ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 50
Гр. Ботевград, 11.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно изменение на Интегриран план
за градско развитие и възстановяване на град Ботевград за периода 20142020 г./вх.№1003/.и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,
Общинският съвет – Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от
ЗМСМА и проведено гласуване с 24 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се„ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за изменение на Интегрирания план за градско развитие и
възстановяване на град Ботевград за периода 2014 - 2020 г., както следва:
1.1. В Част II: Стратегия и цели на ИПГВР, т.7.2. Индикативен
списък, Таблица 1. Индикативен списък за групите проекти, включени в
ИПГВР на град Ботевград, Група проекти 2: Обновяване на градската
среда, публичните пространства и сградния фонд:
1.1.1. В Проект 2.1. Саниране, ремонт и мерки за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради, Дейност 2.1.4. ЦГЧ да
придобие вида: Дейност 2.1.4. ЦГЧ и останалите територии на града,
осигурени с действащи устройствени планове;
1.1.2 Проект 2.8. Ремонт, енергийна ефективност и обновяване на
Народно читалище „Христо Ботев 1884“ да придобие вида: Проект 2.8.
Ремонт, енергийна ефективност и обновяване на сградите на Народно
читалище „Христо Ботев 1884“, ПМГ „Акад. проф. д-р Асен 3латаров” с
физкултурен салон, Детско заведение в кв.28;
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 51
Гр. Ботевград, 11.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване на Община
Ботевград по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020/вх.1004/
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет –
Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и проведено
поименно гласуване, с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал
се„ от общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за кметът на Община Ботевград да подпише
декларация, с която се гарантира, че Народно читалище „Христо Ботев
1884”, гр.Ботевград, ще има възможност да използва сградата в която се
помещава за период, не по-малък от 5 години след крайното плащане към
Община Ботевград по проект „Въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сгради от културната инфраструктура на гр. Ботевград“.
2. Дава съгласие за кметът на Община Ботевград да подпише
декларация, с която се гарантира, че ПМГ „Акад. проф. д-р Асен
3латаров”, гр.Ботевград, ще има възможност да използва сградата в която
се помещава и физкултурния салон за период, не по-малък от 5 години
след крайното плащане към Община Ботевград по проект „Въвеждане на
мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната
инфраструктура на гр. Ботевград“.
3. Дава съгласие за кметът на Община Ботевград да подпише
декларация, с която се гарантира, че сградата на Детско заведение в кв.28,
гр.Ботевград, където се е помещавала Детска ясла „Детелина“, ще има
възможност да се използва за Детска ясла „Детелина“ за период, не помалък от 5 години след крайното плащане към Община Ботевград по
проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от
образователната инфраструктура на гр. Ботевград“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№ 52
Гр. Ботевград, 31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА д-р ФИЛИП ФИЛЕВ – Управител на
„МБАЛ—Ботевград”ЕООД на годишен финансов отчет за 2015 година и
бизнес план за 2016 година на дружеството /вх.№82/становище на кмета
на общината/вх.№1024/ 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,чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.12,т.3,т.5 и
т.18 от Наредбата за упражняване правото на собственост на общината
върху общинската част от капитала на ТД и проведено поименно
гласуване с 23 гласа „за”,1 глас „против”, 3 гласа „въздържал се”,при общ
брой общински съветници 29,
РЕШИ :
1.Приема годишния

финансов отчет на

МБАЛ-Ботевград” ЕООД

гр.Ботевград за 2015 година.
2.Не освобождава от отговорност управителя на МБАЛ-Ботевград” ЕООД
д-р Филип Филев.
3.Загубата за текущата година да се отнесе в непокрити загуби от минали
години.
4.Избира

експерт – счетоводител на дружеството за 2016 година

„ТРИВ”ЕООД –д.е.с. Трифонка Йонкова Велева, регистриран одитор .
5. Приема бизнес-план за 2016 година на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№53
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦВЕТОЗАР ГАВРИЛОВ – Управител на „В и
К-Бебреш”ЕООД на годишен финансов отчет за 2015 година и бизнес
план за 2016 година на дружеството /вх.№1026/;становище на кмета на
общината
/вх.№1038/, предложение на ТИХОМИР НАЙДЕНОВобщински съветник 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,чл.137,ал.1,т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.12,т.3,т.5 и
т.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 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал
се”, при общ брой общински съветници 29,
РЕШИ :
1.Приема годишния финансов отчет на “В и К Бебреш” ЕООД
гр.Ботевград за 2015 година.
2.Не освобождава от отговорност управителя на “В и К Бебреш” ЕООД
Радослав Наков за периода от 01.01.2015 г. до 30.11.2015 г. и Цветозар
Петров Гаврилов за периода 01.12.2015 г. до 31.12.2015 година
3.Загубата за текущата година да се отнесе в непокрити загуби от минали
години.
4.Избира

експерт – счетоводител на дружеството за 2015 година –

„Прогресив Файненс Одит ЕООД- д.е.с регистриран одитор Ясен Великов.
5. Приема бизнес – план за 2016 година
ЕООД,гр.Ботевград.

