
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №136 

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно  оправомощаване 

на представител на община Ботевград в общото събрание на акционерите 

на „БАЛКАНГАЗ 2000”АД  и определяне начина на гласуване на 

проекторешенията/вх.№1009/ и становища на Постоянните комисии по 

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

9 и т.23 от ЗМСМА  във връзка с чл.226 от Търговския закон и проведено   

поименно  гласуване с 16 гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 

се”  по т.І;т.ІІ;т.1;т.3 и т.4 и 14 гласа „за”;0 гласа „против”,2 гласа 

„въздържали се” по т.2 ,  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 I. Дава правомощия на Иван Александров Гавалюгов - кмет на 

община Ботевград да участва в Общото събрание на „БАЛКАНГАЗ 2000” 

АД, с ЕИК 130203228, насрочено за 21.06.2016г. от 11:00 часа в 

седалището на дружеството, находящо се на ул. «Академик Стоян 

Романски» №2, град Ботевград. 

          ІІ . Дава правомощия  кмета на община – Ботевград  да гласува по 

обявения дневен ред по следния начин: 

1. По т.1. Освобождава предсрочно като член на Съвета на директорите 

на „БАЛКАНГАЗ 2000” АД Тихомир Василев Николов. Не 

освобождава от отговорност Тихомир Василев Николов. 

2. По т.2.  Да предложи и гласува „за” избор на нов член на Съвета на 

директорите на „БАЛКАНГАЗ 2000” АД  - Михаил Петков 

Димитров, с ЕГН 560612…. . 

3. По т.3. Да гласува „за” промени в Устава на „БАЛКАНГАЗ 2000” 

АД, съобразно Приложение №1 на Решение №8/28.01.2016г. на 

Общински съвет Ботевград. 

4. По т.4. Да  гласува по своя преценка в интерес на  община Ботевград. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

       

 

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №137 

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

 

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно съгласие за 

предприемане на действия за одобряване на инвестиционен проект и 

издаване на разрешение за строеж за ”Реконструкция на водопроводната 

мрежа на гр.Ботевград Етап 1”/вх.1008/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на основание 

чл.20 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т. 2 от ЗМСМА и 

на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 148, ал.4 и 

чл.161, ал.1 от ЗУТ и проведено поименно  гласуване с 16 гласа  „за”,0 

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Дава съгласие за предприемане на действия за одобряване на 

инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж за 

„Реконструкция на водопроводната мрежа на гр.Ботевград Етап 1” в обхват 

съгласно проекта.  

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури, при 

спазване нормативните разпоредби по устройство на територията. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

  

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №138 

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

 

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предварително 

съгласие за обект „Проектно трасе на довеждащ водопровод за 

водоснабдяване от съществуващ водопровод в с.Литаково до ПСПВ 

с.Скравена”/вх.№1006/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет–Ботевград  основание чл.20 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по 

чл.17, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, на основание чл.30, 

ал.3 от ППЗОЗЗ и проведено  поименно   гласуване с 16 гласа  „за”,0 гласа 

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

29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава предварително съгласие за определяне на трасе на 

техническата инфраструктура за обект “Проектно трасе на 

довеждащ водопровод за водоснабдяване от съществуващ 

водопровод в с.Литаково до ПСПВ с.Скравена” върху земи от 

общинския поземлен фонд, представляващи публична и частна 

общинска собственост, съгласно представеното предложение за 

Подробен устройствен план (ПУП)-Парцеларен план (ПП) и 

Регистър на засегнатите недвижими имоти – общинска 

собственост, както следва: 

 

Землище Ботевград: 

- ПИ с идентификатор 05815.19.27  – общинска публична; 

- ПИ с идентификатор 05815.21.287  – общинска публична; 

Землище с.Литаково: 

- ПИ № 43904.0.185  – общинска публична; 

- ПИ № 43904.0.272  – общинска частна, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 

- ПИ № 43904.1.529  – общинска публична; 

- ПИ № 43904.3.261  - общинска частна, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 

- ПИ № 43904.3.321  – общинска публична; 



- ПИ № 43904.68.140 – общинска публична; 

- ПИ № 43904.68.142 – общинска публична; 

- ПИ № 43904.73.228 – общинска публична; 

Землище с.Скравена: 

