиране на всички улици , по които е изградена  

канализационна мрежа и възстановяване тротоарите по  

същите;  

2.3.Довършване подмяната на водопроводната мрежа;  

2.4.Изграждане на спортно игрище;  

2.5.Изграждане на плувен басейн.  

2.6.Изграждане на младежки клуб;  

2.7.Да се направи основен ремонт на кметството;  

2.8.Асфалтиране на пътя до Манастира;  

2.9.Разширение и ограждане на централния гробищен парк  

от северната страна и асфалтиране подхода към него.  

2.10.Благоустрояване на двата парка в центъра на селото  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 142  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 



Ботевград във връзка с докладна записка за удостояване с почетно  

звание”Заслужил гражданин на Ботевград” Иванка Йолова- председател  

на Ботевградския районен съд и становище на Постоянната комисия по  

местно самоуправление и законност по същия въпрос,Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.22 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.11,т.2 и чл.13,ал.2 от  

Наредбата за символите,почетните знаци и звания на Ботевград с 27 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

  

1. Удостоява с почетно звание „Заслужил гражданин на Ботевград” Иванка  

Йолова Иванова за проявен изключителен професионализъм като  

председател на Ботевградския районен съд и за утвърждаване на  

правораздавателната система като независима и справедлива  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

 № 143  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общинския съвет-Ботевград във връзка с докладна записка за приемане на  

програма за закрила на детето за 2009 година и становища на Постоянните  

комисии по: здравеопазване социална политика и екология и  

образоване,наука,култура и духовни дейности по същия  

въпрос,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.12 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 28 гласа  

„за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  



 Р Е Ш И:  

  

 1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2009  

година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 144  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка относно пътуване на делегация  

до гр.Саранск и становища на Постоянните комисии по: местно  

самоуправление и законност и бюджет и финанси 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 24 гласа „за”, 0 гласа „против”,1 глас  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие официална делегация от град Ботевград да посети  

град Саранск в периода от 09.06.2009-14.06.2009 година по повод  

тържествата за отбелязване 368 години град Саранск.  

2. Участниците в официалната делегация да бъдат командировани  

за сметка на общината.  

3. Да бъде отпусната сума в размер до 5 000 /Пет хиляди/ лева за  

пътуването на официалната делегация за пътни и сувенири и сума в  

размер до 25 000/Двадесет и пет хиляди/ лева за културната делегация за  

пътни .  

 Средствата за финансиране са от спонсори.  



  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 145  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за увеличаване на средствата за  

масов спорт от 350 000 лева на 450 000 лева и становище на Постоянната  

комисия по бюджет и финанси 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 28 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие за промяна в бюджета за 2009 година на Община  

Ботевград в частта субсидии за спорта да стане от 350 000 лева на 450 000  

лева като разликата от 100 000 лева да бъде използвана за развитие на  

баскетбола.  

2. Приходната част на бюджета за 2009 година на Община- 

Ботевград в частта на имуществени данъци се променя от 1 670 000 /Един  

милион шестстотин и седемдесет хиляди/лева на 1 770 000 /Един милион  

седемстотин и седемдесет хиляди/ лева.  

3. Упълномощава кмета на община Ботевград да подпише  

тристранно споразумение между Община Ботевград-Българската  

федерация по баскетбол и Баскетболен клуб „Балкан”-Ботевград за  

обединяване усилията и предприемане на конкретни действия с цел  

подпомагане развитието на баскетбола в Ботевград.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 146  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка вх.№08-05-205/20.05.2009г за  

учредяване право на строеж по реда на чл.36,ал.2 от ЗОС,към сграда  

„Съдебна палата”,изградена в УПИ VІІ-за съдебна палата в кв.65 по плана  

на гр.Ботевград и становище на Постоянните комисии по: териториално  

развитие ;бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.36,ал.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0  

гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

 Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие за учредяване възмездно право на строеж на Висш  

съдебен съвет –гр.София, върху ТЕРЕН С ОБЩА ПЛОЩ от 567 кв.м.,  

представляващ част от УПИ VІІ-за съдебна палата в кв.65 по плана на  

гр.Ботевград, за изграждане на следните:  

- Входни стъпала, площадки и рампа за инвалиди, север с площ от  

51кв.м.;  

- Стъпала и площадка от юг с площ 5кв.м.;  

- Рампа за подземен етаж с площ от 116кв.м.;  

- Проветрителни шахти с площ от 42кв.м./от изток 20кв.м., от запад –  

22кв.м./;  

- Термопомпен агрегат с площ 6кв.м. и вертикална планировка около  

него с площ от 47кв.м., общо 53кв.м.  

- Вертикална планировка около сградата с площ от 300кв.м.,  

 при пазарна цена на правото на строеж в размер на 102 060 /сто и две хиляди и  

шестдесет /лева.  

 2. Дава съгласие за учредяване право на прокарване,съгласно чл.193 от  

Закон за устройство на територията /ЗУТ/,на газопроводно отклонение за строеж  

„Съдебна палата”,находяща се в урегулиран поземлен имот/УПИ/ VІІ,кв.65 по  

плана на гр.Ботевград през имоти,представляващи общинска собственост  

 3.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни произтичащите от т.1  

от настоящото решение процедури по ЗУТ и ЗОС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 147  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за определяне на актуална  

пазарна цена за продажба на недвижими имоти в с.Новачене-частна  

общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС и становище на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и  

финанси по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.36,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

  

 1.Определя актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС,  

чрез публичен търг с тайно наддаване, на следните недвижими имоти-частна  

общинска собственост :  

 1.1.УПИ ХVІ- за общ.обслужваща и производствена дейност с ур.площ от  

3550кв.м., с уредени регулационни сметки, празен, незастроен, находящ се в кв.41  

по плана на с.Новачене, при начална тръжна цена в размер на 24 850 лева, без  

ДДС, актуван с АОС №1134/02.02.2009г.  

 1.2.УПИ ХV-863 с ур.площ от 1065кв.м., с уредени регулационни сметки,  

празен, незастроен, находящ се в кв.41 по плана на с.Новачене, при начална  

тръжна цена в размер на 7 460 лева, без ДДС, актуван с АОС №1133/02.02.2009г.  

 2.Актуализира списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с цената на посочените в т.1  

недвижими имоти.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 148  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за учредяване право на строеж  

по чл.36,ал.2 от ЗОС за пристрояване към търговски обект-Терен№10 в  

УПИ ХVІ-за общ. обслужване в кв.153 по плана на гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции  



и бюджет и финанси и териториално развитие по същия въпрос,  

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите  

по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.38,ал.2 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на  

ЕТ“ИКРА-МД-Димитър Манолов”- гр.Ботевград на допълнителна площ от 9,00  

кв.м., с цел разширяване на собствения и търговски обект “Бистро” в УПИ ХVІ- за  

обществено обслужване в кв.153 по плана на гр.Ботевград, за което ЕТ“ИКРА-МД- 

Димитър Манолов” следва да заплати на Община-Ботевград цена на правото на  

строеж в размер на 315,00 / триста и петнадесет /лева.  

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

от настоящото решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 149  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за отдаване под наем на  

общински недвижим имот в УПИ І-за спортен комплекс в кв.146 по плана  

на град Ботевград и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.14,ал.2 и ал.8 от  

ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 1 глас „против”,0  

гласа „въздържал се ”, при при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие да бъде отдадена под наем , за период от 3/три/  

години, обособена част от следния имот-частна общинска собственост,  

актуван с АОС № 1043/16.04.2008г., представляваща “ПЛУВЕН  

КОМПЛЕКС”, състояща се от :  

- Терен с площ от около 2000 кв.м. от УПИ І-за спортен  

комплекс в кв.146 по плана на гр.Ботевград, заедно с  

изградените в него два плувни басейни- малък с размери  



7.00м./14.00м., голям с размери 15.00м./30.00м. и  

съоръженията към тях;  

- Движими материални активи, обслужващи плувния  

комплекс-чадъри, шезлонги и др.,  

 чрез търг с тайно наддаване, при начална тръжна месечна наемна цена в  

размер на 600/шестстотин/ лева, платима само през активния плувен сезон  

/от м.юни до м.септември, включително/.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни  

произтичащите от т.1 от настоящото решение процедури по ЗОС.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 150  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за изграждане на нова  

спортна зала в град Ботевград и становища на Постоянната комисия по:  

териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 23 гласа „за”, 0 глас „против”,2 гласа  

„въздържал се ”, при при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

 1. Упълномощава Кмета на Община-Ботевград да отпочне процедура  

за обществено обсъждане с цел отреждане на терен за изграждане на нова  

спортна зала в гр.Ботевград.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  



  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 151  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за изграждане на пешеходен мост над р. Чешковица на с. Врачеш  

и становища на Постоянните комисии по: териториално развитие ;бюджет  

и финанси;стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

„въздържал се ”, при при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

 1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

5 000 /Пет хиляди/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград за  

изграждане на пешеходен мост над р.Чешковица,с.Врачеш.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 152  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  



  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за изграждане на премостващо съоръжение над  

р.Рударка,с.Гурково и становища на Постоянните комисии по:  

териториално развитие ;бюджет и финанси;стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет – Ботевград на  

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

администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0  

гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

 1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

20 000 /Двадесет хиляди/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград  

за изграждане на пешеходно премостващо съоръжение на р.Рударка  

,с.Гурково.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 153  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за промяна в страктурата на  

персонала на Клуб на пенсионера с. Новачене и становище на  

Постоянната комисия по местно самоуправление и законност по същия  

въпрос, Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.2 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 25  

гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при при общ брой  

общински съветници 29,  

  



 Р Е Ш И:  

  

  

  

 1.Прави промяна в структурата на кметство с.Новачене,като  

увеличава с 0.5 щатна бройка длъжността Технически сътрудник”Клуб на  

пенсионера”.  

 2. Направената промяна влиза в сила от 01.06.2009 година  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 154  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА – НИКОЛАЙ НЕНОВ- Управител на «Родина- 

75 И»ЕООД във връзка с докладна записка за търсене имуществена  

отговорност от бившия управител на „Родина-75И”ЕООД Цанко Цеков  

становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност  

и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация със 17 гласа „за”, 1 глас  

„против”,0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

 1.Общинският съвет се въздържа да приема решение по докладна  

записка вх.№08-05-204/20.05.2009 година.  

  

  

  

  

  



  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 155  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-ПРЗ на  

част от кв.28 по плана на с.Литаково и становище на Постоянната комисия  

по териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация ,чл.134,ал.1 от ЗУТ с 25 гласа „за”, 0 гласа  

„против”,0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие да се измени Подробния устройствен план/ПУП-План за  

регулация на част от кв.28 по плана на с.Литаково,както следва:  

- образува не нов самостоятелен урегулиран поземлен имот/УПИ/ V-567,в  

границите на част от имот №567;  

-промени се регулацията на УПИ І-„За училище”.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



 № 156  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-ПР на  

част от кв.15 по плана на гр.Ботевград и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 и т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация ,чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ;чл.40,ал.2,т.2 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”,0 гласа  

„въздържал се ”, при при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен план /ПУП/-План за  

регулация /ПР/ на част от кв. 15 по плана на гр. Ботевград, както следва:  

- Измени уличната регулация на улица-тупик от о.тп 57-до о.т.58 по плана на  

гр.Ботевград, в съответствие с изградената на място инфраструктура и елементи на  

благоустрояването;  

- Измени се дворищната регулация на УПИ ХХVІІ-За общественообслужваща  

дейност и озеленяване, УПИ ХХVІ-За жилищно строителство и озеленяване и УПИ  

ХХV-За жилищно строителство и озеленяване, кв. 15 по плана на гр. Ботевград.  

2. Дава съгласие да се извърши разпоредителна сделка замяна между Община- 

Ботевград и ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА както следва:  

 Община-Ботевград за разширение на улица-тупик с о.т.57 до о.т.58,  

придобива от ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА, правото на собственост  

върху част с площ от 31кв.м. от УПИ ХХХV-за жилищно стр. и озел. в кв.15 по плана  

на гр.Ботевград, на пазарна стойност 1550лв., в замяна на това ДЕСИСЛАВА  

ДИМИТРОВА ХРИСТОВА придобива правото на собственост от Община-Ботевград  

върху част с площ от 31 кв.м. от УПИ ХХVІ в кв.15 по плана на гр.Ботевград, на  

пазарна стойност 1550лв.Страните заменители не си дължат суми за уравняване на  

дяловете при замяната.  

 3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури по ЗУТ и ЗОС.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 157  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-ПР на  

част от кв.47 и улично пространство по плана на с.Гурково и становище  

на Постоянната комисия по териториално развитие по същия въпрос,  

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите  



по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация ,чл.62,ал.4 и чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ с 25 гласа  

„за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен  

план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на част от кв.47 и улично пространство  

по плана на с.Гурково,както следва:  

-отпадне УПИ Х-Озеленяване,кв.47 по плана на с.Гурково,Общ.Ботевград;  

-прокара сне улица с о.т.т12а-о.т.144 се образува нов УПИ за жилищно  

строителство;  

-отвори се улица-тупик с о.т. 144а-о.т.144б,съгласно приложена скица с  

предложение за изменение.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури .  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 158  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за закупуване на автовишка, Общинският съвет – Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа  

„за”, 0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

20 000 /Двадесет хиляди/ лева от собствени приходи на Община-Ботевград,  

за закупуване на автовишка за поддържане и ремонт на уличното  



ел.осветление на територията на общината  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 159  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за одобряване разходи за  

„Търговия” ЕАД-в ликвидация, Общинският съвет – Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа  

„за”, 0 гласа „против”,1 гласа „въздържал се ”, при при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

1. Дава съгласие да се предостави на „Търговия”ЕАД-в ликвидация сума в  

размер на 5636 /Пет хиляди шестстотин тридесет и шест/ лева от  

средствата преведени от продажбата на ГУМ-Ботевград. Същите да се  

изразходват за изпълнение на Решение №106 и Решение №133 от 2009  

година на Общинския съвет  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  



  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 160  

гр.Ботевград, 28.05.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за осигуряване на средства за  

екскурзия на колектива на ЦДГ”Звънче”-град Ботевград по повод 25  

годишния юбилей на детската градина, Общинският съвет – Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа  

„за”, 0 гласа „против”,1 гласа „въздържал се ”, при при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

1. Отпуска финансови средства от собствени приходи на общината в  

размер до 5 000 /Пет хиляди/ лева за провеждане на екскурзия до гр.Солун- 

Гърция за колектива на Целодневна детска градина „Звънче”-гр.Ботевград  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 161  

гр.Ботевград, 29.05.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ- КМЕТ на Община  

Ботевград във връзка с докладна записка за учредяване безвъзмездно  



право на строеж по реда на чл.37,ал.5 от ЗОС,към сграда „Съдебна  

палата”,изградена в УПИ VІІ-за съдебна палата в кв.65 по плана на  

гр.Ботевград,Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.37,ал.5 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”, 0  

гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

  

 1.Отменя взетото на редовното заседание на Общински съвет-Ботевград,  

проведено на 28.05.2009г., решение по докладна записка с вх.№08.05- 

205/20.05.2009г.  

 2.Дава съгласие за учредяване допълнително БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на  

строеж на МИНИСТЕРСВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РБ, върху ТЕРЕН С  

ОБЩА ПЛОЩ от 567 кв.м., представляващ част от УПИ VІІ-за съдебна палата  

в кв.65 по плана на гр.Ботевград, за изграждане на следните:  

- Входни стъпала, площадки и рампа за инвалиди, север с площ от  

51кв.м.;  

- Стъпала и площадка от юг с площ 5кв.м.;  

- Рампа за подземен етаж с площ от 116кв.м.;  

- Проветрителни шахти с площ от 42кв.м./от изток 20кв.м., от запад –  

22кв.м./;  

- Термопомпен агрегат с площ 6кв.м. и вертикална планировка около  

него с площ от 47кв.м., общо 53кв.м.  

 - Вертикална планировка около сградата с площ от 300кв.м.  

при което  

 ОБЩАТА ПЛОЩ НА УЧРЕДЕНОТО от Общински съвет-Ботевград  

безвъзмезно ПРАВО НА СТРОЕЖ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪДЕБНА ПАЛАТА в  

УПИ VІІ-за съдебна палата в кв.65 по плана на гр.Ботевград е следното:  

 - за изграждане на сграда Съдебна палата със ЗП-660км.м. и РЗП- 

2700кв.м./по решения №267/2005г. и 175/2005г. на Общински съвет-Ботевград/;  - 

допълнителна площ от 567кв.м./за изграждане на рампи, стълбища,  

стъпала и др./.  

 3.Дава съгласие на осн. чл.193 от ЗУТ да се учреди безвъзмездно право на  

прокарване за изпълнение на газопроводно отклонение за сграда “Съдебна  

палата”, находяща се в УПИ VІІ-за съдебна палата в кв.65 по плана на  

гр.Ботевград преминаващо през имоти, представляващи общинска собственост.  

 4.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни произтичащите от т.1  

от настоящото решение процедури по ЗУТ и ЗОС.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 162  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДАНИЕЛ ДИЛОВ – Кмет на Кметство с.  

Литаково, Община-Ботевград във връзка с информация за  

административното,териториалното и социално-икономическото развитие  

на с.Литаково 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 поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

1.Приема информацията за дейността на кметство  

с.Литаково в областта на административното,  

териториалното и социално-икономическото развитие и  

дава висока оценка за работата на кмета.  

2.При изпълнението на Плана за развитие на Община  

Ботевград през 2009 година да бъдат включени следните  

обекти за изпълнение в с. Литаково:  

- изграждане клуб на пенсионера;  

- довършване на ПСПВ  

- направа на канализация на ул. Люто войвода”  

- асфалтиране на улици след направа на канализация;  

- ремонт на оградата на ЦДГ;  

- ремонт покрива на читалището;  

- ремонт на сградата на кметството  

- клуб в ромската махала.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



  

№ 163  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за присъждане на почетно звание,  

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.22 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и чл.11,т.2 и  

чл.13,ал.2 от Наредбата за символите,почетните знаци и звания на  

Ботевград с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Удостоява със званието «ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА БОТЕВГРАД»  

НИКОЛИНА МАРИНОВА ТОШЕВА – за значим професионален и  

житейски принос в образованието и възпитанието на поколения ученици  

от ботевградския край,като дългогодишен учител,за активна обществена  

дейност и по повод 90-тия и рожден ден.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 164  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за присъждане на почетно звание  

, Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.22 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и чл.11,т.2 и  

чл.13,ал.2 от Наредбата за символите,почетните знаци и звания на  

Ботевград с 22 гласа „за”,2 гласа „против”, 1 глас „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Удостоява със званието «ЗАСЛУЖИЛ ГРАЖДАНИН НА БОТЕВГРАД»  

ГАЧО ЦАНОВ ГАЧЕВ – за проявен професионализъм, значим принос в  

развитието на община Ботевград,обществена ангажираност и във връзка с  

неговия 60 годишен юбилей.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 165  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за избор на представител на  



Община-Ботевград в Общото събрание на УМБАЛ»Света Анна»-София  

АД и становища на Постояните комисии по: здравеопазване,социална  

политика и екология;местно самоуправление и законност и стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 21 гласа  

„за”,2 гласа „против”, 1 глас „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Освобождава д-р Цветан Маринов Геров, ЕГН:2712077245 от  

представител на Община-Ботевград в Общото събрание на Университетска  

многопрофилна болница за активно лечение «Света Анна»-София АД.  

2. Избира Георги Цветанов Георгиев ,ЕГН: 5207166920-кмет на  

Община-Ботевград да представлява Община Ботевград в Общото събрание  

на Университетска многопрофилна болница за активно лечение «Света  

Анна»-София АД.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 166  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване на съсобственост  

с Ангел Стоянов Ангелов и Ива Йорданова Ангелова по реда на  

чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в УПИ ХVІІІ-1268,кв.1 по плана на в.з.  