на “В и К Бебреш”

6. Определя месечно възнаграждение на управителя на „В и К – Бебреш”
ЕООД в размер на 1850 лева,считано от 01.04.2016 година.
7.Възлага на кмета на Община Ботевград да сключи анекс към договора за
управление и контрол

на

“В и К Бебреш” ЕООД,гр.Ботевград. за

коригиране възнаграждението съгласно т.6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№54
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА СТЕФКА ГРАМАТИКОВА – Председател на
ПКОНКДД при Общински съвет – Ботевград на Доклад за дейността на
НЧ”Христо Ботев 1884-Ботевград”за 2015г. отчет за изразходваните
финансови средства вкл. по решения на ОбС-Ботевград и програма за
дейността на читалището през 2016 година/вх.№1025/ 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 26 гласа „за”,0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,
РЕШИ :
1.Приема за информация Доклада за дейността на НЧ”Христо Ботев
1884-Ботевград” за 2015г. отчет за изразходваните финансови средства
включително по решения на Общински съвет-Ботевград и програма за
дейността на читалището през 2016 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№55
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно отмяна на Решение
№42/25.02.2016 година на Общински съвет – Ботевград/вх.№1043/
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският
съвет–Ботевград на основание чл. 45, ал.7 от ЗМСМА,чл.20 във връзка с
дейностите по чл.17,ал.1,т.2 и чл.21,ал.1,т.11 от ЗМСМА,в съответствие с
разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони и на осн. чл.62а,ал.3 от
ЗУТ и чл.134,ал.1,т.1 от ЗУТ и проведено
гласуване с 25 гласа „за”,0
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински
съветници 29,
РЕШИ :
1.Отменя Решение №42 от Протокол №5/25.02.2016 година на
Общински съвет-Ботевград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№56
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка за Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Ботевград /вх.№1027/
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският
съвет–Ботевград
на основание основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл.9 от ЗМДТ и при условията на чл. 75 до чл. 80 от
Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл.28, ал. 1, вр. чл. 8
и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актови проведено гласуване с
26 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой
общински съветници 29,
Р Е Ш Е Н И Е
1.
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Ботевград, приета с Решение № 23/27.03.2003г. на
Общински съвет – Ботевград /изм. и доп./ както следва:
§ 1. В Раздел І „Такса битови отпадъци”, в член 17 се прави следното
изменение и допълнение:
1. Член 17, ал.9 се изменя по следния начин:
„Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на:
1. молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва
богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в
страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени
2. читалищата.
2. Създава се нова алинея 10 със следния текст:
„Освобождаването по ал.9, т.1 е при условие, че имотите не се ползват
със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№57
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка за Приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на
територията на община Ботевград/вх.№1028/и становища на Постоянните
комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание
основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.9 от ЗМДТ и при
условията на чл. 75 до чл. 80 от Административно-процесуалния кодекс,
във връзка с чл.28, ал. 1, вр. чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните
актови и проведено гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш Е Н И Е
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне размера на местните данъци на територията на община
Ботевград, приета с решение №6/31.01.2008г. на общински съвет
Ботевград / изм. и доп. / както следва:
§ 1. В Раздел І „Данък върху недвижимите имоти”, в член 11, се
създава нова алинея 3 със следния текст:
“За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът
се заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след
изтичане на сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от
датата на придобиването на имота."