- ПИ № 66860.0.141 – общинска частна, територия, заета от води и 

водни обекти; 

- ПИ № 66860.0.170  – общинска публична; 

- ПИ № 66860.0.183  – общинска публична; 

- ПИ № 66860.66.29  – общинска публична; 

- ПИ № 66860.66.40  – общинска публична; 

- ПИ № 66860.66.41  – общинска частна, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 

- ПИ № 66860.66.62  - общинска частна, земи по чл.19 от ЗСПЗЗ; 

- ПИ № 66860.165.1  – общинска публична; 

- ПИ № 66860.167.2  – общинска публична; 

- ПИ № 66860.170.2  – общинска публична; 

- ПИ № 66860.170.3  – общинска публична; 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 – 

една година, считано от датата на влизане в сила на настоящото 

решение. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури 

при спазване нормативните разпоредби, в т.ч. разпоредбите на 

ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

  

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №139 

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предварително 

съгласие за изменение  на ПУП – ПР и ПЗ на УПИ І- Градски парк,кв.80 по 

регулационния план на гр.Ботевград/вх.№1005/ и становища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград   на 

основание чл.20 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т. 2, 

чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 във връзка с ал.1, т.1 от ЗУТ, и 

проведено   гласуване с 16 гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 

се” по , при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава предварително съгласие за предприемане на действия, относно 

разрешаване и процедиране на проект за изменение на Подробния 

устройствен план (ПУП) - План за регулация и План за застрояване на 

УПИ І- Градски парк, кв.80 по регулационния план на гр.Ботевград, като 

от същия се образуват самостоятелни урегулирани поземлени имоти: УПИ 

І- Градски парк и УПИ ІІІ- За стадион и паркинг, със застрояване в 

съответствие с отреждането на имотите и правилата и нормативите за 

застрояване, след изразено съгласие на Областен Управител на Софийска 

област – собственик на ПИ с идентификатор 05815.305.83 по КК и КР с 

начин на трайно ползване: стадион по КК и КР на гр.Ботевград. 

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

произтичащите от горното решение процедури, при спазване 

нормативните разпоредби по устройство на територията, в т.ч. 

разпоредбите на чл.62а, ал.3, т.2 от Закон за устройство на територията 

(ЗУТ) и процедурата, във връзка с предходно Решение № 60/31.03.2016г. 

Общински съвет-Ботевград. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                                                

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №140 

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА   БОТЕВГРАД на Докладна записка относно съгласие за 

застрояване от Тихомир Лалов и Ивайло Иванов собственици на ПИ в 

кв.58 по регулационния план на гр.Ботевград/вх.№1019/истановища на 

Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград  на 

основание  чл.20 от ЗМСМА, във връзка с дейностите по чл.17, ал.1,    т. 2 

от ЗМСМА, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 

във връзка с ал.1, т.1 от ЗУТ,  , и проведено  поименно  гласуване с 15 гласа  

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие за предприемане на действия по разрешаване 

изработване и процедиране на проект за изменение на Подробния 

устройствен план (ПУП)- План за застрояване (ПЗ) на Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) ХVІІІ- За жилищен комплекс, кв. 58 по 

регулационния план на гр.Ботевград в частност - застрояване на Поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 05815.304.819 по кадастрална карта (КК) и 

кадастрални регистри (КР) на гр.Ботевград, във връзка с постъпило искане 

за застрояване от Тихомир Иванов Лалов и Ивайло Асенов Иванов – 

собственици на ПИ с идентификатор 05815.304.819, като се предвиди 

ниско застрояване на двуетажна жилищна сграда с приземен етаж за 

търговски обекти, разположена в Поземлен имот с идентификатор 

05815.304.819 по КК и КР на гр.Ботевград - пристрояване на съществуващ 

трафопост, на разстояние – 3.00м от страничната регулационна линия с 

УПИ ХХ- 1359 (ПИ с идентификатор 05815.304.92 по КК и КР на 

гр.Ботевград), по източна граница на ПИ с идентификатор 05815.304.819, 

съобразно съществуващо и предвидено застрояване в УПИ ХVІІІ- За 

жилищен комплекс, при отстояние – 3.00м от улично-регулационна линия 

с о.т. 284 – о.т. 228А, без да се нарушават техническите показатели на 

устройствената зона за комплексно застрояване (Жк) - Пл застр. = 50%, К 

инт.= 2.0, П озел. – мин.40% и височина h ≤ 15.00м, при спазване 

нормативните разпоредби по устройство на територията. 