«Зелин»гр.Ботевград и становища на Постояните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос ,  

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

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

ЗОС и проведено поименно гласуване с 20 гласа „за”,1 глас „против”, 1  

глас „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

 1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка  

прекратяване на съсобственост чрез продажба по реда на чл.36,ал.1, т.2  



от ЗОС между Община-Ботевград и Ива Йорданова Ангелова с ЕГН  

7210297257 от гр.Ботевград, с л.к. № 169460069 , изд. на 16.10.2001г. от  

МВР София област и Ангел Стоянов Ангелов с ЕГН 7210027380, от  

гр.Ботевград с л.к. № 168336246 , изд. на 23.05.2000г.,  

 като собственици , съгласно нотариален акт №33, том ІІ, рег.№1846 от  

23.08.2005г., вписан при съдия по вписванията под №192, вх.рег.№1696 от  

23.08.2005г. на недвижим имот, представляващ 1/2/една втора/ ид.част  

от УПИ ХVІІІ-1268/осемнадесет-хиляда, двеста, шестдесет и осем/ с  

ур.площ от 907/деветстотин и седем/кв.м. , с уредени рег.сметки, заедно  

със застроената в него едноетажна вилна сграда със ЗП-66,5кв.м., в  

кв.1/едно/ по плана на в.з.”Зелин”,гр.Ботевград, касаеща следното:  

 Ива Йорданова Ангелова и Ангел Стоянов Ангелов да придобият  

правото на собственост от Община-Ботевград върху 1/2/една втора/  

ид.част от УПИ ХVІІІ-1268/осемнадесет-хиляда, двеста, шестдесет и осем/  

с ур.площ от 907/деветстотин и седем/кв.м. , с уредени рег.сметки, в  

кв.1/едно/ по плана на в.з.”Зелин”,гр.Ботевград, на пазарна цена в размер  

на 9 070/девет хиляди и седемдесет / лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни  

необходимите процедури по чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС.  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 167  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за определяне на актуална  

пазарна цена за продажба на недвижими имоти в кв.27 по плана на с.  

Новачене-частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС  

 и становища на Постояните комисии по: стопанска политика и инвестиции  

и бюджет и финанси по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

20 гласа „за”,0 гласа „против”, 1 глас „въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

 1.Определя актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35,  

ал.1 от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване, на следните  

недвижими имоти-частна общинска собственост :  

 1.УПИ ІІІ-862 –за обществено- обслужваща дейност дейност и  

жилищно строителство с урегулирана площ от 2210кв.м., празен ,  

незастроен с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.27 по  

плана на с.Новачене, при начална тръжна цена в размер на 15  



500,00/петнадесет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС, актуван с АОС  

№1117/14.11.2008г.  

 2.УПИ ІV-862 –за търговска дейност с урегулирана площ от  

200кв.м., празен, незастроен с уредени регулационни сметки, находящ  

се в кв.27 по плана на с.Новачене, при начална тръжна цена в размер  

на 1800,00/хиляда и осемстотин/ лева, без ДДС., актуван с АОС  

№1118/14.11.2008г.  

 2.Актуализира списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с цената на посочените в  

т.1 недвижими имоти.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 168  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-План за  

регулация и заастрояване ПРЗ на част от кв.236 по плана на гр.Ботевград  

 и становища на Постояните комисии по: стопанска политика и инвестиции  

и бюджет и финанси и териториално развитие по същия въпрос ,  

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2, чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и на основание чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ,чл.35,ал.1  

от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се ”, при 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 ХІV- 3516-„За  



производствена, складова и обслужваща дейност” в кв. 236 плана на  

гр.Ботевград, както следва:  

• Образува се нов самостоятелен урегулиран поземлен имот: УПИ  

ХІХ – „За производствена, складова и обслужваща дейност” с ур.площ от  

1452 кв.м. в кв. 236 плана на гр.Ботевград;  

• УПИ ХІV- 3516-„За производствена, складова и обслужваща  

дейност” в кв. 236 плана на гр.Ботевград остане с ур. площ от 871  

кв.м., заедно със застроената в него едноетажна сграда със ЗП-448,35кв.м.  

 2.След влизане в сила на заповед за одобряване изменението по т.1  

от настоящото решение Общински съвет-Ботевград дава съгласие да  

бъдат предложени за продажба, чрез търг с тайно наддаване, следните  

урегулирани поземлени имоти:  

 2.1.УПИ ХІХ - 3516-„За производствена, складова и обслужваща  

дейност” в кв. 236 плана на гр.Ботевград , празен, незастроен с ур.  

площ от 1452 кв.м., при начална тръжна цена в размер на 65 500 лева,  

без ДДС.  2.2.УПИ ХІV- 3516-„За производствена, складова и обслужваща  

дейност” в кв. 236 плана на гр.Ботевград с ур. площ от 871кв.м.,  

заедно със застроената в него едноетажна сграда със ЗП-448,35кв.м. , при  

начална тръжна цена в размер на 100 200 лева, без ДДС.  

 3. Актуализира списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г.  

 4. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по ЗУТ  

и ЗОС.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 169  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за разполагане на преместваем  

търговски обект в УПИ І-за административни,делови и културни дейности  

и паркинг,кв.65 по плана на Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по: местно самоуправление и законност и териториално развитие  

по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на основание чл.20 във  

вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и на основание във вр. с чл.56  

от ЗУТ и чл.6,ал.4 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти и  

съоръжения за търговия,чл.14,ал.2 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие за поставяне на преместваем търговски обект,  

сезонно поставяем за периода от м.април до м.октомври,  

включително, за продажба на сладолед, с площ 7.5 кв.м., в УПИ І-За  

административни делови и културни дейности и паркинг в кв. 65 по  

плана на гр. Ботевград.  

 2.Дава съгласие теренът по т.1 от настоящото решение да бъде  

отдаден под наем за срок от 3/три/ години/, чрез търг с тайно  

наддаване, съгласно схема на разполагане, одобрена от гл.архитект на  

Община-Ботевград.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  



извършването на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 170  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за безвъзмездно придобиване  

право на собственост от община Ботевград на имот публична държавна  

собственост по реда на чл.54,ал.1 и ал.2 от ЗДС и становища на  

Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност ;  

териториално развитие и стопанска политика и инвестиции по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.34,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Общински съвет - Ботевград дава съгласието си Община-Ботевград  

да придобие БЕЗВЪЗМЕЗДНО правото на собственост по реда на чл.54,  

ал.1 и ал.2 от ЗДС, върху следният недвижим имот- публична държавна  

собственост:  

 УПИ ІV-за гражданска отбрана и търговско-производствена  

дейност с урегулирана площ от 7310 кв.м., находящ се в кв.210 по  

плана на Промишлена зона- гр.Ботевград,  

с цел оформяне на развита Промишлена зона в гр.Ботевград, с добре  

изградена техническа инфраструктура и съвременни индустриални  

площи  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 171  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на поземлен имот в  

м. «Разсадника»,землището на с. Боженица,по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,  

чрез публичен търг с тайно наддаване и становища на Постояните комисии  

по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Дава съгласие следният недвижим имот-частна общинска  

собственост да бъде предложен за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС,  

чрез публичен търг с тайно наддаване, както следва:  

 Поземлен имот №236.42 с площ от 563.67 кв.м., находящ е в  

местността “Разсадника”, землището на с.Боженица, Община-Ботевград,  

актуван с АОС №1171/16.06.2009г. на Община-Ботевград, при начална  

тръжна цена в размер на 2260.00 лева.Сделката е освободена от ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посочените в т.1 недвижими  

имоти.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  



  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 172  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изпълнение на дейностите по  

сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община-Ботевград и  

експлоатация на общинско депо за отпадъци и становища на Постояните  

комисии по: местно самоуправление и законност и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос ,  

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация с 24 гласа „за”,0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на  

Община Ботевград и експлоатацията на общинско депо за отпадъци да се  

възложи на „БКС”ЕООД-град Ботевград,до провеждането на процедура по  

реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител.  

 2. Предвидените срокове в т.1 и т.2 от Решение №290/02.09.2008  

година на ОбС-Ботевград се удължават с една година,считано от момента  

на изтичането им  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  



  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 173  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за одобряване на ПУП- 

парцеларен план за довеждащи колектори,проводи и съоръжения към  

площадката на ПСОВ-Ботевград в имот №036152 в м.Калница,землището  

на гр.Ботевград и становище на Постоянната комисия по териториално  

развитие по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2 чл.21,ал.1 т.11 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация във вр. с решение  

№34 от протокол №9/27.05.2009 година на ОЕСУТ и на основание  

чл.129,ал.1 от ЗУТ с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Одобрява проект за Подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план  

за довеждащи колектори,проводи и съоръжения към площадката на ПСОВ- 

Ботевград в имот №036152 в м.Калница,землището на гр.Ботевград.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 174  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за съфинансиране  

дейността»Социален асистент» по Национална програма»Асистенти на  

хора с увреждания-2009» и становища на Постоянните комисии по бюджет  

и финанси и здравеопазване,социална политика и екология по същия  

въпрос , Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие Община Ботевград да съфинансира дейността  

„Социален асистент” по Национална програма”Асистенти на хора с  

увреждания-2009” за периода 30.06.2009 година – 31.12.2009 година с  

парични средства от общинския бюджет в размер до 3014 /Три хиляди и  

четиринадесет / при стриктно спазване условията на Програмата  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 175  



гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за изграждане на премостващо съоръжение на селска река-ромски  

квартал с.Врачеш-Община Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по бюджет и финанси и териториално развитие по същия въпрос ,  

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,2 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Утвърждава средства в размер до 19 000 /Деветнадесет хиляди/  

лева с ДДС,които да бъдат осигурени от бюджета на Община Ботевград,за  

следното:  

1.1. Изграждане на премостващо съоръжение на селска река-ромски  

квартал с. Врачеш,Община-Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 176  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансова  



помощ на Костадин Мишев Иванов за следоперативно лечение, и  

становища на Постоянните комисии по бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос ,  

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”,0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ на  

Костадин Мишев Иванов от Ботевград в размер до 1 500 /хиляда и  

петстотин /лева от бюджета на Община Ботевград,за продължително  

следоперативно лечение  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 177  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за извършване на ремонтни работи и становища на Постоянните  

комисии по:бюджет и финанси ,образование,наука,култура и духовни  



дейности по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа  

„против”,0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

30 000 /тридесет хиляди/лева от бюджета на Община Ботевград,за  

извършване ремонтни работи на две сгради,находящи се в  

манастира”Рождество на Пресвета Богородица” в Зелин, за разширяване на  

детския църковен лагер.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 178  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за щатния духов оркестър и мъжка вокална група при читалище  

«Христо Ботев» и становища на Постоянните комисии по:бюджет и  

финанси ,образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос  

, Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 19 гласа „за”,0 гласа „против”,3 гласа  



„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

6 000 /шест хиляди/лева от бюджета на Община Ботевград,за осигуряване  

пътуването за участие на Щатния духов оркестър и Мъжка вокална група  

на фестивал в Република Турция за периода от 25 до 28 юни 2009 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 179  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за младежкия духов оркестър и мажоретен състав при читалище  

«Христо Ботев» и становища на Постоянните комисии по: бюджет и  

финанси и образование,наука,култура и духовни дейности по същия  

въпрос ,Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”,2 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

10 000 /десет хиляди/лева от бюджета на Община Ботевград,за  



осигуряване пътуването за участие на Младежкия духов оркестър и  

Мажоретния състав при читалище „Христо Ботев”-Ботевград на  

Международен фестивал във Франция.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 180  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства за участие на фолклорен ансамбъл «Ботевград» в международен  

фолклорен фестивал в Румъния,гр.Питещи и становища на Постоянните  

комисии по:бюджет и финанси ,образование,наука,култура и духовни  

дейности по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 Закона за местното самоуправление и местната  

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

„против”,2 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

3 000 /три хиляди/лева от бюджета на Община Ботевград за участие на  

Фолклорен ансамбъл „Ботевград” при Читалище „Христо Ботев” в  

Международен фестивал от 11.08. до 17 .08.2009 година в град  

Питещи,република Румъния.  

  



  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 181  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-План за  

регулация на част от кв.2 и прилежаща улица от о.т. 219-о.т.67 по плана на  

с.Рашково,община Ботевград и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград  

на основание чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2, чл.21,ал.1,т.8 и  

т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на  

осн. Чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено поименно гласуване с 23 гласа  

„за”,0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП- 

План за регулация на частта от кв.2-УПИ V-277 и прилежащата улица от  

о.т.219-о.т.67 по плана на с.Рашково, Община-Ботевград, като  

регулацията се приведе в съответствие със съществуващата на място  

инфраструктура.  

 2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури  

  

  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 182  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-План за  

регулация и застрояване на част от кв.104 по плана на гр.Ботевград и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие и комисията  

по стопанска политика и инвестиции по същия въпрос , Общинският съвет  

– Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,  

чл.21,ал.1,т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и на осн. Чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено поименно  

гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при  

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 ІІ-Детска ясла на завода за  

ПП,кв.104 по плана на гр.Ботевград и уличната регулация на улици с  

о.т.254-о.т.256; Образува се нов самостоятелен УПИ ХХІІІ-За  

общественообслужваща дейност.  

 2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  



  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 183  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване дейността и  

откриване производство по ликвидация на «Медико-техническа  

лаборатория»-І-БотевградЕООД,гр.Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции и здравеопазване,социална  

политика и екология по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация, чл.154,ал.1,т.2 ,чл.156 от ТЗ,чл.54 от ЗЛЗ и  

заповед №РД 09-299 от 03.06.2009 година на Министъра на  

здравеопазването и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0  

гласа „против”,0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Прекратява дейността на “Медико-техническа лаборатория-І- 

Ботевград” ЕООД, гр.Ботевград, ул.“Божко Божилов” № 1, рег.по ф.д. №  

719 по описа за 2000 година на Софийски окръжен съд, считано от  

01.07.2009 година.  

 2.Освобождава от длъжността “Управител” на “Медико-техническа  

лаборатория-І-Ботевград ЕООД, гр.Ботевград: Димитър Иванов Димитров  

считано от 01.07.2009 година.  

 3.Не освобождава от отговорност управителя на “Медико-техническа  

лаборатория-І-Ботевград” ЕООД, гр.Ботевград - Димитър Иванов  

Димитров  

4.На основание чл.156 от Търговския закон и чл.54, 55 и 56 от Закона  

за лечебните заведения, открива производство по ликвидация на  

“Медико-техническа лаборатория - І-Ботевград” ЕООД, гр.Ботевград.  

5.Определя срок за извършване на ликвидация 2 месеца. 6.Назначава за ликвидатор на 

“Медико-техническа лаборатория-І- 

Ботевград”ЕООД: Димитър Иванов Димитров, ЕГН:4402147306,  

гр.Ботевград, ЖК”Север”, бл.4, вх.В, ет.6, ап.16.  

 7.Определя възнаграждение на ликвидатора в размер на 300 лева  

месечно, плюс 100% социално и здравно осигуряване върху минималния  

осигурителен доход 750 лева.  



 8.Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за  

възлагане ликвидацията на “Медико-техническа лаборатория-І-Ботевград”  

ЕООД.  

 9.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови  

действия с оглед заличаване на дружеството.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

 Р Е Ш Е Н И Е  

 №184  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване дейността и  

откриване производство по ликвидация на «Дентален център – І- 



Ботевград»ЕООД,гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос , Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация, чл.154,ал.1,т.2 и чл.156 от ТЗ,чл.54 от ЗЛЗ и заповед №РД  

09-298 от 03.06.2009 година на Министъра на здравеопазването и  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Прекратява дейността на “Дентален център-І-Ботевград” ЕООД,  

гр.Ботевград, ул.”Божко Божилов” № 1, рег. по д.№ 955 по описа за 2000  

година на Софийски окръжен съд, считано от 01.07.2009 година.  

 2. Освобождава от длъжността “Управител” на “Дентален център –  

І-Ботевград” ЕООД, гр.Ботевград: д-р Йордан Станчев Петков, считано от  

01.07.2009 година.  

 3. Не освобождава от отговорност управителя на “Дентален център –  

І-Ботевград” ЕООД, гр.Ботевград: д-р Йордан Станчев Петков  

4.На основание чл.156 от Търговския закон и чл.54, 55 и 56 от  

Закона за лечебните заведения, открива производство по ликвидация на  

“Дентален център – І-Ботевград” ЕООД .  

5.Определя срок за извършване на ликвидация 2 месеца.  

 6.Назначава за ликвидатор на “Дентален център -І-Ботевград ЕООД:  

д-р Йордан Станчев Петков, ЕГН:4702176780, гр.София  7.Определя възнаграждение на 

ликвидатора в размер на 300 лева  

месечно, плюс 100% социално и здравно осигуряване върху минималния  

осигурителен доход 750 лева.  

 8.Възлага на Кмета на Община Ботевград да сключи договор за  

възлагане ликвидацията на “Дентален център – І-Ботевград” ЕООД.  

 9.Възлага на ликвидатора да извърши необходимите законови  

действия с оглед заличаване на дружеството.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 185  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на допълнителна  

финансова помощ на Цанка Христова Ненова от с.Новачене за  

следоперативно лечение , Общинският съвет – Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 Закона за местното самоуправление и местната  

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

„против”,2 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъде отпусната допълнителна финансова помощ  

в размер на 300 /триста/лева от бюджета на Община Ботевград за Цанка  

Христова Ненова от с.Новачене за продължаване на следоперативното и  

лечение .  

  

  



  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 186  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на допълнителна  

финансова помощ на Ангел Лазаров Ангелов от гр. Ботевград ,  

Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”,0 гласа  

„въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъде отпусната допълнителна финансова помощ  

в размер на 1000 /хиляда/лева от бюджета на Община Ботевград на Ангел  

Лазаров Ангелов от гр. Ботевград за лечение и рехабилитация  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

  

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 187  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на еднократна  

финансова помощ на Лили Ивова Петкова от с.Скравена за  

възстановителни лечебни процедури , Общинският съвет – Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.6 Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа  

„против”,0 гласа „въздържал се ”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в  

размер до 5000 /пет хиляди/лева от бюджета на Община Ботевград на  

Лили Ивова Петкова от с.Скравена за възстановителни лечебни процедури  

след трагиочен инцидент.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  



  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 188  

гр.Ботевград, 25.06.2009 година  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА –  

Председател на Общински съвет-Ботевград относно приемане план за  

работа на Общинския съвет-Биотевград през третото тримесечие на 2009  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 22  

гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

1. Приема План за работа на Общинския съвет-Ботевград през третото  

тримесечие на 2009 година.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 189  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за приемане на Наредба за  

управление на отпадъците на територията на община Ботевград  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският  

съвет ñ Ботевград на основание чл.21,ал.2 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 16 гласа Ñзаî,9  

 гласа Ñпротивî, 0 гласа Ñвъздържал се î, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на  

Община Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 199  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 



Ботевград във връзка с докладна записка за подкрепа на кандидатурите на  

Общинска читалищна библиотека ÑИван Вазовî- Ботевград, Библиотека  

при НЧ Ñ19-ти февруариî с.Скравена, Библиотека при НЧ ÑПравдаîс.  

Новачене за участие в програма ìГлобални библиотеки - Българияî.  

и становище на Постояннаата комисия по образоване,наука,култура и  

духовни дейности по същия въпрос, Общинският съвет ñ Ботевград  

наоснование чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 24 гласа Ñзаî,0 гласа Ñпротивî, 0 гласа  

Ñвъздържал се î, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Общинският съвет дава съгласието си за подкрепа на дейностите по  

програма ÑГлобални библиотеки ñ Българияî на Общинска читалищна  

библиотека ÑИван Вазовî- Ботевград, Библиотека при НЧ Ñ19-ти  

февруариî с.Скравена и Библиотека при НЧ ÑПравдаîс. Новачене.  