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№58
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно провеждане на Общо събрание на
акционерите на УМБАЛ”Света Анна”-София АД/вх.№1017/
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският
съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1,т.9 от ЗМСМА във връзка с
чл.226от Търговския закон 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. Упълномощава ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГАВАЛЮГОВ – кмет на
Община Ботевград за представител на Община Ботевград в Общото
събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за
активно лечение”Света Анна”-София АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№59
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно приемане на Общинска програма
за овладяване на популацията на безстопанствените кучета 2016-2021 г
/вх.№.№1044/и становища
на Постоянните комисии по същия
въпрос,Общинският съвет–Ботевград
на основание чл.21, ал.1,т.12 от
ЗМСМА 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. Приема Общинска програма за овладяване на популацията на
безстопанствените кучета 2016-2021 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№60
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно
придобиване правото на
собственост върху държавен имот,находящ се в гр. Ботевград/вх.№1034/
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският
съвет–Ботевград
на основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА във вр. с
чл.34,ал.1 от Закона за общинската собственост 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.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие община Ботевград да
придобие безвъзмездно по реда на чл.54 от ЗДС, правото на собственост
върху държавен недвижим имот, включен в Програмата за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2016г., представляващ:
Поземлен имот с идентификатор 05815.305.83 по кадастралната карта
и кадастралния регистър на гр.Ботевград, ТПТ:урбанизирана; с начин на
трайно ползване /НТП/ : стадион, с номер по предходен план 2055,
квартал 80/осемдесет/ по плана на гр.Ботевград, с административен адрес:
п.к.2140, гр.Ботевград, бул.”Георги С.Раковски”, заедно със застроеният в
него сграден фонд.
Мотиви: за задоволяване нуждите на община Ботевград от обект за
спортни дейности-СТАДИОН със съблекални.
Начин на придобиване: безвъзмездно, по реда на чл.54 от ЗДС.
Бъдещото управление и стопанисване на недвижимият имот ще се
осъществява само със собствени средства на община Ботевград, без
допълнителни средства от държавния бюджет.
2.Възлага на кмета на община Ботевград да проведе процедура за
придобиване на горепосоченият имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№61
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно
придобиване правото на
собственост върху държавен имот,находящ се в кв.31 по плана на
с.Радотина/вх.№1035/и становища на Постоянните комисии по същия
въпрос,Общинският съвет–Ботевград
на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА във вр. с чл.34,ал.1 от Закона за общинската собственост 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.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие община Ботевград да
придобие безвъзмездно по реда на чл.54 от ЗДС, правото на собственост
върху държавен недвижим имот, включен в Програмата за управление и
разпореждане с общинска собственост за 2016г., представляващ:
УПИ І-за училище и общежитие с площ от 4230кв.м., находящ се в
кв.31 по плана на с.Радотина, община Ботевград, Софийска област, заедно
с построените в имота сгради, актувани с акт за публична държавна
собственост №33/14.05.2003г.
Мотиви: за задоволяване нуждите на община Ботевград от недвижим
имот за обществени и административни дейности в с.Радотина.
Начин на придобиване: безвъзмездно, по реда на чл.54 от ЗДС.
Бъдещото управление и стопанисване на недвижимият имот ще се
осъществява само със собствени средства на община Ботевград, без
допълнителни средства от държавния бюджет.
2.Възлага на кмета на община Ботевград да проведе процедура за
придобиване на горепосоченият имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№62
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно
придобиване правото на
собственост от Община Ботевград на жилищен имот-частна държавна
собственост по реда на чл.54 от ЗДС/вх.№1036/и становища
на
Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на
основание чл.21, ал.1,т.8 от ЗМСМА във вр. с чл.34,ал.1 от Закона за
общинската собственост 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.Общински съвет - Ботевград дава съгласието си Община-Ботевград
да придобие БЕЗВЪЗМЕЗДНО по реда на чл.54 от Закона за държавна
собственост правото на собственост върху следният жилищен недвижим
имот-частна държавна собственост:
1.1. Една втора идеална част от 423/580 ид.ч. от УПИ ХІІ-2249 в
кв.94 по плана на гр.Ботевград, целият с площ от 580кв.м., заедно с
изградената върху него западна половина от двуфамилна двуетажна
масивна къща и представляваща самостоятелно жилище на два етажа със
ЗП-64кв.м., състояща се на първи етаж от стая, дневна, кухненски бокс,
сервизни помещения и на втори етаж: стая, хол и килер, заедно с избеното
и таванско помещения под и над тази част на къщата, с адрес гр.Ботевград,
ул.”Ал.Стамболийски”№38, при следните
МОТИВИ:Необходимост от общински жилищен фонд.
Бъдещото управление и стопанисване на недвижимият имот ще се
осъществява само със собствени средства на община Ботевград, без
допълнителни средства от държавния бюджет.
2.Упълномощава Кмета на Община-Ботевград да организира
извършването на произтичащите от горното решение процедури.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№63
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно учредяване безвъзмездно право на
ползване за срок от 5 (пет) години на Сдружение с нестопанска цел
„ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ В БОТЕВГРАД И РЕГИОНА”, гр.
Ботевград
върху
недвижим
имот
–
частна
общинска
собственост/вх.№1021/ и становища на Постоянните комисии по същия
въпрос,Общинският съвет–Ботевград
на основание чл.21, ал.1,т.8 от
ЗМСМА , чл.39,ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.78,ал.2,т.2
от НРПУРОИ 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. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет)
години на Сдружение с нестопанска цел „ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ В
БОТЕВГРАД И РЕГИОНА”, гр. Ботевград с ЕИК: 175460729 е
регистрирано с Решение №2 от 21.05.2012 г. по ф.д. №1527/2007 г. по
описа на Софийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление гр.
Ботевград, ул. „Александър Стамболийски” №21, управлявано от Веселка
Пенкова Маринова върху недвижим имот – частна общинска собственост,
актуван с АОС - №986/2009 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег.
№85/29.01.2008 г., №59, том I, н.д. №71 парт. 169 представляващ:
- кабинет №116 (сто и шестнадесет) с площ 15.00 (петнадесет) кв.м.,
заедно с идеални части от сградата в размер на 9.19 кв.м., находящ се на Iви етаж на четириетажна масивна сграда (бивша поликлиника),
представляваща ПИ с идентификатор №05815.303.120.01 по кадастралната
карта на гр. Ботевград, изградена в УПИ-I за болница в кв. 202 по РП на гр.
Ботевград;
- кабинет №117 (сто и седемнадесет) с площ от 15.00 (петнадесет)
кв.м., заедно с идеални части от сградата в размер на 9.19 кв.м., находящ се
на I-ви етаж на четириетажна масивна сграда (бивша поликлиника),
представляваща ПИ с идентификатор №05815.303.120.01 по кадастралната
Имотът следва да се използва само за задоволяване обществено полезните
дейности, които извършва сдружението.