 

 

2. 



 

2. Дава съгласие да бъдат изпълнени разпоредбите на чл.183, ал.1 и ал.3 

от ЗУТ - Община Ботевград в качеството на съсобственик на Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) ХVІІІ- За жилищен комплекс, кв.58 по 

регулационния план на гр.Ботевград, след влизане в сила на проекта за 

изменение на ПУП - ПЗ на УПИ ХVІІІ- За жилищен комплекс, кв. 58 по 

регулационния план на гр.Ботевград в частност застрояване на ПИ с 

идентификатор 05815.304.819 по КК и КР на гр.Ботевград. 

3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното решение процедури, при спазване 

нормативната уредба по устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                                                

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №141  

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ 

НА  ОБЩИНА   БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно 

изработване на ПУП на ПИ в м.Зелин” в землището на гр.Ботевград с 

цел промяна на предназначението на земеделски земи за жилищни 

нужди /вх.№1007/и становища на Постоянните комисии по същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т.11 и 

чл.20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), 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.8,  т.1, 

чл.12, ал.2, чл.59, ал.1,чл.125, ал.7 и чл.109, ал.2 от ЗУТ  , и проведено    

гласуване с 16 гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” по , 

при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план 

/ПУП/ на Поземлени имоти с идентификатори 05815.3.42 и  05815.3.43  по 

КК и КР на гр.Ботевград,  м.”Зелин”, с цел промяна предназначението на 

същия за жилищни нужди  и  одобрява приложеното задание по чл.125 от 

ЗУТ.   

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

  

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                                                

 ПРЕПИС! 

          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №142  

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна  записка относно продажба на 

недвижим имот-частна общинска собственост по реда на чл.35,ал.1 от ЗОС 

чрез публичен търг/вх.№1001/  и становища на Постоянните комисии по 

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

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

от ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, чл. 60, ал. 1, т. 1, чл. 63, ал. 1 и ал. 2 

и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ   и проведено  поименно  гласуване с 16 гласа  

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

съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Общински съвет-Ботевград одобрява актуална начална тръжна 

пазарна цена за продажба  чрез публичен търг с тайно наддаване на 

общински недвижим имот, частна общинска собственост, актуван с АОС 

№1266/ 19.10.2010г. на община Ботевград, вписан в Служба по 

вписванията при Ботевградски районен съд с вх. № 1646 от 22.10.2010 г., 

№ 98, том VІ, парт. 8793 и  включен Програмата за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ботевград през 

2016 г., приета с Решение № 35/ 25.02.2016 г. Общински съвет – Ботевград, 

както следва: 

УПИ ІХ-173/девет-сто седемдесет и три/, с урегулирана площ от 

915/деветстотин и петнадесет/ кв.м., находящ се в кв. 32/тридесет и 

втори/ по плана на с. Гурково, заедно с застроената в него едноетажна 

масивна сграда със ЗП-65 кв.м., построена през 1956 г., актуван с АОС 

№1266/ 19.10.2010г. на община Ботевград вписан в Служба по 

вписванията при Ботевградски районен съд с вх. № 1646 от 22.10.2010 

г., № 98, том VІ, парт. 8793,  при начална тръжна пазарна цена в 

размер на 18000/осемнадесет хиляди/лв. без ДДС 

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури по  

ЗОС. 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

     

 / М. ТИНЧЕВ/ 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                                                

 ПРЕПИС! 

     

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №143  

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

  ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД на Докладна  записка относно прекратяване на 

съсобственост върху недвижим имот-частна общинска собственост между 

община Ботевград и физическо лица по реда на  чл.36,ал.1,т.2 от 

ЗОС/вх.№1000/ 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.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.70, ал.1, т. 2, ал.2 от НРПУРОИ и 

проведено  поименно  гласуване с 16 гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 

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

Р  Е  Ш  И  : 

1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава съгласие да 

се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на съсобственост, чрез 

покупко-продажба на общинската собственост в УПИ І-146/първи-сто, 

читиридесет и шест/ в кв. 21/двадесет и първи/ по плана на с. Липница, 

целият с  урегулирана площ от 668.00 кв.м., по реда на чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, между община Ботевград и Любен Иванов Марков,   като същия 