Чрез кандидатурата си община Ботевград се ангажира да предоставя  

необходимата дългосрочна подкрепа за всички библиотеки, включени в  

кандидатурата.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 190  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за приемане на Общински  

антикризисни мерки за намаляване влиянието на икономическата и  

финансовата криза в община Ботевград и становища на Постоянните  

комисии по същия въпрос, Общинският съвет ñ Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация с 26 гласа Ñзаî,0 гласа Ñпротивî, 0 гласа Ñвъздържал се î,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  



  

  

  

 1. Приема Общински антикризисни мерки за намаляване влиянието  

на икономическата и финансовата криза в община Ботевград съгласно  

приложение със следната корекция:  

В Раздел ІІІ,т.3.2.1 тире трето приема следния текст: ÑИзползване на  

преходните остатъци по бюджетни звена с делегирани бюджети за текущи  

ремонти и инвестиционни разходи, по преценка на Общинския съветî.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 191  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за извършване на структурни  

пормени в Общинска администрация-Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по местно самоуправление и законност същия  

въпрос, Общинският съвет ñ Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.2 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация с 26 гласа  

Ñзаî,0 гласа Ñпротивî, 0 гласа Ñвъздържал се î, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

 1. 1. В дирекцияîОбща администрацияî,отдел ÑИнвестиции и  

промишленостî се съкращава длъжността Главен инспектор ÑИнвестицииî  

2. Направената промяна влиза в сила от 01.08.2009 година.  

  

  

  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 192  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за извършване на вътрешни  

компенсирани промени на основание чл.13,ал.3 от Закона за държавния  

бюджет в рамките на определените капиталови разходи,финансирани със  

средства от целева субсидия,предвидении в чл.10,ал.1 от Закона за  

държавния бюджет и във връзка с приетата инвестиционна програма на  

общината за 2009 година и становища на Постоянните комисии по същия  

въпрос, Общинският съвет ñ Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 25 гласа Ñзаî,0 гласа Ñпротивî, 0 гласа  

Ñвъздържал се î, при общ брой общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие в изпълнение на чл.13,ал.1 от Закона за държавния  

бюджет да се извършат необходимите вътрешни компенсирани промени по  

обекти в рамките на определените капиталови разходи,финансирани със  

средства от целевата субсидия по чл.10,ал.1 от Закона за държавния  

бюджет,както следва:  

Било:  

1. Асфалтиране бул. Цар Освободител- сума 83520лева,резерв  

9280 лв.  

2. Полагане на асфалтова настилка по ул.îРепубликанскаîс.Трудовец-сума  

0.00 лв,резерв 0.00 лв  

Става:  

Асфалтиране бул. Цар Освободител- сума 0.00 лева,резерв  

0.00 лв.  

2. Полагане на асфалтова настилка по ул.î .îРепубликанскаîс.Трудовец- 

сума 83520 лв,резерв 9280 лв.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д  

ПРЕПИС!  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 193  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване наа  

съсобственост със Светла Георгиева Въжарова-Иванова по реда на  

чл.35,ал.1,т.2 от ЗОС в УПИ ХХІІІ-1397,кв.75 по плана на в.з.  

´Зелинª,гр.Ботевград и становища на Постоянните комисии по: бюджеет  

и финанси и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

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

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

ЗОС и проведено поименно гласуване с 26 гласа Ñзаî,0 гласа Ñпротивî, 0  

гласа Ñвъздържал се î, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

 1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка - прекратяване  

на съсобственост чрез продажба, по реда на чл.36,ал.1, т.2 от ЗОС, между Община- 

Ботевград и Светла Георгиева Въжарова-Иванова с ЕГН 5508257610 от  

гр.Ботевград, като собственик , съгласно нотариален акт №63, том І, рег.№1760 от  

2009г., вписан при съдия по вписванията под №1, вх.рег.№1106 от 26.06.2009г., като  

собственик , съгласно нотариален акт №63, том І, рег.№1760 от 2009г., вписан при  

съдия по вписванията под №1, вх.рег.№1106 от 26.06.2009г. на недвижим имот,  

представляващ, представляващ УПИ ХХІІІ-1397/двадесет и три-хиляда, триста,  

деветдесет и седем/ с ур.площ от 544/петстотин, четиридесет и четири/кв.м. , с  

неуредени рег.сметки от стар път с площ от 54кв.м., в кв.75/седемдесет и пет/ по  

плана на в.з.îЗелинî, гр.Ботевград, Община-Ботевград, касаеща следното:  

 Светла Георгиева Въжарова-Иванова с ЕГН 5508257610, да придобие  

правото на собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 54 кв.м.,  

влизащ от улица/стар път/ в УПИ ХХІІІ-1397, в кв.75 по плана на  

в.з.îЗелинî,гр.Ботевград, актувана с АОС-частна №1182/06.07.2009г., чрез  

покупко-продажба по пазарна цена одобрена от Общински съвет-Ботевград на 1  

080/хиляда и осемдесет / лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни необходимите  

процедури по чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 194  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за определяне на актуална  

пазарна цена за продажба на недвижими имоти-частна общинска  

собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните  

комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции по  



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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 15 гласа Ñзаî,10  

гласа Ñпротивî, 0 гласа Ñвъздържал се î, при общ брой общински  

съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Определя актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС,  

чрез публичен търг с тайно наддаване, на следните недвижими имоти-частна  

общинска собственост :  

УПИ VІ-3516 -за производствена и складова дейност в квартал 235/бивше  

редовно поделение/ по плана на гр.Ботевград с урегулирана площ от 1646 кв.м., с  

уредени регулационни сметки, празен, незастроен, при начална пазарна цена  

 82 300 лева, без ДДС; актуван с АОС № 779/30.05.2006 година  

 УПИ І - за жилищно строителство с урегулирана площ от 1362кв.м., с  

уредени регулационни сметки в кв.174/в ж.к.îВасил Левскиî/ по плана на  

гр.Ботевград, при начална пазарна цена 68 100 лева, без ДДС, актуван с АОС №  

942/27.07.2007г.  

 УПИ ІІ - за жилищно строителство с урегулирана площ от 1362кв.м., с  

уредени регулационни сметки в кв.174/в ж.к.îВасил Левскиî/ по плана на  

гр.Ботевград, при начална пазарна цена 68 100 лева, без ДДС актуван с АОС №  

943/27.07.2007г.  

 УПИ ІІІ - за жилищно строителство с урегулирана площ от 1210кв.м., с  

уредени регулационни сметки в кв.174/в ж.к.îВасил Левскиî/ по плана на  

гр.Ботевград, при начална пазарна цена 60 500 лева, без ДДС актуван с АОС  

№ 944/27.07.2007г.  

 УПИ ІV - за жилищно строителство с урегулирана площ от 1107кв.м., с  

уредени регулационни сметки в кв.174/в ж.к.îВасил Левскиî/ по плана на  

гр.Ботевград, при начална пазарна цена 55 350 лева, без ДДС актуван с АОС. №  

945/27.07.2007г.  

 УПИ V - за жилищно строителство с урегулирана площ от 1010кв.м., с  

уредени регулационни сметки в кв.174/в ж.к.îВасил Левскиî/ по плана на гр.Ботевград, 

при начална пазарна цена 50 500 лева, без ДДС актуван с АОС. № 

946/27.07.2007г.  

 УПИ VІ - за жилищно строителство с урегулирана площ от 990кв.м., с уредени  

регулационни сметки в кв.174/в ж.к.îВасил Левскиî/ по плана на гр.Ботевград,  

при начална пазарна цена 49 500 лева, без ДДС актуван с АОС. № 947/27.07.2007г.  

 УПИ ХІV- за производствена, складова и обществено обслужващи дейности с  

ур.площ от 1595кв.м., с ур.регулационни сметки, празен, незастроен , находящ се в  

кв.177/ж.к.îВасил Левскиî-до ел.подстанцията/ по плана на гр.Ботевград, при  

начална тръжна цена 79 750 лева, без ДДС. актуван с АОС № 826/22.06.2006г.  

 УПИ ХV- за производствена, складова и обществено обслужващи дейности с  

ур.площ от 1595кв.м., с ур.регулационни сметки, празен, незастроен , находящ се в  

кв.177 /ж.к.îВасил Левскиî-до ел.подстанцията/ по плана на гр.Ботевград, при  

начална тръжна цена 79 750 лева, без ДДС. актуван с АОС № 921/22.05.2007г.  

 УПИ ХХХ-за жилищно строителство с урегулирана площ 876 кв.м., с  

уредени регулационни сметки, находящ се в кв.28 по плана на гр.Ботевград, при  

начална тръжна цена в размер на 43 800лв, без ДДС. актуван с АОС №  

997/27.03.2008г.  

 УПИ ХХІХ-за жилищно строителство с урегулирана площ 938 кв.м., с  



уредени регулационни сметки, находящ се в кв.28 по плана на гр.Ботевград, при  

начална тръжна цена в размер на 46 900. лева, без ДДС. актуван с АОС №  

996/27.03.2008г.  

 УПИ ХVІІІ ñ За общественообслужваща дейност с ур.площ от 456кв.м., в  

кв. 153 по плана на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 27 360  

лева, без ДДС. актуван с АОС № 1155/07.05.2009г.  

 УПИ ХІХ - За общественообслужваща дейност с ур.площ от 468кв.м., в кв.  

153 по плана на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 28 080 лева,  

без ДДС. актуван с АОС № 1156/07.05.2009г.  

 УПИ ХХ ñ За общественообслужваща дейност с ур.площ от 485кв.м., в кв.  

153 по плана на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 29 100, без  

ДДС. актуван с АОС. № 1157/07.05.2009г.  

 УПИ ХХІ - За общественообслужваща дейност с ур.площ от 488кв.м., в кв.  

153 по плана на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 29 280 лева,  

без ДДС. актуван с АОС. № 1158/07.05.2009г.  

 УПИ ХХІІñ За общественообслужваща дейност с ур.площ от 509кв.м., в кв.  

153 по плана на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 30 540 лева,  

без ДДС. актуван с АОС. № 1159/07.05.2009г.  

 УПИ ХХІІІ ñ За общественообслужваща дейност с ур.площ от 515кв.м. в кв.  

153 по плана на гр. Ботевград , при начална тръжна цена в размер на 30 900 лева,  

без ДДС. актуван с АОС. № 1160/07.05.2009г.  

 УПИ ХХІV ñ За общественообслужваща дейност с ур.площ от 413кв.м., в  

кв. 153 по плана на гр. Ботевград, при начална тръжна цена в размер на 24 780  

лева, без ДДС актуван с АОС. № 1161/07.05.2009г.  

 2.Актуализира списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и разпореждане  

на общински имоти за 2009г. с цената на посочените в т.1 недвижими имоти.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 195  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП- Планза  

регулация и застрояване /ПРЗ/ на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ІІ-За  

търговска дейност,кв.80 по плана на гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет ñ Ботевград на  

основание чл.20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.8 и т.11  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено поименно гласуване с 24 гласа Ñзаî,1  



глас Ñпротивî, 1 глас Ñвъздържал се î, при 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 ІІ-за търговска дейност,кв.80 по  

плана на гр.Ботевград,като се промени отреждането и стане УПИ ІІ-за  

общественообслужващи дейности и се предвиди нискоетажно,свободно  

застрояване,отстоящо на 3 м. от северна,източна и южна регулационни  

линии.  

2. Възлага на кмета на община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури .  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 196  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно предложение за  

одобряване начално училищеªВасил Левскиª с.Литаково и Прогимназия  

´Христо Ботевª с. Литаково и становища на Постоянните комисии по:  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

Общинският съвет ñ Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено  

гласуване с 22 гласа Ñзаî,0 гласа Ñпротивî, 0 гласа Ñвъздържал се î, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Начално училищеîВасил Левскиî-с.Литаково и Прогимназия ÑХристо  

Ботевî с Литаково да бъдат предложени пред РИО-Софийска област за  

включване в Списъка като средищни училища за учебната 2009/2010  

година.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 197  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно функциониране на  

паралелки с отклонения под норматива за минимален брой на учениците  

през учебната 2009/2010 година в общински училища на територията на  

Община-Ботевград и становище на Постоянната комисия по:  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

Общинският съвет ñ Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 и т.6 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа Ñзаî,0 гласа Ñпротивî, 1 глас Ñвъздържал  

се î, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

 1.Разрешава функционирането на 21 паралелки с численост на  

учениците под норматива за минимален брой в общински училища, с общо  

98 ученици ñ разлика между норматива за минимален брой и  

действителния брой, съгласно приложения списък  

 2.Разрешава функционирането на слята паралелка с 21 ученици за I и  

II клас и 27 ученици за VІІ - VІІІ клас в ОУ "Св. св. Кирил и Методий"-  

село Липница  

 3.Отпуска финансови средства от собствени приходи в размер на 129 752  

лева за обезпечаване на учебния процес за разликата между норматива за  

минимален брой и действителния брой ученици в паралелките.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 198  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансови  

средства и становища на Постоянните комисии по:  

образование,наука,култура и духовни дейности и бюджет и финанси по  

същия въпрос, Общинският съвет ñ Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа Ñзаî,0 гласа Ñпротивî, 0 гласа  

Ñвъздържал се î, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да се отпуснат финансови средства в размер до 8 000  

/Осем хиляди/ лева от собствени приходи на общината за оборудване на  

три класни стаи в Основно училище ÑСв.св.Кирил и Методииî ñ град  

Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 200  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за даване съгласие за внасяне на  

предложение в Министерския съвет за отпускане на персонални пенсии и  



становище на Постоянната комисия по: здравеопазване,социална политика  

и екология по същия въпрос, Общинският съвет ñ Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация чл.92 от КСО и чл.7,ал.2,т.1 и ал.4,т.3 от Наредбата за  

пенсиите и осигурителния стаж с 24 гласа Ñзаî,0 гласа Ñпротивî, 0 гласа  

Ñвъздържал се î, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за  

отпускане на персонална пенсия на : Димитър Николаев Асенов,  

ЕГН:0145127222; Асен Николаев Асенов,ЕГН:0444227228 и Преслава  

Николаева Асенова, ЕГН:0848247232 от Ботевград, област Софийска.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 201  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на финансова  

помощ на Росица Василева Василева от гр.Ботевград и становища  

Постоянните комисии по: здравеопазване,социална политика и екология и  

бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет ñ Ботевград на  

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

администрация и проведено поименно гласуване с 24 гласа Ñзаî,0 гласа  

Ñпротивî, 0 гласа Ñвъздържал се î, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

500 /Петстотин хиляди/ лева на Росица Василева Василева от град  

Ботевград за операция на око.  

 Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община- 



Ботевград  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д 

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 202  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за възмездно придобиване право  

на собственост върху жилищен недвижим имот по реда на чл.34 от ЗОС  

чрез правна сделка и становища Постоянните комисии по:  

здравеопазване,социална политика и екология;стопанска политика и  

инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет ñ  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация,чл.34 и чл.42 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване със 17 гласа Ñзаî,9 гласа Ñпротивî, 0  

гласа Ñвъздържал се î, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1.Дава съгласие Община-Ботевград да придобие от собствени средства,  

чрез правна сделка, възмездно право на собственост върху жилищен  

недвижим имот-апартамент, с площ до 100 кв.м., находящ се в  

гр.Ботевград, на пазарна цена не по-висока от 120 000/сто и двадесет  

хиляди/лева , с включен ДДС, като същото бъде разпределено във  

ведомствения фонд на Община-Ботевград, с цел задоволяване жилищните  

нужди на лекари и медицински специалисти от ìМБАЛ-БотевградîЕООД- 

гр.Ботевград.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни произтичащите  

процедури по реда на ЗОС и ЗЗД от т.1 от настоящото решение.  

  



  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е ВГ Р А Д  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 203  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за извършване на структурни  

промени и финансово подпомагане в частта издръжка на персонала в  

Общинско предприятие за почивно делоªБоженишки урвичª, Общинският  

съвет ñ Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 и т.6 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 21 гласа Ñзаî,1 глас Ñпротивî, 3 гласа Ñвъздържал се î, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Считано от 01.08.2009 година намалява числеността на персонала от 9  

щатни бройки на 6.5 щатни бройки като се съкращават:  

- 1 щатна бройка чистач  

- 1 щатна бройка работник кухня  

- 0.5 щатна бройка счетоводител  

2. Считано от 01.06.2009 година до края на бюджетната 2009 година  

Община Ботевград финансира от собствени приходи разходите по  

издръжка на персонала в размер до 35 000 лева  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ñ Б О Т Е В Г Р А Д  

  

ПРЕПИС!  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 204  

гр.Ботевград, 23.07.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ñ Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на ПУП-ПРЗ на  

Урегулиран поземлен имот УПИ І-За общественообслужваща дейност и  

озеленяване,кв.249 по плана на гр.Ботевград, Общинският съвет ñ  

Ботевград на основание чл.20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ с 26 гласа Ñзаî,0 гласа  

Ñпротивî, 0 гласа Ñвъздържал се î, при 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 Урегулирани поземлени имоти/УПИ/І-За  

общественообслужваща дейност и озеленяване и УПИ ІІ-За  

общественообслужваща дейност и озеленяване,кв.249 по плана на  

гр.Ботевград,като се промени регулацията и отреждането им и същите се  

обединят в един общ УПИ І-За спортно-възстановителен и тренировъчен  

комплекс.  

2. Измени се регулацията на улицата с о.т. 165-о.т. 321,като проектното  

трасе на същата съвпадне с изградената на място инфраструктура.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 № 205  

 Ботевград, 03.08.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за даване съгласие  

за анексиране на договор за овърдрафт от 07.04.2009 г. , Общинският  

съвет-Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА и  

проведено поименно гласуване с 19 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

 1. Упълномощава кмета на Община Ботевград да анексира договор  

за кредит за оборотни средства овърдрафт от 07.04.2009 г., в размер на  

700 000 (седемстотин хиляди) лева с банка „Сосиете женерал експресбанк”  

АД, клон Враца, офис Ботевград като срока на договора се удължава от  

14.08.2009 г. до 14.11.2009 г. и всички други условия по договора се  

запазват.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

 (М. КИРОВА)  

/М.Петрова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

 № 206  

 Ботевград, 03.08.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за даване съгласие за  

участие на Община Ботевград с проект за изграждане на водопровод от  

резервоар 3000 м3 към пречиствателна станция „Чеканица” до кв.  

„Изток” и кв. „В. Левски” с отклонение за кв. „Саранск”, Ботевград  

пред МОСВ чрез ПУДООС, Общинският съвет-Ботевград на основание чл.  

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и проведено явно гласуване с 19 гласа „за”, 0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

 1. Одобрява и подкрепя инвестиционните намерения на общинската  

администрация за осъществяване на приоритетен за общината проект  

„Захранващ водопровод от резервоар 3000 м3 към пречиствателна станция  

„Чеканица” до кв. „Изток”, кв. „Васил Левски” и отклонение за кв.  

„Саранск”, Ботевград, с който да кандидатства за безвъзмездна помощ от  

ПУДООС при МОСВ.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

 (М. КИРОВА)  

/М.Петрова  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 207  

гр.Ботевград, 26.08.2009 година  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно Подготовка на проект  

по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на  

обществена активност на територията на потенциални местни  

инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за  



развитие на селските райони (2007-2013), Общинският съвет – Ботевград  

на основание чл..21,ал.1,т.6,т.8,т.12 и т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 19 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. Одобрява участието на община Ботевград в създаване на публично- 

частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под- 

мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена  

активност за териториите на потенциални МИГ в селските райони” от  

Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) за създаване на  

местна инициативна група на територията на общината;  

2. Въз основа на Протокол 4 от съвместна среща на партньорите,  

състояла се на 17.08.2009 г. приема като партньори за подписване на  

партньорската декларация и подаване на Заявлението следните  

организации:  

- За стопанския сектор - „.Барези1”, със седалище и адрес на  

управление : община Ботевград, гр.Ботевград , бул. „..Цар Освободител”26  

; представлявана от Тихомир Николов Нинов – Управител,  

ЕИК:1309994707 , ЕГН:6908057388 ;  

- За нестопанския сектор сдружение„Младежко движение за  

развитие на селските райони в България.”, със седалище и адрес на  

управление: община Ботевград, гр. Ботевград , ул. „3ти март.”1 вх.б, ет.2, ап.4 , 

представлявана от Йорданка Тошкова Петрова - Председател на УС,  

ЕИК: 175726813, ЕГН:.8107197311;  

  

 3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на  

КАНДИДАТ, да подаде документи и да подпише договор за безвъзмездна  

финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и  

постигане на обществена активност за териториите на потенциални МИГ”  

от Програмата за развитие на селските райони да бъде  

Община Ботевград, със седалище: гр. Ботевград 2140, общ. Ботевград,  

обл. Софийска, пл. „Освобождение” № 13, ЕИК: 000776089,представлявана  

от: Георги Георгиев – Кмет на общината.  