2. Сдружение с нестопанска цел „ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ В
БОТЕВГРАД И РЕГИОНА”, гр. Ботевград следва да плаща разноските,
свързани с ползването, включително данъците и другите такси, да
поддържа вещта в състоянието, в което я е приело, и да я върне на
собственика след прекратяване на правото на ползване, съгл. разпоредбите
на чл. 57 от Закона за собствеността.
3. Възлага на Кмета на Общината да предприеме действия по
прекратяване на действащия договор за отдаване под наем от 02.12.2013 г.,
сключен между Община Ботевград и Сдружение с нестопанска цел
„ОНКОБОЛНИ И ПРИЯТЕЛИ В БОТЕВГРАД И РЕГИОНА”, гр.
Ботевград.
4. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване
на безвъзмездно право на ползване върху имота по т.1.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№64
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване по Програма за
трансгранично сътрудничество „Балкани-Средиземно море 20142020/вх.№1029/и становища
на Постоянните комисии по същия
въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23
от ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за кандидатстването на Община Ботевград, като партньор
на Фондация „Съвременност“, гр.Ботевград, в разработването и
реализацията на проект с наименование: „Модел за зелено
предприемачество в
необлагодетелстваните селски райони“ („Green
Entrepreneurship Model for the disadvantaged rural areas”) по Приоритетна ос
1: Предприемачество и иновации, Специфична цел: 1.3 на Програма за
транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020”
(„INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020”).
2. Упълномощава кмета на Община Ботевград да предприеме всички
необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и
реализирането на проект: „Модел за зелено предприемачество в
необлагодетелстваните селски райони“ („Green Entrepreneurship Model for
the disadvantaged rural areas”) по Приоритетна ос 1: Предприемачество и
иновации, Специфична цел: 1.3 на Програма за транснационално
сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020” („INTERREG
Balkan-Mediterranean 2014-2020”).
3. Дава съгласие Община Ботевград, в случай на одобрение на проект
„Модел за зелено предприемачество в необлагодетелстваните селски
райони“ („Green Entrepreneurship Model for the disadvantaged rural areas”),
да осигури временна наличност на средства за извършване на допустимите

разходи по проекта от собствени/трети източници до възстановяване на
същите от Програмата.
4. Потвърждава, че проект „Модел за зелено предприемачество в
необлагодетелстваните селски райони“ („Green Entrepreneurship Model for
the disadvantaged rural areas”) ще се реализира в подкрепа на дейности,
заложени в Общинския план за развитие на Община Ботевград 2014-2020,
Стратегическа цел 2: Икономически разцвет и ефективно управление,
Приоритет 4 - Местно развитие и укрепване на административния
капацитет.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№65
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно кандидатстване по Програма за
трансгранично сътрудничество „Балкани-Средиземно море 20142020/вх.№1040/ и становища
на Постоянните комисии по същия
въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23
от ЗМСМА и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И :
1.Дава съгласие за кандидатстването на Община Ботевград, като партньор
на Център за възобновяеми енергийни източници и спестяване – Гърция, в
разработването и реализацията на проект с наименование: „Устойчивост в
Балканско-средиземноморските територии чрез холистичен подход с
нулево нетно потребление“ /„Sustainability in Balkan-Mediterranean
Territories through a Holistic Net Zero Approach (Net-Zero)”/ по Приоритетна
ос 2: Околна среда, Специфична цел 2.2: Устойчиви територии:
насърчаване на транснационалното сътрудничество за ефективно
използване на ресурсите и устойчивост при изменението на климата на
Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно
море 2014-2020” („INTERREG Balkan-Mediterranean 2014-2020”).
2. Упълномощава кмета на Община Ботевград да предприеме всички
необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и
реализирането на проект: „Устойчивост в Балканско-средиземноморските
територии чрез холистичен подход с нулево нетно потребление“