придобие възмездно правото на собственост върху следния общински 

недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с  АОС № 2193/ 

08.12.2015г. на община Ботевград вписан в Служба по вписванията при 

Ботевградски районен съд с вх. № 2794 от 16.12.2015 г., № 197, том ІХ, 

парт. 33773: 

- терен с площ от 113/ сто и тринадесет/ кв. м. влизащ по регулация от 

улица  в УПИ І-146/първи-сто, читиридесет и шест/ в кв. 21/двадесет и 

първи/ по плана на с. Липница, целият с урегулирана площ от 668.00  

кв.м., представляващ частна общинска собственост, актуван с АОС  

№ 2193/ 08.12.2015г. на община Ботевград, вписан в Служба по 

вписванията при Ботевградски районен съд  вх. № 2794 от 16.12.2015 

г., № 197, том ІХ, парт. 33773 на пазарна цена в размер на 

339.00/триста тридесет и девет /лв., без ДДС. 

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

горното решение процедури по ЗОС. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                                               / М. ТИНЧЕВ/ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                                                

 ПРЕПИС! 

     

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                    №144  

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на 

движима вещ-общинска собственост на Общинско предприятие”БКС” за 

стопанисване пи управление /вх.№1015/и становища на Постоянните 

комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание 

чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.2, във връзка с чл. 12, ал.1 от Закона за 

общинската собственост и чл.24 от НРПУРОИ и проведено  поименно  

гласуване с 16 гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” по , при 

общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 1. Предоставя за стопанисване и управление на Общинско 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство”: 

- АВТОМОБИЛ – камион тип самосвал, марка MULTICAR, модел M 

26, шаси номер: WMU2M2623TW000845, дизелов двигател, № на 

двигателя: 2284195112273556, обем 2799 куб.м. цвят: оранжев, дата на 

първа регистрация 01.12.1996г., монтиран хидравличен кран, комплект с 

гребло за сняг 2.60м., самосвал тристранно разтоварване, задвижване 4х4, 

товароносимост до 2 тона, налични хидравлични изводи в предна и задна 

част на машината и допълва   Приложение № 2 към Правилника за 

организацията, устройство и дейността на  ОП „БКС”  към Решение 

№2/14.01.2016г.  на Общински съвет Ботевград.  

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  

произтичащите от горното решение  процедури  по  Закона за общинската 

собственост и НРПУРОИ. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

      

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                                                

 ПРЕПИС! 

     

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №145  

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно отпускане на 

финансови средства на Църковен хор при храм „Успение  на Пресвета 

Богородица”/вх.№1003/и становища на Постоянните комисии по същия 

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

ЗМСМА и проведено  поименно  гласуване с 16 гласа  „за”,0 гласа 

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

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

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

500.00 /петстотин/ лева за покриване на транспортни разходи за 

участие на Църковен хор при храм „Успение на Пресвета Богородица” 

Ботевград в XІІІ Международен фестивал на православната музика 

„Св.Богородица - Достойно есть”, 10-14 юни 2016 г., в град Поморие. 

2. Средствата да бъдат отпуснати от собствени финансови приходи на 

община Ботевград. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

      

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

     

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №146  

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД  на . Докладна записка относно кандидатстване 

на Община Ботевград по Програма „Еразъм+”,Ключова дейност 

2:Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики-изграждане на 

капацитет в областта на младежта/вх.№1021/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 15 гласа  „за”,0 гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Дава съгласие за кандидатстването на Община Ботевград, като партньор 

на Асоциация на пчеларите „Кованлък“ ( Сърбия ), в разработването и 

реализацията на проект с наименование „Bee Friendly“, по Ключова 

дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики - 

изграждане на капацитет в областта на младежта на Програма „Еразтъм+“. 