 4. Определя за свой представител по изпълнение на проекта и  

подписване на партньорската декларация: Георги Георгиев – Кмет на  

общината.  

 5. Община Ботевград се ангажира да оказва съдействие и участва  

чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за  

кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.  

 6. Във връзка с успешното изпълнение на проекта дава съгласие  

община Ботевград да осигури:  

- за офис на проекта – помещение с площ 35,28 кв.м. съставляващи  

част от недвижим имот – общинска собственост, с адрес гр. Ботевград  

2140, общ. Ботевград, обл. Софийска, пл. „Освобождение” № 13  

- необходимите финансови средства за предварително финансиране на  

дейности по проекта – възстановими впоследствие от бюджета на проекта.  

  

  



  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Б О Т Е В Г Р А Д 

  

  

ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 208  

гр.Ботевград, 26.08.2009 година  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно Участие на община  

Ботевград с проект по приоритетна ос3: Устойчиво развитие на  

туризма”, Операция 3.1: Подобряване на туристическите атракции и  

свързаната с тях инфраструктура”, в Министерството на  

регионалното развитие и благоустройство главна дирекция  

„Програмиране на регионалното развитие”, Общинският съвет –  

Ботевград на основание чл..21,ал.1,т.6,т.12 и т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 20 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се ”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Одобрява и подкрепя инвестиционните намерения на общинската  

администрация за осъществяване на приоритетен за общината  

проект” „Ботевград-привлекателен регион за атрактивен културно- 

исторически, еко и спортно развлекателен туризъм”, с който да се  

кандидатства за безвъзмездна финансова помощ . Проектът е по  

приоритетна ос3: Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1:  

Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях  

инфраструктура”, в Министерството на регионалното развитие и  

благоустройство главна дирекция „Програмиране на регионалното  

развитие”  

2. Дава съгласието си за съфинансиране с 15% от собствените средства  

в рамките до 5,5 милиона /пет милиона и петстотин хиляди /лева с  



ДДС за целия проект.  

3. Потвърждава, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите  

от план за развитие на Община Ботевград до 2013г.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 209  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с информация за готовността на  

учебните заведения за учебната 2009/2010 година и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград  

на основание чл. 21, ал. 1, т. и т.6 от ЗМСМА и проведено поименно  

гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1. Приема Информация за готовността на учебните заведения за учебната  

2009/2010 година.  

2. Разрешава функционирането на една паралелка с численост на  

учениците под норматива за минимален брой на – 2 ученика от ІІ клас в  

ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”-с. Скравена. и осигуряване на издръжката им  

в размер на 2648/Две хиляди шестстотин четиридесет и осем/ лева от  

собствени приходи на община Ботевград.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 210  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с отчет за изпълнение на решенията на  

ОбС-Ботевград за първото шестмесечие на 2009 година и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград  

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и проведено явно гласуване с 25  

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1. Приема отчета за изпълнение на решенията на Общинския съвет  

– Ботевград за първото шестмесечие на 2009 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 211  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за изпълнение на бюджета  

на община Ботевград към 30.06.2009 година и становища на Постоянните  

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

21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1. Приема информацията за изпълнение на бюджета към 30.06.2009  

година на Община-Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 212  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за допълване Наредбата  

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  



територията на Община Ботевград и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и  

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1. 1. Допълва Наредбата за определянето и администрирането  

на местните такси и цени на услуги на територията на Община  

Ботевград, както следва:  

В РАЗДЕЛ ІІІ -Такси за детския ясли и градини,специализирани  

институции за предоставяне на социални услуги,лагери и други общински  

социални услуги, създава нова ал.4 в чл.22 със следния текст:  

 /4/.При постъпване на дете в детско заведение да се заплаща от  

родителите по една депозитна месечна такса,която се възстановява  

при напускане на детето или да бъде приспадана при неизпълнение  

на задълженията им .  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 213  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за промяна в Наредбата  

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на  

територията на Община Ботевград и становища на Постоянните комисии по  

същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и  

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във  

вр.- с чл.187,ал.2 от Закона за културното наследство и чл.9 от Закона за  

местните данъци и такси и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0  

гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  



  

Р Е Ш И:  

 Променя Наредбата за определянето и администрирането на местните  

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград:  

 I.Отменя текста на досегашния чл.40, ал.1 от Раздел VII на Наредбата за  

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на  

територията на община Ботевград.  

 Чл.40, ал.1 добива следния вид:  

 За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните  

такси:  

1.За издаване на удостоверение за наследници (обикновена услуга-в  

рамките на 3 работни дни)- 5 лв.  

2.За издаване на удостоверение за наследници (експресна услуга-в  

рамките на работния ден)-10 лв.  

3.За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни  

имена-3 лв.  

4.За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или  

акт за смърт-3 лв.  

  2.  

5.За издаване на дубликати на удостоверения за раждане, за  

граждански брак, както и при повторно издаване на препис- извлечение  

от акт за смърт-3лв.  

6.За издаване на удостоверение за семейно положение и членове на  

семейството-3лв.  

7.За издаване на удостоверение за съпруга и роднинство до първа  

степен-3лв.  

8.За издаване на удостоверение за родствени връзки-3лв.  

9.За издаване на служебна бележка за идентичност на административен  

адрес-3лв.  

10.За адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за  

постоянен или настоящ адрес-3лв.  

11.За издаване на удостоверение за промяна в данните за постоянния  

адрес-3лв.  

12.За издаване на удостоверение за промяна в данните за настоящия  

адрес-3лв.  

13.За издаване на удостоверение за осиновяване на дете-3лв.  

14.За издаване на удостоверение на български гражданин за  

граждански брак с чужденец в чужбина-3лв.  

15.За издаване на удостоверение на чужденец за граждански брак с  

българин в Република България-3лв.  

16.За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина- 

10лв.  

17.За всички други видове удостоверения по искане на граждани-3лв.  

18.За копие на документи-2 лв. на страница.  

II. В глава трета “Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или  

предоставяни от общината на физически и юридически лица” чл.53,  

т.10 приема нов текст, както следва:  

Т.10. Изготвяне на образец за пенсиониране УП-2 и за трудов стаж  

(Обр.30)-6.00лв. за всяка година и за период по-малък от една година и  

не повече от 30лв.  



III. В глава трета “Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или  

предоставяни от общината на физически и юридически лица” се  

създава нов чл.54 със следния текст: “Такси и услуги на Исторически  

музей Ботевград”:  

1.Входни такси:  

 1.1. За възрасти – 1 лв.  

 1.2. За ученици, студенти, пенсионери и хора с увреждания – 0.50 лв.  

 1.3. За деца до 7 г. – безплатно  

 1.4. Четвъртък – ден без входна такса  

 2. Такса беседи:  

 2.1.Обща беседа – 3 лв.  3.  

 2.2.Тематична беседа – 5 лв.  

 2.3.Беседа за културно-исторически обект извън музея – 5 лв.  

 2.4.Беседа за обходен туристически маршрут в общината – 20 лв.  

 3.Такси заснемане:  

 3.1.Фототакса за любителско заснемане – 2 лв.  

 3.2.Видеотакса за любителско заснемане – 5 лв.  

 3.3.Професионални заснемания в музея – по договаряне.  

 4.Други такси за музейни услуги:  

 4.1.За извършване на справка за наличието на движими културни  

ценности  

 основен и научно-спомагателен фонд – 2 лв.  

 4.2.За сканиране и запис на електронен носител на архивни, снимкови и  

 други материали – 2 лв./стр.  

 4.3.За ползване на специализирана историческа библиотека – 1 лв.  

 4.4.За продажба на художествени произведения от изложби уредени в  

 художествената галерия на музея – върху обявената стойност - 10%.  

 4.5.За продажба на художествени произведения в художествената  

галерия –  

 върху обявената стойност – 10 %  

 4.6.За продажба на сувенири и рекламни материали на консигнация – по  

 договор.  

 (Услуги ползвани от ученици или с учебна цел се освобождават от  

такси.)  

 IV. Съществуващият чл.54 от Глава четвърта става чл.55;  

Съществуващият  

 чл.55 от Глава четвърта става чл.56; Съществуващият чл.56 от Глава  

четвърта  

 става чл.57.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  



/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 214  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на  

наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху  

общинската част на капитала на търговските дружества  

 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 и проведено поименно гласуване  

с 23 гласа „за”, 1 глас „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1Променя Наредбата за упражняване правото на собственост на общината  

върху общинската част на капитала на търговските дружества,както  

следва:  

1.1. Създава нов член 15.А.  

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  

1.2. Създава нов член 22.А.  

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 имуществ.  

1.3. Създава нов член 23 .А  

Решенията по чл.23 А се вземат с абсолютно мнозинство от 100% от общия  

брой на избраните общински съветници,това мнозинство не касае  

решенията за придобиване на имущество  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 215  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на устава  

на „Водоснабдяване и канализация – Бебреш”ЕООД и становища на  

Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност и стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”, 1  

глас „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

  

1.Променя Устава на дружеството „В и К-Бебреш ЕООД,както следва:  

Създава нов член 8”А”  

„Общинският съвет в качеството на общо събрание на дружеството взема  

решенията си по чл.8,т.1,3,5,6,8 с абсолютно мнозинство от 100% от  

общия брой на избраните общински съветници, с изключение  

придобиване на имущество.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  



№ 216  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на устава  

на „Многопрофилна болница за активно лечение-Ботевград”ЕООД и  

становища на Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност  

и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване  

с 23 гласа „за”, 1 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

  

1.Променя Устава на дружеството „Многопрофилна болница за активно  

лечение-Ботевград „ЕООД,както следва:  

 Създава нов член 5”А”  

„Общинският съвет в качеството на общо събрание на дружеството взема  

решенията си по чл.5 т.1,3,5,6,8 с абсолютно мнозинство от 100% от общия  

брой на избраните общински съветници, с изключение придобиване на  

имущество.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 217  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за участие в общото  

събрание на „БАЛКАНГАЗ-2000”АД-Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: местно самоуправление и законност и стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  



основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 1  

глас „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1. Дава правомощия на Георги Георгиев-кмет на Община-Ботевград и  

представител на 98.99 % от капитала на 98.99% от капитала на „Балкангаз- 

2000”АД да участва в Общото събрание на дружеството на 02.11.2009  

година от 10.00 часа,като:  

 1.1.Предложи в дневния ред промяна устава на дружеството:  

1.2. Гласува „ЗА” §36,ал.2 да добие следния вид:  

„Решенията на Общото събрание по точки а,б,в и г се вземат с единодушие  

от акциите с право на глас,като за Община Ботевград е необходимо при  

упълномощаване представителя и,същото да бъде извършено със 100 % от  

гласовете на избраните общински съветници, а по всички останали  

въпрос- с обикновено мнозинство от представеният капитал,освен в  

случаите когато уставът предвижда друго.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 218  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за удължаване срока на  

ликвидация на „Дентален център І-Ботевград”ЕООД и становища на  

Постоянните комисии по: здравеопазване,социална политика и екология и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно гласуване  

с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  



1.Удължава срока на ликвидация на „Дентален център –І-Ботевград”ЕООД  

в ликвидация с три месеца,считано от 01.09.2009 година  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 219  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за удължаване срока на  

ликвидация на „Медико-техническа лаборатория І-Ботевград”ЕООД и  

становища на Постоянните комисии по: здравеопазване,социална политика  

и екология и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

Общинският съвет Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

  

 1.Удължава срока на ликвидация на „Медико-техническа  

лаборатория –І-Ботевград”ЕООД в ликвидация с три месеца,считано от  

01.09.2009 година  

  



  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 220  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост-Магазин №9 в УПИ  

ХІХ,кв.46 по плана на Ботевград, по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез търг с  

тайно наддаване и становища на Постоянните комисии по: бюджет и  

финанси и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС  

проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Определя актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35, ал.1  

от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване, на следните недвижими  

имоти-частна общинска собственост :  

 Магазин №9 със ЗП-29.57кв.м., с навес към него с площ от  

14.21кв.м., със съответното право на строеж в УПИ ХІХ, кв.46 по плана на  

гр.Ботевград, при начална тръжна цена 25 900 лв. Сделката е освободена от  

ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  



  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 221  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост-помещение в УПИ  

І,кв.74,гр.Ботевград по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез търг с тайно  

наддаване и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС проведено  

поименно гласуване с 20 гласа „за”,2 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие следният недвижим имот-частна общинска  

собственост да бъде предложен за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС,  

чрез публичен търг с тайно наддаване:  

 Помещение със застроена площ от 63кв.м., с 2,917% ид.ч. от об.ч. на  

сградата и от правото на строеж в УПИ І, в.74 по плана на гр.Ботевград,  

със самостоятелен вход към ул.”Севаст Огнян”, представляващо част от  

бивш Стол –ресторант, находящо се на партерен етаж от пететажна  

масивна сграда, с адрес гр.Ботевград, ул.”17-ти ноември”№1, при начална  

тръжна цена в размер на 51 000лева.Сделката е освободена от ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 222  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС  

находящ се в УПИ І,кв.202 по плана на гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание  

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 21  

гласа „за”,1 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез  

публичен търг с тайно наддаване, на следният недвижим имот-частна  

общинска собственост :  

 Обособена част/бивша поща/ от първи етаж на двуетажна масивна  

сграда, състояща се от четири помещения, санитарен възел и коридори, със  

самостоятелни външни стълбища със ЗП-147,70 кв.м., с 15,133% ид.части  

от общите части на сградата и от правото на строеж в УПИ І-За болница и  

обществено обслужване в кв.202 по плана на гр-Ботевград, при начална  

тръжна пазарна цена в размер на 94 200 лв.Сделката е освободена от ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 223  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост обособена част от  

административна сграда в кв.74,гр.Ботевград по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС,чрез публичен търг с тайно наддаване и становища на Постоянните  

комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа „за”,1 глас  

„против”, 2 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие следният недвижим имот-частна общинска  

собственост да бъде предложен за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС,  

чрез публичен търг с тайно наддаване:  

 Обособена част от Двуетажна административна сграда с част от  

партер и сутерен, находяща се в УПИ І, в.74 по плана на гр.Ботевград,  

състояща се от: част от първи етаж с фоайе със ЗП-23,65кв.м. и склад с  

2,5кв.м., целият ІІ-ри етаж със ЗП-252кв.м. и сутерен със светла площ от  

160кв.м., заедно със съответните ид.ч. от об.ч на сградата и от правото на  

строеж, при начална тръжна цена в размер на 200 900лв. Сделката е  

освободена от ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 224  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост помещение със склад в УПИ  

І,кв.74,гр.Ботевград по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,чрез публичен търг с тайно  

наддаване и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното  



самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено  

поименно гласуване с 22 гласа „за”,1 глас „против”, 0гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие следният недвижим имот-частна общинска собственост да  

бъде предложен за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,чрез публичен  

търг с тайно наддаване:  

Помещение със склад и обслужващи площи към него/коридор,предверие и  

санитарни възли/ със ЗП-66 кв.м., със самостоятелен вход към ул.”Севаст  

Огнян” с 3.056% ид.части от об.ч. на сградата и от правото на строеж в  

УПИ І,кв.74 по плана на гр.Ботевград,представляващо част от бивш Стол- 

ресторант,находящо се на партерен етаж от четириетажна масивна сграда  

с адрес: гр.Ботевград, ул.”17.ти ноември”№1, при начална тръжна цена в  

размер на 53 100 лева.Сделката е освободена от ДДС .  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 225  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на поземлен  

имот в м.Игрището,землището на с.Боженица,Община-Ботевград,,чрез  

публичен търг с тайно наддаване и становища на Постоянните комисии по:  

бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 21 гласа „за”,1 глас „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  



 1.Дава съгласие следният недвижим имот-частна общинска  

собственост да бъде предложен за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС,  

чрез публичен търг с тайно наддаване, както следва:  

 Поземлен имот №104085 с площ от 14.544 кв.м., находящ е в  

местността “Игрището”, землището на с.Боженица, Община-Ботевград,  

актуван с АОС №1183/07.07.2009г. на Община-Ботевград, при начална  

тръжна цена в размер на 13 000.00лева.Сделката е освободена от ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 226  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване на  

съсобственост с Веселин Илиев Атанасов по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в  

УПИ VІІ-1161,кв.75 по плана на в.з.Зелин,гр.Ботевград,Община Ботевград  

и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

 1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка -  

прекратяване на съсобственост чрез продажба, по реда на чл.36,ал.1, т.2 от  

ЗОС, между Община-Ботевград и Веселин Илиев Атанасов с ЕГН  

6904167263 от гр.Ботевград, като собственик , съгласно нотариален акт  

№137, том ІІІ, рег.№3943 от 2008г., вписан при съдия по вписванията под  

№2, вх.рег.№2467, том Х, д.№2076 от 24.10.2008г. на недвижим имот,  

представляващ имот пл.№1161 с площ от 838кв.м., влизащ със същата  

площ в УПИ VІІ-1161, целият с ур.площ от 843кв.м., в кв.75/седемдесет и  

пет/ по плана на в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, Община-Ботевград , касаеща  

следното:  

 Веселин Илиев Атанасов с ЕГН 6904167263 , да придобие правото на  

собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 5 кв.м., влизащ  



от улица в УПИ VІІ-1161, целият с ур.площ от 843кв.м., в кв.75/седемдесет  

и пет/ по плана на в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, актувана с АОС-частна  

№1189/09.09.2009г., чрез покупко-продажба по пазарна цена одобрена от  

Общински съвет-Ботевград на 80/осемдесет / лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни необходимите  

процедури по чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 227  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване на  

съсобственост с Димитър Георгиев Христов по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС  

в УПИ ІІІ-1091,кв.61 по плана на в.з.Зелин,гр.Ботевград,Община Ботевград  

и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

 1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка -  

прекратяване на съсобственост чрез продажба, по реда на чл.36,ал.1, т.2 от  

ЗОС, между Община-Ботевград и Димитър Георгиев Христов с ЕГН  

7706217223 от гр.Ботевград, като собственик , съгласно нотариален акт  

№49, том І, рег.№608, д.46 от 2009г., вписан при съдия по вписванията под  

№131, вх.рег.№199 , том І, д.№105 от 12.02.2009г. на недвижим имот,  

представляващ УПИ ІІІ-1091, целият с ур.площ от 996кв.м., в кв.61 по  

плана на в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, Община-Ботевград, касаеща следното:  

Димитър Георгиев Христов с ЕГН 7706217223, да придобие правото на  

собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 64кв.м., влизащ  

от улица в УПИ ІІІ-1091 целият с ур.площ от 996кв.м., в кв.61/шестдесет и  

първи/ по плана на в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, актувана с АОС-частна  

№1188/09.09.2009г., чрез покупко-продажба по пазарна цена одобрена от  

Общински съвет-Ботевградв размер на 960/деветстотин и шестдесет / лева,  

без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни необходимите  

процедури по чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 228  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на  

поземлен имот в м.”Разсадника”,землището на с.Боженица,по реда на  

чл.35,ал.1 от ЗОС чрез публичен търг с тайно наддаване и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание  

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

22гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1.Дава съгласие следният недвижим имот-частна общинска  

собственост да бъде предложен за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС,  

чрез публичен търг с тайно наддаване, както следва:  

 Поземлен имот №236.31 с площ от 797.47 кв.м., находящ е в  

местността “Разсадника”, землището на с.Боженица, Община-Ботевград,  

актуван с АОС №1179/16.06.2009г. на Община-Ботевград, при начална  

тръжна цена в размер на 7 980.00 лева.Сделката е освободена от ДДС.  