/„Sustainability in Balkan-Mediterranean Territories through a Holistic Net Zero
Approach (Net-Zero)”/ по Приоритетна ос 2: Околна среда, Специфична цел
2.2: Устойчиви територии: насърчаване на транснационалното
сътрудничество за ефективно използване на ресурсите и устойчивост при
изменението на климата на Програма за транснационално сътрудничество
„Балкани – Средиземно море 2014-2020” („INTERREG BalkanMediterranean 2014-2020”).
3. Дава съгласие Община Ботевград, в случай на одобрение на проект
„Устойчивост
в
Балканско-средиземноморските
територии
чрез
холистичен подход с нулево нетно потребление“ /„Sustainability in BalkanMediterranean Territories through a Holistic Net Zero Approach (Net-Zero)”, да
осигури временна наличност на средства за извършване на допустимите
разходи по проекта от собствени/трети източници до възстановяване на
същите от Програмата.
4. Потвърждава, че проект „Устойчивост в Балканско-средиземноморските
територии чрез холистичен подход с нулево нетно потребление“
/„Sustainability in Balkan-Mediterranean Territories through a Holistic Net Zero
Approach (Net-Zero)”/ ще се реализира в подкрепа на дейности, заложени в
Общинския план за развитие на Община Ботевград 2014-2020,
Стратегическа цел 2: Икономически разцвет и ефективно управление,
Приоритет 4 - Местно развитие и укрепване на административния
капацитет.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№66
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ – Председател на Общински
съвет - Ботевград на Докладна записка относно предложение до Общинския
съвет от Н. Петров – управител на„НИКСМЕТАЛГРУП”ЕООД,
гр.Ботевград/вх.№1016/и становища на Постоянните комисии по същия
въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1,т.8 и т.23 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. Дава съгласие да бъде възстановена липсващата маркировка на
пешеходните пътеки около училищата на територията на град Ботевград от
„НИКСМЕТАЛ ГРУП”ЕООД-гр. Ботевград за негова сметка, след съгласуване
с Общинска администрация.
2. Възлага на Кмета на община Ботевград да осъществи контрол по
изпълнението на т.1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№67
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ – Председател на
Общински съвет - Ботевград на Докладна записка относно предложение
до АПИ,Областно пътно управление-София област за изграждане на
изкуствена неравност в с. Трудовец във връзка с постъпило искане от
жители на с.Трудовец до Общински съвет-Ботевград/вх.№1015/
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–
Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и проведено
гласуване с 26 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”, при общ
брой общински съветници 29,
Р Е Ш И :
1.Отправя искане към Областно пътно управление- София , Териториално
звено на АПИ за сформиране на комисия за установяване необходимостта от
изграждане на изкуствена неравност в района на кръстовището на бул.”Цар
Освободител” и ул”Панчо Геровски”- с. Трудовец,Община Ботевград.
2. Предлага на Областно пътно управление- София в състава на комисията да
бъдат включени следните представители на Община – Ботевград, както следва:
1. инж. Цанко Цанов – общински съветник в ОбС-Ботевград и Председател на
ПКМСЗ
2. Еленко Иванов – общински съветник в ОбС-Ботевград
3. Филип Филипов – общински съветник в ОбС-Ботевград
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№68
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно даване на съгласие за одобряване
на схема за поставяне на преместваеми търговски обекти / маси за
сергийна търговия, маси за сервиране на храни и напитки, колички, и
други съоръжения на открито/ върху общински терен в УПИ-І, Градски
парк в кв.80 по
регулациония план на гр.Ботевград /вх.№1042/,
предложение на Дамян Маринов – общински съветники становища на
Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на
основание чл.20, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т.1 и т.2, и на
основание чл.21,ал.1, т.8 и 21.ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.56 от Закон за
устройство на територията и чл.9, ал.3 от Наредбата за преместваемите
обекти за рекламните, информационните и монументално-декоративни
елементи на територията на Община Ботевград и проведено поименно
гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” по т. 1 и
т.2 и 15 гласа”за”,10 гласа „против”, 1 глас въздържал се по т.3 при общ
брой общински съветници 29,
Р Е Ш И :
1.Дава съгласие за одобряване от гл.архитект на Община Ботевград
на Схема за разполагане на маси за сергийна търговия , маси за сервиране
на храни и напитки,

колички, и други съоръжения на открито/.върху

терен, представляващ ПИ с идентификатор 05815.3051117/, публична
общ.собственост, находящ се в УПИ-І, Градски парк, кв. 80 по
регулационния план на гр.Ботевград
2.Възлага на Кмета на общината да извърши произтичащите
процедури.