 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

      

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

     

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №147  

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА   БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  съгласие за 

отпускане на персонална пенсия на Росица Костова/вх.№1010/и становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21,ал.1,т.23  от ЗМСМА ,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 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Не дава съгласие за внасяне на предложение в  Министерски съвет за 

отпускане на персонална пенсия на Росица Петрова Костова с 

ЕГН:084608…., от гр.Ботевград,област Софийска тъй като няма 

основателна причина за липсата на осигурителен стаж на починалия 

родител и не е на лице изключителен случай по смисъла на чл.92 от КСО. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

      

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

     

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №148  

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  съгласие за 

отпускане на персонална пенсия на Росица Костова/вх.№1010/и становища 

на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на 

основание чл.21,ал.1,т.23  от ЗМСМА ,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 

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

общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Не дава съгласие за внасяне на предложение в  Министерски съвет за 

отпускане на персонална пенсия на Васил  Петров Костов с 

ЕГН:015204…., от гр.Ботевград,област Софийска тъй като няма 

основателна причина за липсата на осигурителен стаж на починалия 

родител и не е на лице изключителен случай по смисъла на чл.92 от КСО. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

      

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

   

 

   Р Е Ш Е Н И Е 

                                                   №149  

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД на Докладна записка относно  съгласуване на 

Подробен устройствен план (ПУП)-Парцеларен план (ПП) за обект: 

Модернизация на участък от път І-1 Мездра – Ботевград от км 161+367 до 

км 194+164.89, за землищата гр. Ботевград, с. Скравена, с. Рашково и  с. 

Новачене, и становище на Постоянната комисия по териториално развитие 

и екология, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), § 

12 от ПР на Закон за устройство на територията (ЗУТ), чл. 129, ал. 3 (отм.) 

от ЗУТ, във връзка с дейностите по чл. 20 и чл. 17, ал.1, т. 2 от ЗМСМА и 

проведено    гласуване с 16 гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал 

се” по , при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Общински съвет Ботевград съгласува представеният с писмо вх. 

№ 5300-1176/10.06.2016 г. проект за Подробен устройствен план 

(ПУП) – Парцеларен план (ПП) за обект: Модернизация на 

участък от път І-1 (Е79) „Мездра – Ботевград” от    км 161+367 до 

км 194+164.89”, частично преработен след проведен НЕСУРП в 

МРРБ на 02.06.2016 год., с оглед удовлетворяване на постъпили 

жалби в Община Ботевград, след надлежното обявяване на ПУП-

ПП, по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ. 

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! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                         №150 

                                      Гр.Ботевград,14.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ  НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ  – КМЕТ НА  

ОБЩИНА  БОТЕВГРАД    на  Докладна записка относно   Споразумение 

за сътрудничество между община Ботевград, Сдружение „Разнообразни и 

равни“, ОУ „Васил Левски“ град Ботевград, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ град 

Ботевград, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ село Скравена, ОУ „Отец 

Паисий“ село Врачеш и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий» село Липница  по 

проект BG05M20P001-3.002-0024 - „Образованието – основна част от 

интеграцията”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ (БФП) BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ по Оперативна Програма «Наука и образование за 

интелигентен растеж» 2014-2020 г./вх.№1032/ ,  Общинският съвет–

Ботевград  на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23,  ал.2 и чл.59-61  от ЗМСМА  и 

проведено     гласуване с 16 гласа  „за”,0 гласа „против”, 0 гласа 

„въздържал се” ,  при общ брой общински съветници 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.   Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество на Община 

Ботевград по проект BG05M20P001-3.002-0024 - „Образованието – 

основна част от интеграцията”, по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M20P001-3.002 

„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ 

ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ по Оперативна Програма 

«Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020 г. между 

следните партньори: Сдружение „Разнообразни и равни“, ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ с. Скравена , ОУ „Отец Паисий“ с. Врачеш, ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ с. Липница, ОУ „Никола Йонков Вапцаров” град 

Ботевград, Община Ботевград и ОУ „Васил Левски“ град Ботевград, 

съгласно Приложение №1. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №151 

                                      Гр.Ботевград,21.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  относно Споразумение за 

сътрудничество между община Ботевград, Сдружение „Избор за утре“ по 

проект BG05M20P001-3.002-0120 - „Чрез образованието – към успешна 

социална реализация”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ 

МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ 

МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ по Оперативна Програма «Наука и 

образование за интелигентен растеж» 2014-2020 г. /вх.№0806-

1039/16.06.2016 година/, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, 

ал. 1, т.23  и ал.2 и чл.59-61 от  ЗМСМА  и проведено  гласуване съгласно 

чл.54,ал.2,т.3 от Правилника за организация и дейност на ОбС,неговите 

комисии и взаимодействието му с ОА, с  19    гласа „за”,    0   

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

28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

   1.Одобрява Споразумение за общинско сътрудничество на Община 

Ботевград по проект BG05M20P001-3.002-0120 - „Чрез образованието – 

към успешна социална реализация”, по процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05M20P001-3.002 