 2.Актуализира списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посочените в т.1 недвижими  

имоти.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 229  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за прекратяване на  

съсобственост с Нора Гешева по реда на чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС в УПИ І- 

291,кв.20 по плана на в.з.Чеканица”,гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание  

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с  

22гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

 Р Е Ш И :  

 1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка -  

прекратяване на съсобственост чрез продажба, по реда на чл.36,ал.1, т.2 от  

ЗОС, между Община-Ботевград и Нора Димитрова Гешева с ЕГН  

6609073490 от гр.Ботевград, като собственик , съгласно нотариален акт  

№40, том ІІ, рег.№1816 от 2008г., вписан при съдия по вписванията под  

№135, вх.рег.№741 от 22.04.2008г. на недвижим имот, представляващ  

имот пл.№291 с площ от 1352/хиляда, триста петдесет и два/кв.м. , влизащ  

със същата площ в УПИ І-291, целият с ур.площ от 1392кв.м., в  

кв.20/двадесет/ по плана на в.з.”Чеканица”, гр.Ботевград, Община- 

Ботевград , касаеща следното:  

 Нора Димитрова Гешева с ЕГН 6609073490 , да придобие правото на  

собственост от Община-Ботевград върху терен с площ от 39 кв.м.,  

влизащ от улица в УПИ І-291, целият с ур.площ от 1392кв.м., в  

кв.20/двадесет/ по плана на в.з.”Чеканица”, гр.Ботевград, актувана с АОС- 

частна №1190/09.09.2009г., чрез покупко-продажба по пазарна цена  

одобрена от Общински съвет-Ботевград на 590/петстотин и деветдесет /  

лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни необходимите  

процедури по чл.36,ал.1,т.2 от ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 230  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за продажба на едно  

жилище частна общинска собственост и становища на Постоянните  



комисии по: бюджет и финанси и стопанска политика и инвестиции по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23гласа „за”,0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде продадено жилище,частна общинска  

собственост,находящо се на адрес: гр.Ботевград,ул.”Васил  

Левски”№39,бл.27,вх.”А”,ет.1,ап.2 на Йонетка Николова Йончева  

на основание чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС за сумата 29760 /Двадесет и  

девет хиляди седемстотин и шестдесет/ лева.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да извърши  

процедурата по продажбата.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 231  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за предоставяне  

безвъзмездно право на управление на Народно читалище”19 февруари”- 

с.Скравена,върху общински недвижим имот-публична общинска  

собственост и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и образование,наука,култура и духовни дейности по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр.  

с §4 от Закона за народните читалища,чл.12,2ал.4 от ЗОС и във вр. с чл.14 от  



Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско  

имущество и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

 1. Предоставя на Народно читалище “19 февруари”-с.Скравена  

безвъзмездно право на управление върху следния недвижим имот- 

публична общинска собственост:  

 Културен дом-с.Скравена, представляващ двуетажна масивна  

сграда със ЗП-1250кв.м., находяща се в УПИ ХVІ на кв.42 по плана на  

с.Скравена, Община-Ботевград, актувана с АОС-публична №  

139/07.07.1998г. при следните условия:  

- срок на управлението: до прекратяване дейността на читалището;  

- цел на управлението: за читалищна дейност;  

- вид на управлението: безвъзмездно.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни  

необходимите процедури произтичащи от т.1 от настоящето решение.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 232  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за даване съгласие за  

учредяване право на преминаване и право на прокарване през земеделски  

земи по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и териториално развитие по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. с  

чл.19,ал.9,т.1вр.ал.4,т.5 от ЗСПЗЗ и проведено поименно гласуване с 25  

гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на преминаване и  

право на прокарване през недвижими имоти №057057 и №  



057068,представляващи земеделски земи по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ,както и  

през поземлен имот №9030/полски път/находящи се в м.”Киведар”,в  

землището на с.Рашково, общ.Ботевград,необходимо за осигуряване на  

външно ел.захранване на ППС VZ6104 в поземлен имот№057046 в  

м.”Киведар в землището на с.Рашково,собственост на „БЪЛГАРСКА  

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ „АД, ЕИК 831642181, със  

седалище и адрес на управление:гр.София 1606, Община Столична, район  

„Красно село”,бул”ТОТЛЕБЕН” №8,представалявано от Бернар Жан  

Люк Москени.  

2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването на  

процедурата съгласно разпоредбите на Закона за устройство на  

територията.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 233  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за предоставяне на  

земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ-имот №005165 в  

м.”Резервоара”,землището на гр.Ботевград,за нуждите на Община  

Ботевград и становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции и териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.19,ал.9,т.1 от  

ЗСПЗЗ и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0  

гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие имот №005165 в м.”Резервоара”землището на  

гр.Ботевград с площ от 26.649 дка. да бъде изваден от списъка на имотите  

по чл.19 от ЗСПЗЗ,предоставен на Община Ботевград за изпълнение на  

обекти от техническата инфраструктура и актуван като общинска  

собственост.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на  



произтичащите от горното решение процедури  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 234  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за предоставяне на  

земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ-имот № 027070 в  

м.”Госкьовица”,землището на с.Гурково,за нуждите на Община Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и  

териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и във вр. с чл.19,ал.9,т.1 от ЗСПЗЗ и проведено  

поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие имот №005165 в м.”Госкьовица”в землището на  

с.Гурково,Община Ботевград с площ от 2.694 дка. да бъде изваден от  

списъка на имотите по чл.19 от ЗСПЗЗ,предоставен на Община Ботевград  

за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и актуван като  

общинска собственост.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 235  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за изработване на проект  

за ПУП-План за улична регулация/ПУР/ на пътя Ботевград-Зелин и  

становище на Постоянната комисия по териториално развитие по същия  

въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание чл. 20 във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и във вр. с чл.124,ал.3 и  

чл.110,ал.1,т.2 от ЗУТ и проведено явно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие за изработване на проект на Подробен устройстевн  

план/ПУП/-План за улична регулация /ПУР/ на пътя Ботевград-Зелин от  

о.т.927 до о.т.1249.  

 2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  



 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 236  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на  

подробния устройствен план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на част от кв.149  

по плана на гр.Ботевград и становище на Постоянната комисия по  

териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във вр. с  

чл.15,ал.3 и чл.17,ал.3 и ал.5,чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено явно  

гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на  

Подробния устройствен план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на част от  

кв.149 по плана на гр.Ботевград,както следва:  

-отпадне улица с о.т. 1806а-1806б  

-отвори се нова улица-тупик с о.т.1806а-1806б;  

-измени се регулацията на УПИ ІІІ-3516 и УПИІV-3516,кв.149 по плана на  

Ботевград;  

Отпаднат УПИ V-3516 и УПИ VІ-3516,кв.149 по плана на Ботевград.  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  



Р Е Ш Е Н И Е  

№ 237  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за изменение на  

подробния устройствен план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на част от кв.48  

по плана на с.Трудовец,Община Ботевград и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и във вр. с чл.62а,ал.4; чл.134,ал.1,т.1 и чл.208 от  

ЗУТ и проведено явно гласуване с 21 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

 1. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен  

план/ПУП/-План за регулация на част на част от кв.48 по плана на  

с.Трудовец,като за части от имоти пл.№1553 и пл.№1552 се образуват  

нови урегулирани поземлени имоти в съсобственост с Община Ботевград.  

 2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 238  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за промяна на Решение  

№240/13.09.2007 год. и становища на Постоянните комисии по местно  

самоуправление и законност и стопанска политика и инвестиции по същия  

въпрос, Общинският съвет Ботевград на основание мл.21,ал.1,т.8 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

І. Променя т.1 от Решение №240/13.09.2007 година на ОбС- 

Ботевград,което добива следния текст:  

1. Прехвърля собствеността от Община-Ботевград на „Водоснабдяване и  

канализация-Бебреш”ЕООД на следния недвижим имот частна общинска  

собственост:Пречиствателна станция за питейни води,състояща се от имот  

№047010/нула ,четири, седем, нула,едно,нула/ за водостопанско  

съоръжение с площ 2,382 /два дка,триста осемдесет и два кв.м/,категория  

пета в местността „Осеница-Дошолов дол” в землището на  

с.Врачеш,заедно със застроените в него през 2007 година сгради:1. КПП и  

администрация-едноетажна масивна сграда –ЗП-45 кв.м.2. Химически  

корпус-едноетажна масивна сграда –ЗП-45 кв.м.;3. Сграда за утаител за  

ТОВ-едноетажна масивна сграда-ЗП-50 кв.м.;4. Филтърен корпус- 

едноетажна масивна сграда-ЗП-54 кв.м.;Сграда утаител- І стъпало  

едноетажна масивна сграда-ЗП-86 кв.м.;6.Изсушителни полета-едноетажна  

масивна сграда със ЗП-63 кв.м. при граници на имота: имоти:№000926- 

горски път;№000007-пасище;мера;№000374-полски път. 2. Т.2 става т.4 със същия 

текст.  

3. Приема нова т.2 със следния текст:  

Т. 2:Описаното в т.1 имущество да се отпише от активите на Община- 

Ботевград  

4. Приема нова т.3 със следния текст:  

Т.3: Възлага на кмета на Община-Ботевград и управителя на „В и К- 

Бебреш” ЕООД да прехвърлят и приемат собствеността на имота описан  

по горе.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 239  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за промяна на Решение  

№28/13.051992 г.,т.2,поз.23 на ОбС-Ботевград. и становище на Постоянната  

комисия по местно самоуправление и законност , Общинският съвет  

Ботевград на основание мл.21,ал.1,т.18 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено явно гласуване с  

25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Отменя досегашния текст на т.2 позиция 23 от Решение№28/13.05.1992  

година на Общинския съвет Ботевград. Създава нов текст който гласи:  

Т.2.23”Улицата определена с о.т.165-о.т.185-о.т. 186-о.т.208-о.т. 209- 

о.т.232-о.т.267-о.т.268-о.т.272о.т.613-о.т. 772-о.т.772б-о.т.715а-о.т.695б- 

о.т.903 да се именува „Захари Стоянов”.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 240  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за провеждането на  



„зелено училище”от общинските училища и становища на Постоянните  

комисии по: образование,наука,култура и духовни дейности и комисията за  

децата,младежта, спорта и туризма по същия въпрос,Общинският съвет  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено явно гласуване с  

25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Препоръчва на ръководството на училищата от общината да  

преосмислят позициите си относно провеждането на „зелени училища”  

като насочват същите в общинска почивна база „Урвич” с оглед  

значително намаляване разходите на родителите за участието на децата им  

в тях.  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 241  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на  

еднократна финансова помощ на Маргарита Петкова за възстановителни  

лечебни процедури и становища на Постоянните комисии по: бюджет и  

финанси и здравеопазване,социална политика и екология по  

по същия въпрос,Общинският съвет Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6  



от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в размер  

до 1 500 /Хиляда и петстотин/лева на Маргарита Петкова Петрова от  

с.Новачене,за провеждане на възстановителни процедури,след нелеп  

инцидент.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 242  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за премахване на сграда  

общинска собственост и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и териториално развитие по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.197, ал.1 от ЗУТ и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  



  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде премахната съществуващата двуетажна  

жилищна сграда-частна общинска собственост,находяща се в  

гр.Ботевград,ул.Васил Левски”№39, в УПИ І-терен за обществено  

жилищно строителство,клуб и магазин-кв.139  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/ /А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 243  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на  

финансови средства,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  



1. Дава съгласие да се отпуснат финансови средства в размер до 2 000  

/Две хиляди/ лева от собствени приходи на общината за извършването на  

спешен ремонт на парната инсталация на ЦДГ”Детелина” с. Врачеш  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 244  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на  

финансови средства,Общинският съвет Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да се отпуснат финансови средства в размер до 2 000  



/Две хиляди/ лева от собствени приходи на общината за подмяна на  

циркулационната помпа на парната инсталация на ЦДГ”Звънче” гр.  

Ботевград .  

  

  

  

  

  

  

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 245  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на  

финансови средства от собствени приходи на общината,Общинският съвет  

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

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

10 000 /Десет хиляди/лв. за окончателното завършване на  

пенсионерски клуб в с. Скравена.  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община  



Ботевград.  

  

  

  

   

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 246  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка за отпускане на  

еднократна финансова помощ, Общинският съвет Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Дава съгласие да се отпусне еднократна финансова помощ в размер  

на 3 000 /Три хиляди/ лева от собствени приходи на общината на  

Велислава Маринова Велева от гр. Ботевград, ул.”Дондуков”№4,студентка  

по медицина .  

  

  

  

   

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 247  

 Ботевград, 24.09.2009 г.  

  

  

  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с приемане план за работа на Общинския  

съвет през ІV-то тримесечие на 2009 година 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 явно гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Приема План за работа на Общинския съвет – Ботевград за  

четвъртото тримесечие на 2009 година.   

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 248  

 Ботевград, 30.09.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател  

на Общинския съвет-Ботевград във връзка с докладна записка за отмяна  

на Решение №6/29.01.2009 година и Решение №46/11.02.2009 година на  

Общински съвет-Ботевград, Общинският съвет Ботевград на основание  

чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено явно гласуване с 20 гласа „за”,0 гласа  

„против”, 2 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

  

1. Отменя Решение №6/29.01.2009 година и Решение №46/11.02.2009  

година на Общински съвет-Ботевград  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 250  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с информация за готовността на  

Община Ботевград за работа при зимни условия и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т.23от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

Р Е Ш И:  

  

1.Приема Информацията за готовността на Община Ботевград за работа  

при зимни условия.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 251  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно даване  

съгласие за анексиране на договор за овърдрафт от 07.04.2009 година и  

становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1.Упълномощава кмета на Община Ботевград да анексира договор за  

кредит за оборотни средства овърдрафт от 07.04.2009 година в размер  

700 000/Седемстотин хиляди/ лева с банка „Сосиете женерал  

експресбанк”АД,клон Враца, офис Ботевград,като срока на договора се  

удължава от 14.11.2009 година до 14.02.2010 година и всички други  

условия по договора се запазват.  

2. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва всички  

необходими документи свързани с анексирането на договора.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 252  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно създаване  

на Общински учебен спортно-тренировъчен център”Васил Левски” и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции;образование,наука,култура и духовни дейности и комисия  

за децата,младежта,спорта и туризма по същия въпрос, Общинският  

съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 27 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1.Създава Общински учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски”  

за осъществяване на спортни занимания на учащите се на територията на  

община Ботевград.  

2. Възлага на кмета на общината да изготви мотивирано предложение до  

министъра на образованието,младежта и науката за откриване на  

Общински учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски”.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 253  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно отдаване  

под наем на обособена част –училищен стол в ОУ „Отец  

Паисий”,с.Врачеш по реда на чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции;  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

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

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



ЗОС и проведено поименно гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие да се отдаде под наем, чрез търг с тайно наддаване  

за срок от 3/три/ години , при начална тръжна месечна наемна цена в  

размер на 120,00 лева, без ДДС, като наема се отнася само за девет  

месеца в годината, т.е. през учебно време, следната обособена част от  

общински имот-публична общинска собственост:  

 Обособена част от Училищен стол, с полезна площ от  

40/четиридесет/кв.м., находящ се в сградата на ОУ”Отец Паисий”,  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите от т.1 процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 254  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост в с.Новачене по реда на  

чл.35,ал.3 от ЗОС и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.3 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка- 

продажба по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС между Община-Ботевград и  

Милко Василев Ковачев и Надежда Яковлевна Ковачева, с.Новачене,  

ул.”Васил Друмев”№1 като собственици, съгласно нотариален акт за  

покупко-продажба №43, том V, рег.№6201, д.№774 от 2008г., вписан при  



съдия по вписванията под №132, вх.рег.№2636/11.11.2008г. на недвижим  

имот двуетажна масивна жилищно сграда със ЗП-60кв.м., построена в  

общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-111,112 в кв.34 по плана  

на с.Новачене, Община-Ботевград, актуван с АОС-частна  

№1154/13.04.2009г., касаеща следното:  

 Милко Василев Ковачев и Надежда Яковлевна Ковачева да  

придобият правото на собственост от Община-Ботевград върху УПИ  

ХІ-111,112 в кв.34 по плана на с.Новачене, Община-Ботевград с ур.площ  

от 804кв.м. и одобрява пазарна цена при продажбата в размер на  

5226.00 лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни  

процедурите по чл.35,ал.3 от ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 255  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно учредяване  

право на строеж върху общински недвижим имот-частна общинска  

собственост представляващ УПИ ХХІІІ в кв.104 по плана на  

гр.Ботевград по реда на чл.37,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по  

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.37,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23  

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие по реда на чл.37, ал.1 от ЗОС, чрез публичен  

търг с тайно наддаване, да се учреди възмездно право на строеж върху  

следният недвижим имот-частна общинска собственост :  

 УПИ ХХІІІ/двадесет и три/-за обществено обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 74/седемдесет и четири/кв.м., с уредени  

регулационни сметки, находящ се в кв.104/сто и четири/ по плана на  

гр.Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 4  

000.00/четири хиляди/лева.Сделката е освободена от ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1  

недвижим имот.  



 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 256  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост ,находящ се в  

с.Литаково,по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по  

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25  

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

1.Дава съгласие за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен  

търг с тайно наддаване, на следният недвижим имот-частна общинска  

собственост :  

 УПИ V-567/пет-петстотин, шестдесет и седем/ с урегулирана площ от  

905/деветстотин и пет/кв.м., с уредени регулационни сметки, находящ се в  

кв.28/двадесет и осем/ по плана на с.Литаково, заедно със застроената в  

него едноетажна полумасивна сграда със ЗП-60/шестдесет/кв.м. и мазе със  

ЗП- 20/двадесет/ кв.м., построена през 1958г., при начална тръжна пазарна  

цена в размер на 12 000.00/дванадесет хиляди/, без ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 257  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС,находящ се в УПИ ХІІ,кв.81,гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет  

и финанси по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 21  

гласа „за”, 3 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез  

публичен търг с тайно наддаване, на следният недвижим имот-частна  

общинска собственост :  

 УПИ ХІІ/дванадесет/-за жилищно строителство и обществено  

обслужващи дейности с урегулирана площ от 1015/хиляда и  

петнадесет/кв.м., с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.81 по  

плана, при начална тръжна пазарна цена в размер на 60 900/шестдесет  

хиляди и деветстотин/ лв., без ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 258  



 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

обособени части от недвижим имот-частна общинска собственост по  

реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,представляващ обособена част от западно  

крило на Ритуален дом и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1  

от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 1 глас „против”, 0  

гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез  

публичен търг с тайно наддаване, на следните недвижими имоти-частна  

общинска собственост :  

 1.1. Обособена част със ЗП-85,49кв.м., състояща се от  

зала/фотоателие/ със ЗП-53.04кв.м., склад със санитарен възел със ЗП- 

27.45кв.м. и съответна част от коридор и вътрешно стълбище със ЗП- 

5.00кв.м., находяща се в сутерена на Обособена западна част от двуетажна  

масивна сграда със сутерен, заедно със съответните ид.части от об.части  

на сградата и от стълбище към ул.”Гурко” и със съответното право на  

строеж в УПИ І на кв.65 по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 59 900лв., без ДДС.  

 1.2. Обособена част със ЗП-227.51, състояща се от изложбена зала  

със ЗП-114.76кв.м., три броя складове към него със ЗП-60.45 кв.м.,  

съответна част от коридор и стълбище със ЗП-52.30кв.м., находящи се в  

сутерена на Обособена западна част от двуетажна масивна сграда със  

сутерен, заедно със съответните ид.части от об.части на сградата и от  

стълбище към ул.”Гурко” и със съответното право на строеж в УПИ І на  

кв.65 по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер  

на 149 500лв., без ДДС.  2.  