3.За Великденските

празници

да се запази традицията в град

Ботевград, като търговската дейност за глинени и дървени съдове започне
в петък,както е било досега. Ежегодното събиране да бъде на познатото за
всички граждани и гости в централната градска част на гр.Ботевград.
Разрешителните за временно ползване на търговски площи за питейнохранителна дейност да се издават за неделя и понеделник в Градския парк
по съгласуваната схема.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№69
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно разрешение за изработване на
ПУП- ПРЗ на имот №1210-обработваема площ, в кв.60 по плана на
с.Скравена/вх.№84/ и становище на Постоянната комисия по
териториално развитие и екология 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 ЗМСМА, чл.129,ал.1 от Закон за устройство на
територията 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 ПУП-ПРЗ на
имот №1210, в кв.60 по плана на с.Скравена, като към новообразувания
УПИ ХІV-1210 за обществено обслужване се придаде част от улица.
2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на
произтичащите от горното Решение процедури съгласно разпоредбите на
Закона за устройство на територията.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№70
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно предварително съгласие и
разрешение за изработване на ПУП-ПП за промяна предназначението на
част от полски път за осигуряване транспортен достъп до имот с проектен
№000488 ,м.Спайска нива”,землище с Радотина/вх.№ 80/
и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и
екология по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание
чл.21,ал.1, т.11 във връзка с дейностите по чл.17 ал.1, т.2 от ЗМСМА и на
основание чл.124а,ал.1, и чл.124б,ал.1 от ЗУТ във връзка с
чл.12,ал.2,чл.59,ал.1,чл.125,ал.7 от ЗУТ 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 предварително съгласие и разрешава изработване на Проект
за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за промяна
предназначението на част от полски път, № 052151 с площ от 285 кв. м. за
осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка до имот с
проектен № 000488, в м. „Спайска нива”, землище с. Радотина, Община
Ботевград и одобрява Задание във връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира
извършването на произтичащата от горното решение процедура съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№71
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно писмено съгласие от Общински
съвет-Ботевград за разполагане на рекламно-информационен елемент
(РИЕ) – указателни табели върху 3 броя стълбове на уличното осветление,
общинска собственост,разположени
в ПИ с идентификатори
05815.303.182, 05815.303.176 и 05815.303.178 по Кадастрална карта и
кадастрални регистри (КК и КР), землище Ботевград /вх.№ 1011/и
становище на Постоянната комисия по териториално развитие и екология
по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, ал. 2 от ЗОС, чл. 57,
ал. 1, ал. 3 от ЗУТ, чл. 20 от Наредба за преместваемите обекти, за
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи на
територията на Община Ботевград 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 разполагане на рекламно информационен елемент
(РИЕ) – указателни табели върху 3 (три) броя стълбове на уличното
осветление, общинска собственост, разположени в Поземлени имоти
(ПИ) с идентификатори 05815.303.182, 05815.303.176 и 05815.303.175
по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР), землище
Ботевград – собственост Общинска публична, Начин на трайно
ползване (НТП) За друг поземлен имот за движение и транспорт, бул.

„Цар Освободител” – път от републиканската пътна мрежа, между о. т.
1023 – о. т. 1023А – о. т. 1024 – о. т. 1019А – о. т. 1019 – о.т. 1016А – о.т.
1016 – о.т. 1017(ПИ с идентификатор 05815.303.177 по (КК и КР),
землище Ботевград, съгласно приложената ситуационна скица и проект
на табелите.
- Табела № 1 да се разположи на съществуващия стълб от уличното
осветление в ПИ с идентификатор 05815.303.182 между о. т. 1023 и о. т.
1023а на разстояние около 40м западно от улица с о. т. 1023а – о.т.
1023б, северно от УПИ ХІІ-За обществено обслужване, производствени и
складови дейности, спорт и озеленяване и атракции,
кв. 207 по
действащия регулационен план на гр. Ботевград;
- Табела № 2 да се разположи на съществуващия стълб от уличното
осветление в ПИ с идентификатор 05815.303.178 между о.т. 1019А –
о. т. 1016А – 1016Б, на разстояние около 92м източно от улица с о. т.
1019А – о.т. 1019Б, северно от УПИ VІ 2396а, кв. 207 по действащия
план на гр. Ботевград;
- Табела № 3 да се разположи на съществуващия стълб от уличното
осветление в ПИ с идентификатор 05815.303.176 на кръстовището
между о. т. 1019А – о. т. 1019 и о. т. 1012, южно от УПИ V За
автосервиз, кв. 210 по действащия план на гр. Ботевград.
2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на
произтичащите от горното решение процедури.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№72
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за учредяване
право на преминаване и право на прокарване през недвижими имотипублична общинска собственост/вх.№ 1032/ и становище на Постоянната
комисия по териториално развитие и екология по същия
въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, вр. чл.34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, вр.чл.192, ал. 3 вр.ал.5 и
чл.193,ал.4,вр.ал.6 от ЗУТ 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 учредяване на възмездно безсрочно право на
преминаване и възмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ през
поземлени имоти – публична общинска собственост, представляващи
второстепенна улица, находяща се в промишлена зона „Юг-Чеканица”, в
регулационните граници на гр. Ботевград и местен път, находящ се в
местността ”Параданската”, в землището на гр. Ботевград, в полза на
Цветомир Милчев Иванов, необходими с цел прокарване на подземен кабел
за външно електрозахранване НН с обща дължина на трасето 338,59м. и
изграждане на водопроводно отклонение с обща дължина на трасето
91,86м., в поземлен имот с идентификатор 05815.305.1108, с НТП „Нива”, с
площ от 3061 кв.м., находящ се в местността ”Параданската”, в землището
на гр. Ботевград, за реализирането на обект „Метално хале-склад и офиси”.
2.Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят
съобразно трасето, подробно описано в обяснителната записка към проекта