„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ 

ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ по Оперативна Програма 

«Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020 г. между 

следните партньори: ПГТМ»Христо Ботев» град Ботевград, Община 

Ботевград и Сдружение «Избор за утре», съгласно Приложение №1. 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №152 

                                      Гр.Ботевград,21.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД ОТНОСНО Откриване на Обединено детско заведение 

«Детелина», с адрес град Ботевград, ул. Цар Самуил №.10 /вх.№1048/, 

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

ЗМСМА,чл.10,ал.8 от Закона за народната просвета и чл.15,ал.1 от ППЗНП  

и проведено  гласуване съгласно чл.54,ал.2,т.3 от Правилника за 

организация и дейност на ОбС,неговите комисии и взаимодействието му с 

ОА,   с  19 гласа „за”,  0    гласа „против”,   0 гласа „въздържали се” при 

общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие да бъде открито Обединено детско заведение 

«Детелина» с адрес град Ботевград, ул. Цар Самуил №.10. 

2. Обединено детско заведение «Детелина» град Ботевград ще 

започне прием на деца и персонал след приключване на ремонтните 

дейности по проект № BG16RFOP001-2.001-0083 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на гр. 

Ботевград”. 

3. След приключване на ремонтните дейности по проект № 

BG16RFOP001-2.001-0083 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност 

в сгради от образователната инфраструктура на гр. Ботевград”, Общински 

съвет – Ботевград, с последващо свое решение, ще определи числеността 

на персонала и формирането на бюджета на Обединено детско заведение 

«Детелина», град Ботевград.  

4. Възлага на кмета на Община Ботевград да издаде заповед за 

откриване на ОДЗ «Детелина» и да организира обнародването й в 

Държавен вестник. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

          

/ М. ТИНЧЕВ/ 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №153 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ- КМЕТ НА 

С.ТРУДОВЕЦ НА Информация за социално-икономическото състояние 

на с. Трудовец /вх.№1038/ 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 гласа „против”,  0   гласа 

„въздържали се” при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Приема Информация за социално-икономическото състояние на с. 

Трудовец 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №154 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ- КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД НА  Отчет за изпълнение на решенията на ОбС-

Ботевград за периода м.ноември 2015 г.-м.май 2016 г./вх.№1051/ 

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският 

съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.24   от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и проведено  гласуване   с 15  

гласа „за”, 0 гласа „против”,  8   гласа „въздържали се” при общ брой 

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Приема Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет -

Ботевград за периода м.ноември 2015 г.-м.май 2016 година. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

/ 

 

 

 

 

 Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №155 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – ЛИКВИДАТОР 

НА „Родина -75 И” – в ликвидация на Докладна записка относно 

приемане на годишен финансов отчет на „Родина 75И” ЕООД в 

ликвидация за 2014 година /вх.№1034/ и становища на 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 ,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”, 0 гласа „против”,  1  

гласа „въздържали се” при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1.Приема годишния финансов отчет на „Родина 75 И”-ЕООД в 

ликвидация за 2014 година. 

2. Приема Доклада на ликвидатора  на Родина 75 И”-ЕООД в 

ликвидация за 2014 година. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №156 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ – ЛИКВИДАТОР 

НА „Родина -75 И” – в ликвидация на Докладна записка относно 

приемане на годишен финансов отчет на „Родина 75И” ЕООД в 

ликвидация за 2014 година /вх.№1035/ и становища на 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 ,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”, 0 гласа „против”,  1  

гласа „въздържали се” при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1.Приема годишния финансов отчет на „Родина 75 И”-ЕООД в 

ликвидация за 2015 година. 