 1.3. Обособена част, представляваща ПЪРВИ ЕТАЖ на кота +0.00  

със ЗП-255кв.м. и самостоятелно външно стълбище към него със ЗП-  

30кв.м. към ул.”акад.Ст.Романски” от Обособена западна част от  

двуетажна масивна сграда със сутерен, находяща се в УПИ І на кв.65 по  

плана на гр.Ботевград, състояща се от следните помещения : фоайе- 

галерия, две стаи за администрация, стая за почивка и сервизни помещения  

, със съответните ид.ч. от об.ч. на сградата и съответното право на строеж  

в УПИ І на кв.65 по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна пазарна  

цена в размер на 501 000лв., без ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посочените в т.1 недвижими  

имоти.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 259  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно определяне актуална  

пазарна цена за продажба на недвижими имоти-частна общинска  

собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,находящи се в кв.177 по плана  

на Ботевград и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 1 глас „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  



  

 1.Определя актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35, ал.1  

от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване, на следните недвижими  

имоти-частна общинска собственост :  

 1.1. УПИ ХІV- за производствена, складова и обществено  

обслужващи дейности с ур.площ от 1595кв.м., с ур.регулационни сметки,  

празен, незастроен , находящ се в кв.177/ж.к.”Васил Левски”-до  

ел.подстанцията/ по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна цена 63  

800 лева, без ДДС.  

 1.2. УПИ ХV- за производствена, складова и обществено  

обслужващи дейности с ур.площ от 1595кв.м., с ур.регулационни сметки,  

празен, незастроен , находящ се в кв.177 /ж.к.”Васил Левски”-до  

ел.подстанцията/ по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна цена 63  

800 лева, без ДДС.  

 2.Актуализира списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посочените в т.1 недвижими  

имоти.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 260  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

дълготраeн материален актив-лек автомобил ВАЗ 21093,по реда на  

чл.35,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез  

публичен търг с тайно наддаване на следната движима вещ-частна  

общинска собственост:  

Лек автомобил ВАЗ 21093,рег.№СО 2278ВВ  

рама№1539347,двиг.№ХТА210930И1525/8, при начална пазарна  

цена в размер на 320.00/триста и двадесет/лева без ДДС.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  



извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 260  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

дълготраeн материален актив-лек автомобил ВАЗ 21093,по реда на  

чл.35,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез  

публичен търг с тайно наддаване на следната движима вещ-частна  

общинска собственост:  

Лек автомобил ВАЗ 21093,рег.№СО 2278ВВ  

рама№1539347,двиг.№ХТА210930И1525/8, при начална пазарна  

цена в размер на 320.00/триста и двадесет/лева без ДДС.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 261  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

жилище,частна общинска собственост и становища на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции ; бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

във вр. с чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа  

„за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Отменя Решение №230/24.09.2009 година за продажба на  

общинско жилище на адрес: гр.Ботевград, ул.”Васил Левски”  

№39,бл.27,вх.А,ет.1,ап.2.  

2. Дава съгласие да бъде подадено жилище,частна общинска  

собственост,находящо се на адрес: гр.Ботевград, ул.”Васил Левски”  

№39,бл.27,вх.А,ет.1,ап.2 на Йонетка Николова Йончева на  

основание чл.476,ал.1,т.3 от ЗОС за сумата от 25 000 /Двадесет и  

пет хиляди/ лева.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши процедурата  

по продажбата.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  



  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 262  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно учредяване право на  

преминаване и право на прокарване на подземно трасе за външно  

ел.захранване за Завод за пластмасови тръби на Пайплайф България ЕООД  

през имоти общинска собственост и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и териториално развитие по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие за учредяване право на преминаване и право на  

прокарване на подземно трасе за външно ел.захранване-кабели СрН 20  

кV за Завод за пластмасови тръби в УПИ LХІ,кв.199 по плана на  

Промишлена зона гр. Ботевград,преминаващо през тротоари и  

пресичащо улици представляващи общинска собственост от УПИ  

LХІ,кв.199 по плана на Промишлена зона гр. Ботевград до  

Ел.подстанция находящо се в УПИ ІІІ,кв.177 в ЖК „Васил  

Левски”,гр.Ботевград,при условие за цялостно възстановяване на  

засегнатите тротоари и асфалтови настилки,като предварително бъде  

внесен финансов депозит в касата на общината.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите  

от решението законови процедури.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  



 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 263  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно изменение в Решение  

№238/24.09.2009 година на Общински съвет-Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност 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 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Отменя т.2 от Решение №238 от 24.09.2009 година на Общински  

съвет Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 264  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отмяна на процедурата по  



решение №430/18.12.2008 година на Общински съвет-Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции ;  

местно самоуправление и законност и териториално развитие по същия  

въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.20 във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2 и чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация,чл.134,ал.6 от ЗУТ,чл.37,ал.1 от  

ЗОС и проведено поименно гласуване с 15 гласа „за”, 6 гласа „против”, 4  

гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Отменя процедурата за изграждане и учредяване право на строеж върху  

Терен №1 с площ от 20кв.м., находящ се на ъгъла на ул.”Свобода” и улица  

между квартал 43 и квартал 47 по плана на гр.Ботевград, за изграждане на  

нискоетажна сграда за обществено обслужване със застроена площ от  

20кв.м. в УПИ І-за жилищен комплекс с магазини в кв.43 по плана на  

гр.Ботевград, приета с Решение № 430/18.12.2009г. на Общински съвет- 

Ботевград, поради настъпили промени в инвестиционните намерения на  

Община-Ботевград, касаещи инфраструктурни и благоустройствени  

мероприятия.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 265  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно определяне училище- 

преимуществен ползвател на автобус за превоз на ученици и становище на  

Постоянната комисия по образование,наука,култура и духовни дейности по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  



  

1. За имуществен ползвател на МПС марка Otoyol”модел Е 27.14. , 27 +1  

места, рег.№ СА 1648НТ, опоределя ОУ»Васил Левски»- 

с.Новачене,Община Ботевград.  

2. Възлага на директора на ОУ»Васил Левски»-с.Новачене, да организира  

ползване на гаражна площ,сервизно обслужване,предпътни технически  

прегледи,медицински прегледи на водача на автобуса.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 266  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на финансови  

средства на РПУ-Ботевград за ежемесечно закупуване на гориво за  

служебните автомобили и становище на Постоянната комисия по бюджет и  

финанси по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от  

собствени приходи на Община-Ботевград на Районно полицейско  

управление Ботевград за ежемесечно закупуване по 200 литра  



гориво за служебните автомобили за осигуряване реда и  

спокойствието в малките села от общината.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 267  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на еднократна  

финансова помощ и становище на Постоянната комисия по бюджет и  

финанси и здравеопазване,социална политика и екология по същия  

въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

 1. Дава съгласие да се отпусне еднократна финансова помощ в размер до  

800 /Осемстотин/ лева на Борислав Иринов Христов от гр. Ботевград,  

ул.”Хан Аспарух”№25 за лечение.  

 2. Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община- 

Ботевград,като бъдат преведени на лечебното заведение,където е  



извършена операцията  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 268  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за закупуване на компютър за читалище „Светлина” снело  

Литаково и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1000  

/хиляда /лева за закупуване на компютър за нуждите на читалище  

„Светлина”,село Литаково.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 269  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за ремонт и благоустрояване на санитарно-охранителната зона в  

м.”Власов път”град Ботевград и становища на Постоянните комисии по:  

бюджет и финанси ; териториално развитие и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

 1. Утвърждава средства в размер до 160 000.00/ Сто и шестдесет  

хиляди/лева с ДДС,които да бъдат осигурени от собствени приходи на  

Община-Ботевград за следното:  

„Ремонт и благоустрояване на санитарно-охранителна зона в м.”Власов  

рът”-град Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  



  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 270  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема ВG  

161РО001/1.4-04/2007:”Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за  

подобряване на свлачища в градските агломерации” от Оперативна  

програма”Регионално развитие” и становища на Постоянната комисия по:  

териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.8, т.23 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”,  

0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

финансиране по Схема ВG 161РО001/1.4-04/2007:”Подкрепа за  

дребномащабна инфраструктура за подобряване на свлачища в градските  

агломерации” от Оперативна програма”Регионално развитие”.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 271  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за  

трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна  

помощ България-Сърбия с обект:”Дом за достоен живот на възрастни  

хора”,гр.Ботевград и становища на Постоянната комисия по:  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8, т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество по  

инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия с  

обект:”Дом за достоен живот на възрастни хора”,гр.Ботевград и изготвяне  

проект за разширение на съществуващата спортна зала  

„Балкан”,гр.Ботевград, както и да покрие всички недопустими по проекта  

разходи свързани с изпълнението му.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 272  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРИЛОВА– председател на  

общински съвет-Ботевград във връзка с докладна записка относно  

предложение за съдебни заседатели за Ботевградски районен съд  



становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и  

законност 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.68 от Закона за съдебната власт и чл.2,ал.1 от  

Наредба №2 от 2008 година с 16 гласа „за”, 8 гласа „против”, 1 глас  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Софийски окръжен съд  

30 (тридесет) кандидати за съдебни заседатели за Ботевградски районен  

съд, както следва:  

 1.1. Тодорка Цветанова Коцева  

 1.2. Зоя Николова Василева  

 1.3. Виолета Георгиева Маркова  

 1.4. Краси Минов Узунов  

 1.5. Цветоплама Георгиева Езекиева  

 1.6. Ангелина Лазарова Болярска  

 1.7. Мария Боянова Петрова  

 1.8. Динко Пешев Миков  

 1.9. Станимира Илиева Гигова  

 1.10. Ташка Йотова Дикова  

 1.11. Мария Пеева Кръстева  

 1.12. Венетка Василева Терзийска  

 1.13. Татяна Цветанова Цанова  

 1.14. Веса Василева Николова   

 2.  

1.15. Бисерка Генадиева Иванова  

 1.16. Даниела Симеонова Колева  

 1.17. Йорданка Атанасова Маринова  

 1.18. Донка Цветанова Стаменова  

 1.19. Костадин Петров Марчовски  

 1.20. Цеца Мишева Петрова  

 1.21. Тотка Иванова Иванова  

 1.22. Клара Иванова Нановска  

 1.23. Венцислав Петров Гарвански  

 1.24. Григор Младенов Григоров  

 1.25. Николета Йотова Иванова  

 1.26. Мария Маринова Накова  

 1.27. Лилия Цанкова Цекова  

 1.28. Цонка Димитрова Докова  

 1.29. Тодорка Цветкова Петрова  

 1.30. Цветанка Ценева Арбова  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 273  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРИЛОВА– председател на  

общински съвет -Ботевград във връзка с докладна записка относно  

предложение за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд становище  

на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност 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.68 от Закона за съдебната власт и чл.2,ал.2 от Наредба №2 от 2008  

година със 17 гласа „за”, 8 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

 1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Софийски апелативен  

съд 9 (девет) кандидати за съдебни заседатели за Софийския окръжен съд,  

както следва:  

 1.1. Тодорка Цветанова Коцева  

 1.2. Клара Иванова Нановска  

 1.3. Венцислав Петров Гарвански  



 1.4. Костадин Петров Марчовски  

 1.5. Краси Минов Узунов  

 1.6. Венетка Василева Терзийска  

 1.7. Николета Йотова Иванова  

 1.8. Лилия Цанкова Цекова  

 1.9. Васил Павлов Василев  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 274  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно изменение на  

Подробния устройствен план/ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/  

на част от кв.11 по плана на с.Новачене,Община Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.20,във връзка с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2, чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация във вр. с чл.68 от Закона за  

съдебната власт и чл.62 а,ал.4 и чл.134,ал.1т.1 от ЗУТ с 26 гласа „за”,  

0гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен план/ПУП-План  

за регулация и застрояване/ПРЗ/ на част от кв.11 по плана на  

с.Новачене,като от терен за озеленяване с площ от 240 кв.м. находящ се в  

североизточната част на кв.11 се образува нов урегулиран поземлен имот  

/УПИ/ с отреждане за „Обществено обслужваща дейност”.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 275  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно участие на община  

Ботевград с проект по приоритетна ос 3:Устойчиво развитие на  

туризма”,Операция 3.1.:Подобряване на туристическите атракции и  

свързаната с тях инфраструктура” в Министерството на регионалното  

развитие и благоустройство,главна дирекция „Програмиране на  

регионалното развитие”,Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация с 26 гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Дава съгласието си за построяване на паметник-костница в  

с.Гурково,община Ботевград УПИ І,кв.47 по плана на с.Гурково.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 276  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно  

кандидатстване на Исторически музей-Ботевград за финансиране на  

проект „Спомен за разбоя и домашното тъкачество в Ботевградско” по  

„Програма”Автентичен фолклор” на Национален фонд”Култура” към  

Министерството на културата, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т.23 и т.6 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

 1. Дава съгласието Исторически музей Ботевград да кандидатства за  

финансиране на проект „Спомен за разбоя и домашното тъкачество в  

Ботевградско” по „Програма”Автентичен фолклор” на Национален  

фонд”Култура” към Министерството на културата.  

 2. Дава съгласие община Ботевград да участва в съфинансиране на  

проекта по т.1 с не по-малко от 5% парични средства от общите разходи по  

проекта в размер на 170.00 лева от собствени средства  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 277  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно именуване на улица в  

Ж.К.”Васил Левски” - Ботевград,Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл.21,ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 26 гласа „за”, 0  

  

  

  

  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Именува улица в ж.к.”Васил Левски”,гр.Ботевград,определена с  

о.т.713а-о.т.800-о.т.807а-о.т.812а „Изгрев”  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 278  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

  



  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи,Общинският съвет - Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа  

„за”, 0гласа „против”, 1гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

36 000 /Тридесет и шест хиляди/лева за направа на вертикална  

планировка, изграждане отоплителна инсталация и обзавеждане на  

пенсионерски клуб в с. Скравена.  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община  

Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 250  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с информация за готовността на  

Община Ботевград за работа при зимни условия и становища на  

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т.23от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

Р Е Ш И:  

  

1.Приема Информацията за готовността на Община Ботевград за работа  

при зимни условия.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 251  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно даване  

съгласие за анексиране на договор за овърдрафт от 07.04.2009 година и  

становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1.Упълномощава кмета на Община Ботевград да анексира договор за  

кредит за оборотни средства овърдрафт от 07.04.2009 година в размер  

700 000/Седемстотин хиляди/ лева с банка „Сосиете женерал  

експресбанк”АД,клон Враца, офис Ботевград,като срока на договора се  

удължава от 14.11.2009 година до 14.02.2010 година и всички други  

условия по договора се запазват.  

2. Упълномощава кмета на Община Ботевград да подписва всички  

необходими документи свързани с анексирането на договора.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 252  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  



  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно създаване  

на Общински учебен спортно-тренировъчен център”Васил Левски” и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и  

инвестиции;образование,наука,култура и духовни дейности и комисия  

за децата,младежта,спорта и туризма по същия въпрос, Общинският  

съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация с 27 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1.Създава Общински учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски”  

за осъществяване на спортни занимания на учащите се на територията на  

община Ботевград.  

2. Възлага на кмета на общината да изготви мотивирано предложение до  

министъра на образованието,младежта и науката за откриване на  

Общински учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски”.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 253  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно отдаване  

под наем на обособена част –училищен стол в ОУ „Отец  

Паисий”,с.Врачеш по реда на чл.14,ал.2 и ал.7 от ЗОС и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции;  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

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

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



ЗОС и проведено поименно гласуване с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие да се отдаде под наем, чрез търг с тайно наддаване  

за срок от 3/три/ години , при начална тръжна месечна наемна цена в  

размер на 120,00 лева, без ДДС, като наема се отнася само за девет  

месеца в годината, т.е. през учебно време, следната обособена част от  

общински имот-публична общинска собственост:  

 Обособена част от Училищен стол, с полезна площ от  

40/четиридесет/кв.м., находящ се в сградата на ОУ”Отец Паисий”,  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите от т.1 процедури по реда на ЗОС.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 254  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост в с.Новачене по реда на  

чл.35,ал.3 от ЗОС и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.3 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка- 

продажба по реда на чл.35,ал.3 от ЗОС между Община-Ботевград и  

Милко Василев Ковачев и Надежда Яковлевна Ковачева, с.Новачене,  

ул.”Васил Друмев”№1 като собственици, съгласно нотариален акт за  

покупко-продажба №43, том V, рег.№6201, д.№774 от 2008г., вписан при  



съдия по вписванията под №132, вх.рег.№2636/11.11.2008г. на недвижим  

имот двуетажна масивна жилищно сграда със ЗП-60кв.м., построена в  

общински урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІ-111,112 в кв.34 по плана  

на с.Новачене, Община-Ботевград, актуван с АОС-частна  

№1154/13.04.2009г., касаеща следното:  

 Милко Василев Ковачев и Надежда Яковлевна Ковачева да  

придобият правото на собственост от Община-Ботевград върху УПИ  

ХІ-111,112 в кв.34 по плана на с.Новачене, Община-Ботевград с ур.площ  

от 804кв.м. и одобрява пазарна цена при продажбата в размер на  

5226.00 лева, без ДДС.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни  

процедурите по чл.35,ал.3 от ЗОС.  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 255  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно учредяване  

право на строеж върху общински недвижим имот-частна общинска  

собственост представляващ УПИ ХХІІІ в кв.104 по плана на  

гр.Ботевград по реда на чл.37,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по  

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.37,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23  

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие по реда на чл.37, ал.1 от ЗОС, чрез публичен  

търг с тайно наддаване, да се учреди възмездно право на строеж върху  

следният недвижим имот-частна общинска собственост :  

 УПИ ХХІІІ/двадесет и три/-за обществено обслужваща дейност, с  

урегулирана площ от 74/седемдесет и четири/кв.м., с уредени  

регулационни сметки, находящ се в кв.104/сто и четири/ по плана на  

гр.Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер на 4  

000.00/четири хиляди/лева.Сделката е освободена от ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1  

недвижим имот.  



 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 256  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост ,находящ се в  

с.Литаково,по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по  

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 25  

гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

1.Дава съгласие за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен  

търг с тайно наддаване, на следният недвижим имот-частна общинска  

собственост :  

 УПИ V-567/пет-петстотин, шестдесет и седем/ с урегулирана площ от  

905/деветстотин и пет/кв.м., с уредени регулационни сметки, находящ се в  

кв.28/двадесет и осем/ по плана на с.Литаково, заедно със застроената в  

него едноетажна полумасивна сграда със ЗП-60/шестдесет/кв.м. и мазе със  

ЗП- 20/двадесет/ кв.м., построена през 1958г., при начална тръжна пазарна  

цена в размер на 12 000.00/дванадесет хиляди/, без ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 257  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

недвижим имот-частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 от  

ЗОС,находящ се в УПИ ХІІ,кв.81,гр.Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и бюджет  

и финанси по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 21  

гласа „за”, 3 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез  

публичен търг с тайно наддаване, на следният недвижим имот-частна  

общинска собственост :  

 УПИ ХІІ/дванадесет/-за жилищно строителство и обществено  

обслужващи дейности с урегулирана площ от 1015/хиляда и  

петнадесет/кв.м., с уредени регулационни сметки, находящ се в кв.81 по  

плана, при начална тръжна пазарна цена в размер на 60 900/шестдесет  

хиляди и деветстотин/ лв., без ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим  

имот.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 258  



 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

обособени части от недвижим имот-частна общинска собственост по  

реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,представляващ обособена част от западно  

крило на Ритуален дом и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1  

от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 1 глас „против”, 0  

гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Дава съгласие за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез  

публичен търг с тайно наддаване, на следните недвижими имоти-частна  

общинска собственост :  

 1.1. Обособена част със ЗП-85,49кв.м., състояща се от  

зала/фотоателие/ със ЗП-53.04кв.м., склад със санитарен възел със ЗП- 

27.45кв.м. и съответна част от коридор и вътрешно стълбище със ЗП- 

5.00кв.м., находяща се в сутерена на Обособена западна част от двуетажна  

масивна сграда със сутерен, заедно със съответните ид.части от об.части  

на сградата и от стълбище към ул.”Гурко” и със съответното право на  

строеж в УПИ І на кв.65 по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна  

пазарна цена в размер на 59 900лв., без ДДС.  