и съгласно параметрите на представения инвестиционен проект от
Възложителя на обекта.
3.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването
на произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№73
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно даване съгласие за
учредяване право на преминаване и право на прокарване през
недвижими имоти-публична общинска собственост /вх.№ 1037/
и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и
екология по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл.
192, ал. 3 вр. ал. 5 и чл. 193, ал. 4 вр. ал. 6 от ЗУТ и проведено поименно
гласуване с 24 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 безсрочно право на
преминаване и възмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/

през поземлен имот, представляващ публична общинска собственост –
улица с идентификатор 05815.303.171, в полза на„ЛЕКС ГРУП”АД,
ЕИК 175119959, със седалище и адрес на управление – гр. Ботевград,
бул.”Цар Освободител”№28, представлявано от Мариана Борисова
Добревска – Изпълнителен директор, необходимо с цел изграждане на
„Външно ел. захранване” от съществуващ Ел. кабел 20 кV, разположен
в обхвата на прилежащата на имота улица (в канална мрежа с шахти, в
съществуваща зелена площ и пешеходна зона), за реализиране на обект:
„Склад за кухненски електроуреди и шоуруми” в ПИ с идентификатор
05815.303.271 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.
Ботевград, с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, с номер по
предходен план 2594, кв. 202, парцел ХІІІ, собственост на Възложителя на
обекта съгласно Нотариален акт № 119, том І, рег. № 1336, дело № 103 от
2009г. и Устав на акционерното дружество от 26 юли 2006г., вписан с вх.
рег. № 1827 от 24.08.2006г., № 42, том ІІ, парт. 45,44 в Службата по
вписванията към БРС.

2.Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят
при съобразяване със съществуващите подземни проводи и съоръжения,
като ел. трасето да се изпълни съгласно параметрите на представените
части от инвестиционния проект, който ще бъде изработен от Възложителя
на обекта след издаването на заповедта по реда на чл. 192 и чл. 193 от ЗУТ.
3.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването
на произтичащите от горното законови административни процедури.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№74
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община
Ботевград на Докладна записка относно предоставяне на
земеделски земи по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ /вх.№1009
и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският
съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §
27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ
/обн. ДВ бр. 62 от 2010г./, вр. чл.45ж, ал.1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ 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.Предоставя на наследниците на Найден Коцов Буджашки следните земеделски
имоти:
-имот с проектен № 001705, с НТП „Пасище и храсти”, с площ от 1,300 дка., шеста
категория, находящ се в местността „Върбов дол”, попадащ в имот с № 001344, в землището
на с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект №
Ф02362/04.06.2015г.;
- имот с проектен № 001708, с НТП „Пасище и храсти”, с площ от 3,569 дка., шеста
категория, находящ се в местността „Орниче”, попадащ в имот с № 001347, в землището на
с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект №
Ф02363/04.06.2015г.;
- имот с проектен № 001710, с НТП „Пасище и храсти”, с площ от 0,563 дка., шеста
категория, находящ се в местността „Драйкина стран”, попадащ в имот с № 001347, в