 1.2. Обособена част със ЗП-227.51, състояща се от изложбена зала  

със ЗП-114.76кв.м., три броя складове към него със ЗП-60.45 кв.м.,  

съответна част от коридор и стълбище със ЗП-52.30кв.м., находящи се в  

сутерена на Обособена западна част от двуетажна масивна сграда със  

сутерен, заедно със съответните ид.части от об.части на сградата и от  

стълбище към ул.”Гурко” и със съответното право на строеж в УПИ І на  

кв.65 по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна пазарна цена в размер  

на 149 500лв., без ДДС.  2.  

 1.3. Обособена част, представляваща ПЪРВИ ЕТАЖ на кота +0.00  

със ЗП-255кв.м. и самостоятелно външно стълбище към него със ЗП-  

30кв.м. към ул.”акад.Ст.Романски” от Обособена западна част от  

двуетажна масивна сграда със сутерен, находяща се в УПИ І на кв.65 по  

плана на гр.Ботевград, състояща се от следните помещения : фоайе- 

галерия, две стаи за администрация, стая за почивка и сервизни помещения  

, със съответните ид.ч. от об.ч. на сградата и съответното право на строеж  

в УПИ І на кв.65 по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна пазарна  

цена в размер на 501 000лв., без ДДС.  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посочените в т.1 недвижими  

имоти.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 259  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно определяне актуална  

пазарна цена за продажба на недвижими имоти-частна общинска  

собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС,находящи се в кв.177 по плана  

на Ботевград и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 1 глас „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  



  

 1.Определя актуална пазарна цена за продажба по реда на чл.35, ал.1  

от ЗОС, чрез публичен търг с тайно наддаване, на следните недвижими  

имоти-частна общинска собственост :  

 1.1. УПИ ХІV- за производствена, складова и обществено  

обслужващи дейности с ур.площ от 1595кв.м., с ур.регулационни сметки,  

празен, незастроен , находящ се в кв.177/ж.к.”Васил Левски”-до  

ел.подстанцията/ по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна цена 63  

800 лева, без ДДС.  

 1.2. УПИ ХV- за производствена, складова и обществено  

обслужващи дейности с ур.площ от 1595кв.м., с ур.регулационни сметки,  

празен, незастроен , находящ се в кв.177 /ж.к.”Васил Левски”-до  

ел.подстанцията/ по плана на гр.Ботевград, при начална тръжна цена 63  

800 лева, без ДДС.  

 2.Актуализира списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и  

разпореждане на общински имоти за 2009г. с посочените в т.1 недвижими  

имоти.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 260  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

дълготраeн материален актив-лек автомобил ВАЗ 21093,по реда на  

чл.35,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез  

публичен търг с тайно наддаване на следната движима вещ-частна  

общинска собственост:  

Лек автомобил ВАЗ 21093,рег.№СО 2278ВВ  

рама№1539347,двиг.№ХТА210930И1525/8, при начална пазарна  

цена в размер на 320.00/триста и двадесет/лева без ДДС.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  



извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 260  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

дълготраeн материален актив-лек автомобил ВАЗ 21093,по реда на  

чл.35,ал.1 от ЗОС и становища на Постоянните комисии по: стопанска  

политика и инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие за продажба по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС чрез  

публичен търг с тайно наддаване на следната движима вещ-частна  

общинска собственост:  

Лек автомобил ВАЗ 21093,рег.№СО 2278ВВ  

рама№1539347,двиг.№ХТА210930И1525/8, при начална пазарна  

цена в размер на 320.00/триста и двадесет/лева без ДДС.  

2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира  

извършването на произтичащите от горното решение процедури по  

ЗОС.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  



 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 261  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно продажба на  

жилище,частна общинска собственост и становища на Постоянните  

комисии по: стопанска политика и инвестиции ; бюджет и финанси и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос,  

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

местното самоуправление и местната администрация и чл.35,ал.1 от ЗОС и  

във вр. с чл.47,ал.1,т.3 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 22 гласа  

„за”, 0 гласа „против”, 2 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Отменя Решение №230/24.09.2009 година за продажба на  

общинско жилище на адрес: гр.Ботевград, ул.”Васил Левски”  

№39,бл.27,вх.А,ет.1,ап.2.  

2. Дава съгласие да бъде подадено жилище,частна общинска  

собственост,находящо се на адрес: гр.Ботевград, ул.”Васил Левски”  

№39,бл.27,вх.А,ет.1,ап.2 на Йонетка Николова Йончева на  

основание чл.476,ал.1,т.3 от ЗОС за сумата от 25 000 /Двадесет и  

пет хиляди/ лева.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши процедурата  

по продажбата.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  



  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 262  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно учредяване право на  

преминаване и право на прокарване на подземно трасе за външно  

ел.захранване за Завод за пластмасови тръби на Пайплайф България ЕООД  

през имоти общинска собственост и становища на Постоянните комисии по:  

стопанска политика и инвестиции и териториално развитие по същия  

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

1. Дава съгласие за учредяване право на преминаване и право на  

прокарване на подземно трасе за външно ел.захранване-кабели СрН 20  

кV за Завод за пластмасови тръби в УПИ LХІ,кв.199 по плана на  

Промишлена зона гр. Ботевград,преминаващо през тротоари и  

пресичащо улици представляващи общинска собственост от УПИ  

LХІ,кв.199 по плана на Промишлена зона гр. Ботевград до  

Ел.подстанция находящо се в УПИ ІІІ,кв.177 в ЖК „Васил  

Левски”,гр.Ботевград,при условие за цялостно възстановяване на  

засегнатите тротоари и асфалтови настилки,като предварително бъде  

внесен финансов депозит в касата на общината.  

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да извърши произтичащите  

от решението законови процедури.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  



 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 263  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно изменение в Решение  

№238/24.09.2009 година на Общински съвет-Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност 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 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Отменя т.2 от Решение №238 от 24.09.2009 година на Общински  

съвет Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 264  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отмяна на процедурата по  



решение №430/18.12.2008 година на Общински съвет-Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по: стопанска политика и инвестиции ;  

местно самоуправление и законност и териториално развитие по същия  

въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.20 във вр. с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2 и чл.21,ал.1,т.8 и т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация,чл.134,ал.6 от ЗУТ,чл.37,ал.1 от  

ЗОС и проведено поименно гласуване с 15 гласа „за”, 6 гласа „против”, 4  

гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Отменя процедурата за изграждане и учредяване право на строеж върху  

Терен №1 с площ от 20кв.м., находящ се на ъгъла на ул.”Свобода” и улица  

между квартал 43 и квартал 47 по плана на гр.Ботевград, за изграждане на  

нискоетажна сграда за обществено обслужване със застроена площ от  

20кв.м. в УПИ І-за жилищен комплекс с магазини в кв.43 по плана на  

гр.Ботевград, приета с Решение № 430/18.12.2009г. на Общински съвет- 

Ботевград, поради настъпили промени в инвестиционните намерения на  

Община-Ботевград, касаещи инфраструктурни и благоустройствени  

мероприятия.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването  

на произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 265  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно определяне училище- 

преимуществен ползвател на автобус за превоз на ученици и становище на  

Постоянната комисия по образование,наука,култура и духовни дейности по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  



  

1. За имуществен ползвател на МПС марка Otoyol”модел Е 27.14. , 27 +1  

места, рег.№ СА 1648НТ, опоределя ОУ»Васил Левски»- 

с.Новачене,Община Ботевград.  

2. Възлага на директора на ОУ»Васил Левски»-с.Новачене, да организира  

ползване на гаражна площ,сервизно обслужване,предпътни технически  

прегледи,медицински прегледи на водача на автобуса.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 266  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на финансови  

средства на РПУ-Ботевград за ежемесечно закупуване на гориво за  

служебните автомобили и становище на Постоянната комисия по бюджет и  

финанси по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства от  

собствени приходи на Община-Ботевград на Районно полицейско  

управление Ботевград за ежемесечно закупуване по 200 литра  



гориво за служебните автомобили за осигуряване реда и  

спокойствието в малките села от общината.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 267  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на еднократна  

финансова помощ и становище на Постоянната комисия по бюджет и  

финанси и здравеопазване,социална политика и екология по същия  

въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и проведено  

поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И:  

  

 1. Дава съгласие да се отпусне еднократна финансова помощ в размер до  

800 /Осемстотин/ лева на Борислав Иринов Христов от гр. Ботевград,  

ул.”Хан Аспарух”№25 за лечение.  

 2. Средствата да бъдат осигурени от собствени приходи на Община- 

Ботевград,като бъдат преведени на лечебното заведение,където е  



извършена операцията  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 268  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за закупуване на компютър за читалище „Светлина” снело  

Литаково и становища на Постоянните комисии по: бюджет и финанси и  

образование,наука,култура и духовни дейности по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.6 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1000  

/хиляда /лева за закупуване на компютър за нуждите на читалище  

„Светлина”,село Литаково.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  



/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 269  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на финансови  

средства за ремонт и благоустрояване на санитарно-охранителната зона в  

м.”Власов път”град Ботевград и становища на Постоянните комисии по:  

бюджет и финанси ; териториално развитие и стопанска политика и  

инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1,т.6 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

 1. Утвърждава средства в размер до 160 000.00/ Сто и шестдесет  

хиляди/лева с ДДС,които да бъдат осигурени от собствени приходи на  

Община-Ботевград за следното:  

„Ремонт и благоустрояване на санитарно-охранителна зона в м.”Власов  

рът”-град Ботевград.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  



  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 270  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема ВG  

161РО001/1.4-04/2007:”Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за  

подобряване на свлачища в градските агломерации” от Оперативна  

програма”Регионално развитие” и становища на Постоянната комисия по:  

териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград  

на основание чл.21,ал.1,т.8, т.23 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”,  

0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

финансиране по Схема ВG 161РО001/1.4-04/2007:”Подкрепа за  

дребномащабна инфраструктура за подобряване на свлачища в градските  

агломерации” от Оперативна програма”Регионално развитие”.  

  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  



№ 271  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно кандидатстване за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за  

трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна  

помощ България-Сърбия с обект:”Дом за достоен живот на възрастни  

хора”,гр.Ботевград и становища на Постоянната комисия по:  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.8, т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

финансиране по Програма за трансгранично сътрудничество по  

инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия с  

обект:”Дом за достоен живот на възрастни хора”,гр.Ботевград и изготвяне  

проект за разширение на съществуващата спортна зала  

„Балкан”,гр.Ботевград, както и да покрие всички недопустими по проекта  

разходи свързани с изпълнението му.  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 272  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРИЛОВА– председател на  

общински съвет-Ботевград във връзка с докладна записка относно  

предложение за съдебни заседатели за Ботевградски районен съд  



становище на Постоянната комисия по местно самоуправление и  

законност 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.68 от Закона за съдебната власт и чл.2,ал.1 от  

Наредба №2 от 2008 година с 16 гласа „за”, 8 гласа „против”, 1 глас  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Софийски окръжен съд  

30 (тридесет) кандидати за съдебни заседатели за Ботевградски районен  

съд, както следва:  

 1.1. Тодорка Цветанова Коцева  

 1.2. Зоя Николова Василева  

 1.3. Виолета Георгиева Маркова  

 1.4. Краси Минов Узунов  

 1.5. Цветоплама Георгиева Езекиева  

 1.6. Ангелина Лазарова Болярска  

 1.7. Мария Боянова Петрова  

 1.8. Динко Пешев Миков  

 1.9. Станимира Илиева Гигова  

 1.10. Ташка Йотова Дикова  

 1.11. Мария Пеева Кръстева  

 1.12. Венетка Василева Терзийска  

 1.13. Татяна Цветанова Цанова  

 1.14. Веса Василева Николова   

 2.  

1.15. Бисерка Генадиева Иванова  

 1.16. Даниела Симеонова Колева  

 1.17. Йорданка Атанасова Маринова  

 1.18. Донка Цветанова Стаменова  

 1.19. Костадин Петров Марчовски  

 1.20. Цеца Мишева Петрова  

 1.21. Тотка Иванова Иванова  

 1.22. Клара Иванова Нановска  

 1.23. Венцислав Петров Гарвански  

 1.24. Григор Младенов Григоров  

 1.25. Николета Йотова Иванова  

 1.26. Мария Маринова Накова  

 1.27. Лилия Цанкова Цекова  

 1.28. Цонка Димитрова Докова  

 1.29. Тодорка Цветкова Петрова  

 1.30. Цветанка Ценева Арбова  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 273  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРИЛОВА– председател на  

общински съвет -Ботевград във връзка с докладна записка относно  

предложение за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд становище  

на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност 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.68 от Закона за съдебната власт и чл.2,ал.2 от Наредба №2 от 2008  

година със 17 гласа „за”, 8 гласа „против”, 1 глас „въздържал се”, при общ  

брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

 1. Предлага на Общото събрание на съдиите от Софийски апелативен  

съд 9 (девет) кандидати за съдебни заседатели за Софийския окръжен съд,  

както следва:  

 1.1. Тодорка Цветанова Коцева  

 1.2. Клара Иванова Нановска  

 1.3. Венцислав Петров Гарвански  



 1.4. Костадин Петров Марчовски  

 1.5. Краси Минов Узунов  

 1.6. Венетка Василева Терзийска  

 1.7. Николета Йотова Иванова  

 1.8. Лилия Цанкова Цекова  

 1.9. Васил Павлов Василев  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 274  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно изменение на  

Подробния устройствен план/ПУП/-План за регулация и застрояване /ПРЗ/  

на част от кв.11 по плана на с.Новачене,Община Ботевград и становище на  

Постоянната комисия по териториално развитие по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл.20,във връзка с  

дейностите по чл.17,ал.1,т.2, чл.21,ал.1, т.11 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация във вр. с чл.68 от Закона за  

съдебната власт и чл.62 а,ал.4 и чл.134,ал.1т.1 от ЗУТ с 26 гласа „за”,  

0гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен план/ПУП-План  

за регулация и застрояване/ПРЗ/ на част от кв.11 по плана на  

с.Новачене,като от терен за озеленяване с площ от 240 кв.м. находящ се в  

североизточната част на кв.11 се образува нов урегулиран поземлен имот  

/УПИ/ с отреждане за „Обществено обслужваща дейност”.  

2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  



  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 275  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно участие на община  

Ботевград с проект по приоритетна ос 3:Устойчиво развитие на  

туризма”,Операция 3.1.:Подобряване на туристическите атракции и  

свързаната с тях инфраструктура” в Министерството на регионалното  

развитие и благоустройство,главна дирекция „Програмиране на  

регионалното развитие”,Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл.21,ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация с 26 гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”,  

при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Дава съгласието си за построяване на паметник-костница в  

с.Гурково,община Ботевград УПИ І,кв.47 по плана на с.Гурково.  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  



 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

  

№ 276  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно  

кандидатстване на Исторически музей-Ботевград за финансиране на  

проект „Спомен за разбоя и домашното тъкачество в Ботевградско” по  

„Програма”Автентичен фолклор” на Национален фонд”Култура” към  

Министерството на културата, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21, ал. 1, т.23 и т.6 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

Р Е Ш И:  

  

  

 1. Дава съгласието Исторически музей Ботевград да кандидатства за  

финансиране на проект „Спомен за разбоя и домашното тъкачество в  

Ботевградско” по „Програма”Автентичен фолклор” на Национален  

фонд”Култура” към Министерството на културата.  

 2. Дава съгласие община Ботевград да участва в съфинансиране на  

проекта по т.1 с не по-малко от 5% парични средства от общите разходи по  

проекта в размер на 170.00 лева от собствени средства  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 277  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно именуване на улица в  

Ж.К.”Васил Левски” - Ботевград,Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл.21,ал.1, т.18 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация с 26 гласа „за”, 0  

  

  

  

  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1. Именува улица в ж.к.”Васил Левски”,гр.Ботевград,определена с  

о.т.713а-о.т.800-о.т.807а-о.т.812а „Изгрев”  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 278  

 Ботевград, 29.10.2009 г.  

  

  

  



  

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – кмет на Община- 

Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане на финансови  

средства от собствени приходи,Общинският съвет - Ботевград на  

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

местната администрация и проведено поименно гласуване с 25 гласа  

„за”, 0гласа „против”, 1гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

 Р Е Ш И:  

  

  

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до  

36 000 /Тридесет и шест хиляди/лева за направа на вертикална  

планировка, изграждане отоплителна инсталация и обзавеждане на  

пенсионерски клуб в с. Скравена.  

Средствата да се отпуснат от собствени приходи на Община  

Ботевград.  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 298  

 Ботевград, 01.12.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно отпускане  

на финансови средства на общинска фирма БКС за спешен ремонт на  

машините за сметосъбиране и сметоизвозване и погасяване на  

задължения за горивосмазочни материали, Общинският съвет  

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6 и т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната админинстрация и проведено поименно  

гласуване с 22 гласа „за”, 0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

 1. Дава съгласие за отпускане на финансови средства на  

„БКС”ЕООД,гр.Ботевград за спешен ремонт на машините за  

сметосъбиране и сметоизвозване и погасяване на задължения за  

горивосмазочни материали в размер на 50 000 /Петдесет хиляди/ лева от  

план сметката от средствата получени от такса битови отпадъци за 2009  

година  

  

  

  

  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 299  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА Д-Р ФИЛИП ФИЛЕВ – Управител на  



Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград”ЕООД  

относно докладна записка за структурното,функционалното и  

финансово състояние на „МБАЛ”-Ботевград” ЕООД 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 24  

гласа „за”, 0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой  

общински съветници 29,  

  

  

  

Р Е Ш И:  

  

  

1. Приема докладна записка за структурното,функционалното  

и финансово състояние на „МБАЛ”-Ботевград” ЕООД за времето от  

01.01.2009 година до 30.11.2009 година и дава много добра оценка  

за работата на ръководството и лично на д-р Филип Филев.  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД   

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 300  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за допълнение на  

решение №293/26.11.2009 г.на ОбС и становища на Постоянните  

комисии по:стопанска политика и инвестиции и бюджет и финанси по  

същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.  

21,ал.1,т.7 и ал.2 ЗМСМА и във връзка с чл.6,ал.2 от Закона за местните  

данъци и такси и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 глас  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  



  

Р Е Ш И:  

  

1. Допълва т.І.1 на решение №293/26.11.2009 година на  

Общинския съвет Ботевград с нови т.1.4 и т.1.5 ,както следва:  

І.1.4. За възрастни за ползване на фитнес зала след 16.00 часа и  

в събота и неделя –4.00 лева.  

І.1.5. За възрастни за ползване на басейн след 16.00 часа и в  

събота и неделя – 10.00 лева.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 301  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за промяна в  

списъка по реда на чл.10б от ЗСПЗЗ и становища на Постоянните  

комисии по:стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 25 гласа „за”, 0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

Р Е Ш И:  

  

1. Дава съгласие земеделски имот №229012 с площ от 4.898  

дка,шеста категория,находящ се в местността”Иловското”,землище  

на с. Врачеш,Община-Ботевград представляващ празен,незастроен  



терен ,актуван с акт за частна общинска собственост  

№556/11.07.2003 година на Община-Ботевград да бъде изваден от  

изготвения Списък по чл.106 от ЗСПЗЗ.  

2. Дава съгласие в Списък по чл.106 от ЗСПЗЗ да се включат  

следните земеделски общински недвижими имоти:  

2.1. Земеделски имот №044086-НИВА,пета категория с площ  

от 2.948 дка,находящ се в местността „Рудешки дол”землището на  

гр.Ботевград, актуван с АОС №1204/2009 година.  

2.2. Земеделски имот №05814- ЛИВАДА,пета категория с  

площ от 2.460 дка,находящ се в местността”Побит камък”,землището  

на гр.Ботевград,актуван с АОС №542/2003 година  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 302  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за прекратяване на  

съсобственост чрез замяна на недвижим имот в кв.76 по плана на  

с.Литаково,по реда на чл.40,ал.2,т.1 от ЗОС и становища на  

Постоянните комисии по:стопанска политика и инвестиции и бюджет  

и финанси по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл. 21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и  

местната администрация,чл.40,ал.2,т.1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 26 гласа „за”, 0 глас „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

 1. Дава съгласие да бъде извършена разпоредителна сделка -  

прекратяване на съсобственост чрез замяна между Община Ботевград и  

Маргарита Йорданова Пешева и Кръстю Ненов Кръстев както следва:  

· Община-Ботевград предоставя в собственост на Маргарита  

Йорданова Пешева и Кръстю Ненов Кръстев Терен с площ 67 кв.м.  

, влизащ с тази площ в УПИ ХХІ-616 в кв.76 по плана на  

с.Литаково на пазарна цена 402,00кв.м., без ДДС,  

в замяна на това  

· Маргарита Йорданова Пешева и Кръстю Ненов Кръстев  

предоставят в собственост на Община-Ботевград част с площ 26  

кв.м. от собствения им имот пл.№616 в кв.76 по плана на  



с.Литаково, притежаван с нотариален акт №100, т.ІІІ, рег.№3609,  

д.№468 от 2008г. , влизащ с тази площ в улица, на пазарна цена  

156.00 лева, без ДДС.  

 За целта за уравняване дяловете по замяната Маргарита Йорданова  

Пешева и Кръстю Ненов Кръстев е необходимо да заплатят на Община-Ботевград  

сумата в размер на 246.00 лева, без ДДС.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да изпълни произтичащите от  

т.1 процедури.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 303  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград относно докладна записка за учредяване  

безвъзъмездно право на ползване върху общински имот на  

фондация Социални норми за Център за социална рехабилитация  

и интеграция за деца с увреждания в гр.Ботевград и становища  

на Постоянните комисии по:стопанска политика и инвестиции  

;здравеопазване,социална политика и екология и работа с  

децата,младежта,спорта и туризма по същия въпрос, Общинският  

съвет - Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.8 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация,чл.39,ал.4 от ЗОС и чл.14 от  

Наредбата за реда за придобиване,управление и разпореждане с общинско  

имущество и проведено поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 глас  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие на Фондация Социални норми да се учреди  

БЕЗВЪЗМЕЗДНО право на ползване, върху част от общински недвижим имот- 

публична общинска собственост представляваща:  

 Помещение от 60кв.м., находящо се на партера в сградата на ОУ”Васил  

Левски” –гр.Ботевград, при следните условия за ползване:  

· цел на учредяване : Продължаване дейността на Фондация  

Социални норми за Център за социална рехабилитация и  

интеграция за деца с увреждания в гр.Ботевград ;  

· срок на учредяване : 3/три/ години;  

· начин на учредяване: безвъзмездно.  

 2.Възлага на кмета на Община-Ботевград да изпълни необходимите  

процедури по ЗОС.  



  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 304  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за продажба на недвижим имот- 

общинска собственост,находящ се в с. Врачеш по реда на чл.36,ал.1от  

ЗОС и становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и  

инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация и чл.35,ал.,1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

 1.Дава съгласие за продажба по реда на чл.35, ал.1 от ЗОС, чрез публичен  

търг с тайно наддаване, на следният недвижим имот-частна общинска собственост  

:  

 Земеделски имот №229012 с площ от 4.898 дка, шеста категория, находящ се  

в местността “Иловското”, землище на с.Врачеш, Община-Ботевград,  

представляващ празен, незастроен терен при начална тръжна пазарна цена в  

размер на 17 200.00/седемнадесет хиляди и двеста/лева. Сделката е освободена от  

ДДС на осн.чл.45, ал.1 от ЗДДС .  

 2.Допълва списъка по т.ІІІ.Б. от Програма за управление и разпореждане на  

общински имоти за 2009г. с посоченият в т.1 недвижим имот.  

 3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури по ЗОС.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  



  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 305  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за учредяване  

на безвъзмездно право на ползване на СД „Балкан”-град Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и инвестиции  

и работа с децата,младежта спорта и туризма по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.8 и т.6 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация във вр. с чл. 39, ал. 4 от  

ЗОС, вр. чл. 78, ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и  

разпореждане с общинско имущество и чл.35,ал.,1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на ползване на СД  

„Балкан” – гр. Ботевград за срок до 31.10.2011 година върху недвижим имот – частна  

общинска собственост, представляващ „Общински учебен спортно-тренировъчен  

център „Васил Левски”, находящ се в УПИ І в кв. 31 по плана на гр. Ботевград, актуван  

с АЧОС № 599/10.03.2004г.  

2.Възлага на Изпълнителния директор на СД „Балкан” – гр. Ботевград да  

предприеме необходимите действия по осъществяването на дейността на  

представляващ „Общински учебен спортно-тренировъчен център „Васил Левски ” в гр.  

Ботевград, като определи лице, което да изпълнява временно функцията по  

управление на комплекса, до провеждане но конкурс за назначаване на управител.  

3. Разходите по стопанисване и управление на имота описан в т.1 се поемат от  

собствени средства от бюджета на Община-Ботевград.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  



  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 306  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на  

ликвидация на „Медико-техническа лаборатория –І-Ботевград”ЕООД  

и становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и  

инвестиции ;местно самоуправление и законност и  

здравеопазване,социална политика и екология по същия въпрос,  

Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.9 от Закона за  

местното самоуправление и местната администрация и проведено поименно  

гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Удължава срока на ликвидация на „Медико-техническа  

лаборатория –І-Ботевград”ЕООД -в ликвидация с шест месеца считано от  

01.12.2009 година.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 307  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  



  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за удължаване срока на  

ликвидация на „Дентален център –І-Ботевград”ЕООД и становища на  

Постоянните комисии по:стопанска политика и инвестиции ;местно  

самоуправление и законност и здравеопазване,социална политика и  

екология по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание  

чл. 21,ал.1,т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

и проведено поименно гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Удължава срока на ликвидация на „Дентален център –І- 

Ботевград”ЕООД -в ликвидация с шест месеца считано от 01.12.2009  

година.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 308  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за сключване  

на договор за отдаване под наем на земеделски земи по чл.19,ал.1 от  

ЗСПЗЗ и становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и  

инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление  



и местната администрация и чл.19,ал.8,т.2 от ЗСПЗЗ и проведено поименно  

гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. 1.Дава съгласие за сключване на договор между Община-Ботевград и Мария  

Трифонова Петкова, за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на недвижими  

имоти № 043049 с площ от 1,039 дка с НТП”ливада”,VІІ-ма категория и имот № 043063  

с площ от 1,008 дка, с НТП”ливада”,VІІ-ма категория представляващи земеделски земи  

по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, находящи се в местността „Осичина поляна”, в землището на  

с. Краево, общ. Ботевград.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да сключи договор за наем при  

условията на т. 1 от настоящето решение, след определяне на пазарна наемна цена от  

независим лицензиран оценител.  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 309  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за даване съгласие за сключване  

на договор за отдаване под наем на земеделски земи по чл.19,ал.1 от  

ЗСПЗЗ и становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и  

инвестиции и бюджет и финанси по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация и чл.19,ал.8,т.2 от ЗСПЗЗ и проведено поименно  

гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  



  

 Р Е Ш И :  

  

. 1.Дава съгласие за сключване на договор между Община-Ботевград и Невена  

Цветкова Георгиева от с. Липница, за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години на  

недвижими имоти № 277004 с площ от 2,485 дка, с НТП”тр.насаждения”, ,ІV-та  

категория,находящ се в м.”Реката” в землището на с.  

Липница,общ.Ботевград,представляващ земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ,  

находящи се в местността „Осичина поляна”, в землището на с. Краево, общ.  

Ботевград.  

 2.Възлага на кмета на община Ботевград да сключи договор за наем при  

условията на т. 1 от настоящето решение, след определяне на пазарна наемна цена от  

независим лицензиран оценител.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 310  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на  

специализиран автомобил”Автовишка” на „В и К-Бебреш”  

ЕООД,гр.Ботевград и становище на Постоянната комисия постопанска  

политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1.Закупения специализиран автомобил „Автовишка” с номер на шаси  



ZFA2800000023881 и рег. № СО9451АН, да бъде предаден на „В и К- 

Бебреш”ЕООД с приемо-предавателен протокол за осъществяване на  

дейността по поддръжка и ремонт на уличното осветление на  

територията на Община-Ботевград.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 311  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за изменение на ПУП-ПР на част  

от кв.238 по плана на гр.Ботевград и становище на Постоянната  

комисия по териториално развитие по същия въпрос, Общинският  

съвет - Ботевград на основание чл. 20 във вр. с дейностите по  

чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  

гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие за изработване на проект за изменение на  

Подробния устройствен план/ПУП/-План за регулация/ПР/ на част от  

кв.238 по плана на гр.Ботевград,както следва:  

- отвори се задънена улица/тупик/ с о.т.1814-1814а;  

- измени се регулацията на УПИ І-3516 За производствена,складова и  

обществена дейност ;  

- измени се регулацията на УПИVІІ-3516 За производствена,складова  

и обществена дейност и от него се образуват два самостоятелни УПИ VІІ- 

3516 За произв.,складова и обществена дейност и УПИ ІV-3516 За  

производствена,складова и обществена дейност ,кв.238 по плана на  

гр.Ботевград.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  



произтичащите от горното решение процедури.  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 312  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно предложение за финансиране на превантивни  

дейности в Община Ботевград,които да бъдат включени в  

Националната програма за защита при бедствия за 2010 година и  

становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и инвестиции  

и териториално развитие по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл. .21,ал.1,т.23 от Закона за местното  

самоуправление и местната администрация ; чл.65,ал.1,т.3 и 5 съгл. Чл.56,ал.1,т.1  

и в съответствие с чл.18,ал.3 от Закона за защита при бедствия и проведено  

гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

1. В „Програмата за реализация на плана за развитие на община  

Ботевград” за 2010 година в приоритет 2-2-: Подобряване качеството на  

живота на гражданите на общината:  

Мярка 2-3:  

Постигане на устойчиво развитие чрез достигане на европейски стандарти  

и въвеждане на европейски опит в опазване на околната среда.  

Да се включи и нов приоритет:  

1.Извършване на превантивна дейност за предотвратяване,овладяване и  

преодоляване на последиците от бедствия.  

2. В дейностите от Националната програма за защита при бедствия за 2010  

година да бъдат включени за финансиране следните мероприятия:  

2.1.Аварийно укрепване коритото на р.Стара река в ЦГЧ на гр.Ботевград  

2.2. Аварийно укрепване коритото на р.Рударка в регулация на с. Новачене  

2.3. Укрепване свлачищни процеси в с. Липница.  

2.4. Укрепване свлачищни процеси в с. Боженица.  

2.5. Възстановяване корекция на коритото на р.Бебреш в регулацията в  

с.Скравена.  

2.6. Възстановяване корекция на коритата на р.Осеница и р.Чешковица в  

регулацията на с.Врачеш.  

2.7. Възстановяване корекция на коритото на р.Боговица в регулацията на  

с.Литаково  



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 313  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за Кандидатстване за предоставяне  

на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и  

интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на  

физическата среда и превенция на риска”,  

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  

BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво  

развитие чрез подобряване на градската среда” от Оперативна  

програма „Регионално развитие”, с обекти на интервенция площад  

„Форум” в гр. Ботевград, рехабилитация на улична мрежа, както и  

изграждане на спортни и детски площадки в населените места-  

гр.Ботевград, с. Врачеш, с.Трудовец, с.Скравена, с.Новачене, с.Литаково,  

с.Гурково и становища на Постоянните комисии по:стопанска политика и  

инвестиции ; териториално развитие и бюджет и финанси по същия  

въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл. .21,ал.1,т.6,т.8 и  

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа  

„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

 Р Е Ш И :  

  

 1. Дава съгласие и подкрепя община Ботевград да кандидатства за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по по Схема BG  

BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване градската среда” от  

Оперативна програма „Регионално развитие”, с обекти на интервенция  

площад „Форум” в гр. Ботевград, рехабилитация на улична мрежа, както и  

изграждане на спортни и детски площадки в населените места-  

гр.Ботевград, с. Врачеш, с.Трудовец, с.Скравена, с.Новачене, с.Литаково,  

с.Гурково.  

  

  

  

  

  2.  

  

 2. Дава съгласието си за съфинансиране с 5% от собствени средства на  

общината в рамките до 250 000 лв. с ДДС за целия проект.  

 3. Общински съвет Ботевград декларира, че няма да извършва промяна  

на предназначението на обектите за интервенция, за период не по-малко от  



5 години след приключване дейностите по проекта.  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 314  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  



Общинския съвет-Ботевград относно докладна записка за даване  

съгласие за внасяне на предложение в МС за отпускане на персонална  

пенсия и становища на Постоянните комисии по: местно самоуправление  

и законност и здравеопазване,социална политика и екология по същия  

въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.23 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация ; чл.92 от КСО и  

чл.7,ал.2,т.1 и ал.4,т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и  

проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава съгласие да се внесе в Министерския съвет предложение за  

отпускане на персонална пенсия на Димка Антонова  

Петрова,ЕГН:9403137277; Христина Антонова Петрова,ЕГН:9606157253;  

Цветелина Антонова Петрова ЕГН:9904047279 и Юлка Антонова  

Петрова,ЕГН:0146097230 от с.Радотина, обл.Софийска  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 315  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общинския съвет-Ботевград относно докладна записка за изразяване  

мнение по искането на Николина Божинова Райнинска и становище на  

Постоянната комисия по: здравеопазване,социална политика и екология  

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 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал  

се”, при общ брой общински съветници 29,  



  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

  

1. Дава мнение да се опрости задължението на Николина Божинова  

Райнинска,ЕГН: 6104211916 от Ботевград, област Софийска,произтичащо  

от неправилно получена пенсия,заедно със законната лихва, с мотив, че  

молителката и нейните деца биха срещнали сериозни затруднения при  

възстановяването,въпреки притежаваната недвижима и движима  

собственост.  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 316  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на  

Община-Ботевград във връзка с докладна записка относно закриване  

на групи и промяна в структурата на персонала на ДЯ  

„Детелина”,Ботевград и ЦДГ”Здравец”-с.Литаково и становища на ПК  

по : здравеопазване,социална политика и екология;местно  

самоуправление и законност и образование,наука,култура и духовни  

дейности по същия въпрос, Общинският съвет Ботевград на  

основание чл. 21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и  

местната админинстрация и проведено гласуване с 26 гласа „за”, 0 глас  

„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

Р Е Ш И:  

 1. Закрива една яслена група в ДЯ”Детелина”-Ботевград.  

 2. Закрива една група в ЦДГ”Здравец”-Литаково.  

 3. Прави промяна в структурата на ДЯ”Детелина”-Ботевград,като се  

съкращават две щатни бройки”медицинска сестра” и две щатни  

бройки”детегледачка”.  

 4. Прави промяна в структурата на ЦДГ”Здравец”-Литаково,като се  



съкращават две щатни бройки”Детска учителка” и една щатна  

бройка”помощник възпитател”.  

 5. Закрива Детската ясла в с.Трудовец.  

 6.Открива една яслена група към ЦДГ”Здравец”с.Трудовец и  

детската градина да бъде преименувана в Обединено детско заведение  

„Здравец”с.Трудовец .  

 7. Направените промени влизат в сила от 01.01.2010 година  

 8. Възлага на кмета на Община-Ботевград издаването на заповеди за  

предложените промени в детските ясли и градини.  

  

  

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 317  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за безвъзмездно придобиване  

право на собственост от Община-Ботевград на имот-публична  

държавна собственост по реда на чл.54 от ЗДС и становища на  

Постоянните комисии по:стопанска политика и инвестиции и местно  

самоуправление и законност по същия въпрос, Общинският съвет -  

Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление  

и местната администрация и чл.34,ал.,1 от ЗОС и проведено поименно  

гласуване с 16 гласа „за”, 4 гласа „против”, 6 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

Р Е Ш И:  

  

 1.Общински съвет - Ботевград дава съгласието си Община-Ботевград да придобие  

БЕЗВЪЗМЕЗДНО правото на собственост върху следният недвижим имот- публична  

държавна собственост:  

 Язовир “Бебреш”, с площ от 769,98 дка., находящ се в землището на  

с.Врачеш, Община-Ботевград.  

 Мотиви: Основен водоизточник за питейно-битово водоснабдяване на  

населението на Община-Ботевград.  

 2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на  

произтичащите от горното решение процедури.  



  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 318  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП,Проект за  

специализирана План-схема за газификация на с.Скравена,Община  

Ботевград и становище на Постоянната комисия по териториално  

развитие по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл. 20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация,Решение №9 от Протокол  

№18/03.12.2009 година на ОЕСУТ и на основание чл.129,ал.1 от ЗУТ и проведено  

гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Одобрява ПУП /Подробен устройствен план/ Проект за  

специализирана План-схема за газификация на с.Скравена, Община  

Ботевград.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  



  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 319  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за одобряване на ПУП,Прокет за  

специализирана План-схема за газификация на с.Литаково,Община  

Ботевград и становище на Постоянната комисия по териториално  

развитие по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл. 20 във вр. с дейностите по чл.17,ал.1,т.2,чл.21,ал.1,т.11 от Закона  

за местното самоуправление и местната администрация,Решение №9 от Протокол  

№18/03.12.2009 година на ОЕСУТ и на основание чл.129,ал.1 от ЗУТ и проведено  

гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при  

общ брой общински съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Одобрява ПУП /Подробен устройствен план/ Проект за  

специализирана План-схема за газификация на с.Литаково, Община  

Ботевград.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

произтичащите от горното решение процедури.  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  



  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 320  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за учредяване право на  

пристрояване по чл.38,ал.2 от ЗОС в кв.65 по плана на гр.Ботевград и  

становища на Постоянните комисии по: териториално развитие и  

стопанска политика по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл. .21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и чл.38, ал.2 от ЗОС и проведено поименно гласуване с 23гласа  

„за”, 2 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински  

съветници 29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие да се учреди право на строеж за пристрояване на  

„Лекстера”ООД, с булстат 175274315 както следва:  

-терен с площ 1.2 кв.м. за изграждане на стълбище със ЗП-1.2 кв.м. с  

цел осигуряване достъп към търговски обект със ЗП-12 кв.м.,находящ се в  

УПИ ІІ на кв.65 по плана на гр.Ботевград;  

-терен с площ 4.6 кв.м. за изграждане на стълбище със ЗП-4.60 кв.м.  

с цел осигуряване достъп към търговски обект със ЗП-50 кв.м.,находящ се  

в УПИ І на кв.65 по плана на гр.Ботевград,  

при спазване нормативните разпоредби по устройство на  

територията,за което „Лекстера”ООД следва да заплати правото на строеж  

на Община-Ботевград сумата от 570.00 лева.  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите процедури по реда на ЗОС  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 321  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  



 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – Кмет на Община- 

Ботевград относно докладна записка за предоставяне на земя по реда  

на чл.19 от ЗСПЗЗ-част от имот №066041 в м.Мирчово”,землище на  

с.Скравена за нуждите на Община Ботевград и становища на  

Постоянните комисии по: териториално развитие и стопанска политика  

по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на основание чл.  

.21,ал.1,т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и  

чл.19,ал.9,т.1 от ЗСПЗЗ и проведено поименно гласуване с 25гласа „за”,02  

гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници  

29,  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Дава съгласие част от имот №066041 м.”Мирчово”в землището на  

с.Скравена,Община Ботевград с площ от 10.500 дка да бъде извадена от  

списъка на имотите по чл.19 от ЗСПЗЗ,предоставена на Община Ботевград  

за изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и актувана като  

общинска собственост.  

2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира  

произтичащите от горното решение процедури .  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

  

  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД  

  

  

 ПРЕПИС!  

  

  

  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 322  

 Ботевград, 17.12.2009 г.  

  

  

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРГАРИТА КИРОВА – Председател на  

Общинския съвет-Ботевград относно приемане план за работа на  

Общинския съвет през първото тримесечие на 2010 година, становища  

на Постоянните комисии и предложение на Иван Гавалюгов-общински  

съветник по същия въпрос, Общинският съвет - Ботевград на  

основание чл. 21,ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната  

администрация и проведено гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0  



гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,  

  

  

  

 Р Е Ш И :  

  

1. Приема План за работа на Общинския съвет – Ботевград през  

първото тримесечие на 2010 година,съгласно Приложение.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 /М. КИРОВА/  

/А.Нейкова  

  

  

  

   

 