землището на с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект №
Ф02364/04.06.2015г.;
- имот с проектен № 001711, с НТП „Пасище и храсти”, с площ от 0,562 дка., шеста
категория, находящ се в местността „Ръжеников преслъп”, попадащ в имот с № 001347, в
землището на с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект №
Ф02365/04.06.2015г.;
- имот с проектен № 001712, с НТП „Пасище и храсти”, с площ от 0,400 дка., шеста
категория, находящ се в местността „Стоките”, попадащ в имот с № 001347, в землището на
с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект №
Ф02366/04.06.2015г.;
- имот с проектен № 001713, с НТП „Пасище и храсти”, с площ от 0,400 дка., шеста
категория, находящ се в местността „Търнето”, попадащ в имот с № 001347, в землището на
с. Литаково, общ. Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект №
Ф02367/04.06.2015г.
2.Възлага на кмета на община Ботевград да съобщи настоящото решение на Танчо
Найденов Буджашки, в качеството му наследник на Найден Коцов Буджашки, чрез
пълномощника си Йоан Георгиев Иванов, и на Общинска служба по земеделие - гр.
Ботевград, по реда на АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№75
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ – Председател на
Общински съвет - Ботевград на Докладна записка относно избор
състав и ръководство на ПК по обществен ред и сигурност към
Общинския съвет /вх.№1010/ и становища на Постоянните комисии
по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал.
1, т. 1 от ЗМСМА, чл.20,ал.1 и чл.21,ал.1,т.9 от Правилника аза
организация и дейност на ОбС,неговите комисии и взаимодействието
му с ОА и проведено гласуване с 25 гласа „за”,0 гласа „против”, 1
гласа „въздържал се”, при общ брой общински съветници 29,
Р Е Ш И :
1. Избира състав и ръководство на постоянната комисия по обществен ред
и сигурност към Общинския съвет,както следва
1.1. Постоянна комисия по обществен ред и сигурност:
Председател : Филип Филипов
Секретар : Коцо Коцев
Членове: д-р Илин Черняшки; Йордан Йорданов; Стоян Иванов

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№76
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община Ботевград на

Докладна записка относно създаване на „Регионално сдружение за
управление на отпадъците за Община Ботевград, община Правец и
Община Етрополе”/вх.№1050/ и становища на Постоянните комисии
по същия въпрос,Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21,
ал. 1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл.24,ал.2 от ЗУО, 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 Община Ботевград да създаде, заедно с общините
Правец и Етрополе, „Регионално сдружение за управление на отпадъците
за Община Ботевград, Община Правец и Община Етрополе“ за
неопределен срок.
2. Дава съгласие Община Ботевград да стане член на сдружението
като участва в Общото събрание на сдружението.

3. Дава съгласие регионалното сдружение да бъде със седалище и
адрес на управление: гр. Ботевград, област Софийска, пл. „Освобождение“
№ 13.
4. Дава съгласие Община Ботевград да участва в органите на
управление на Регионалното сдружение, които са Общото събрание и
Председателят на сдружението. Определя кмета на Община Ботевград за
представител на Община Ботевград в Общото събрание на сдружението и
за Председател на сдружението, като за целта подписва всички
необходими документи във връзка с учредяването на сдружението и
неговото функциониране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/ М. ТИНЧЕВ/
Изготвил:А.Нейкова
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№77
Гр.Ботевград,31.03.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на Община Ботевград на

Докладна записка относно предварително съгласие за промяна
предназначението на поземлен имот ПИ №05815.40.101 и ПИ
№05815.40.203м.”Темуша”, по кадастрална карта на землище гр.Ботевград,
за изграждане на „Площадка за компостиране на зелени/биоотпадъци,
събиране, съхранение и третиране на битови отпадъци (БО) и строителни
отпадъци (СО)–Регион Ботевград”и изработване на Подробни
устройствени планове–Парцеларни планове за довеждащи колектори,
проводи, съоръжения и транспортен достъп към площадката. /вх.№1052/ и
становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският съвет–
Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25,
ал. 1, ал.3, т.1, ал. 5 и ал. 6 от ЗСПЗЗ, чл. 17а, ал. 1, т. 1 и § 6а от
Преходните и заключителни разпоредби на ЗОЗЗ, вр. § 5, т. 31 и т. 73 от
Допълнителните разпоредби на ЗУТ, Решение №831/22.12.2014 г. на
Министерския съвет на Република България и във връзка с изпълнение на
задълженията по чл.19, ал.1 и ал.3, т.4 от ЗУО 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 предварително съгласие за промяна предназначението на
поземлен имот ПИ
№ 05815.40.101 и ПИ № 05815.40.203 м.”Темуша”,
по кадастрална карта на землище гр.Ботевград, за изграждане на
„Площадка за компостиране на зелени/биоотпадъци, събиране, съхранение
и третиране на битови отпадъци (БО) и строителни отпадъци (СО) –
Регион Ботевград” и изработване на Подробни устройствени планове –
Парцеларни планове за довеждащи колектори, проводи, съоръжения и
транспортен достъп към площадката.
2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие до
приключване на процедурата по промяна предназначението на имотите.
3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира
извършването на произтичащите от горното решение процедури.

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