2. Приема Доклада на ликвидатора  на Родина 75 И”-ЕООД в 

ликвидация за 2015 година. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №157 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка  относно приемане на 

Наредба за изменение и допълнение  на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Ботевград/ вх.№1052/и становища на Постоянните комисии по 

същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.7 

и т.23 и ал.2 от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация ,чл.6,ал.1,б.”д” от ЗМДТ,чл.75-79 от АПК,чл.28,ал.1,вр.чл.8 

и чл.11,ал.3 от ЗНА, и проведено   поименно гласуване   с 15  гласа „за”, 0 

гласа „против”,  9  гласа „въздържали се” при общ брой общински 

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на oбщина Ботевград, както следва: 

 

I. В Разпоредбите на Раздел VI „Такси за технически услуги”, се 

правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 38, точка 1.3. думите „и архивен” се заличават; 

2. В чл.38, точка 1.3. думите „20.00 лв.” се заменят с думите 

„35.00 лв.”; 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

     

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №158 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно допълване и 

актуализиране на раздел VІ,т.1 от Програма за управление и разпореждане 

с имотите-общинска собственост в община Ботевград през 2016 

година/вх.№1012/  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.8,ал.9 от ЗОС и 

чл.2а,ал.2 от НРПУРОИ, и проведено   поименно гласуване   с 21  гласа 

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

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

         1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие за  допълване и 

актуализиране на  Раздел VІ. „Описание на имотите, които Общината има 

намерение да придобие и способите  за тяхното придобиване”, т. 1. 

Придобиване на недвижими имоти, представляващи държавна собственост 

на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в Община-Ботевград през 2016 г., като бъдат включени 

следните недвижими имоти:  

- Поземлен имот с идентификатор 05815.6.173, вид територия: 

територия, заета от води и водни обекти , НТП: Язовир с площ от 145 700 

кв.м. /микроязовир в местността „Мали лаг”/. 

          - Поземлен имот с идентификатор №05815.301.375 по КККР на гр. 

Ботевград, вид територия: урбанизирана, НТП: за друг обществен обект, 

комплекс, площ 3630 кв.м., УПИ V – за административна и търговска 

дейност , квартал 67 по плана на гр. Ботевград.   

         2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури по  

ЗОС. 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

/ 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №159 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване на 

съсобственост върху недвижим имот- частна общинска собственост между  

община Ботевград и физическо лице /вх.№1042/ 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.36,ал.1,т.2 от ЗОС  във връзка  с  чл.41,ал.2 от 

ЗОС и чл.70,ал.1,т.2,ал.2 от НРПУРОС и проведено   поименно гласуване   

с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” при общ брой 

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

    1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарната цена и дава 

съгласие да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на 

съсобственост, чрез покупко-продажба на общинската собственост  в: 

- Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.306.1097/нула, пет, 

осем, едно, пет, точка, триста и шест, точка, хиляда деветдесет и седем/ 

по КККР на гр. Ботевград с площ от 67.00 /шестдесет и седем/ кв. м.; 

предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот 

за жилищни нужди, номер по предходен план: образуван от част от ПИ 

с пл. № 793а и ПИ с пл. №1972; кв.10/десет/, попадащ в УПИ ХІІ-

1972/дванадесет-хиляда деветстотин седемдесет и втори/ по 

действащия РП на курорта „Зелин” Община Ботевград, Област 

Софийска, между община Ботевград и Николай Василев Вацов, гр. 

Ботевград, пл. „Освобождение” № 11, вх. А, е 6, ап. 31, като същия 

придобие възмездно правото на собственост върху следния общински 

недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с  АОС № 2449/ 

02.06.2016 г. на община Ботевград, вписан в Агенция по вписванията - 

Служба по вписванията Ботевград с вх. рег. № 1488 от 07.06.2016 г., № 96, 

том VІ, парт. 11813: 

43/67 /четиридесет и три върху шестдесет и седем/ идеални части 

от Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 05815.306.1097/нула, пет, 

осем, едно, пет, точка, триста и шест, точка, хиляда деветдесет и седем/ 

по КККР на гр. Ботевград с площ от 67.00 /шестдесет и седем/ кв. м.; 

предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот 



за жилищни нужди, номер по предходен план: образуван от част от ПИ 

с пл. № 793а и ПИ с пл. №1972; кв.10/десет/, попадащ в УПИ ХІІ-

1972/дванадесет-хиляда деветстотин седемдесет и втори/ по 

действащия РП на курорта „Зелин”, Община Ботевград, Област 

Софийска, вписан в Агенция по вписванията - Служба по вписванията 

Ботевград с вх. рег. № 1488 от 07.06.2016 г., № 96, том VІ, парт. 11813, на 

пазарна цена в размер на 1376.00/ хиляда триста седемдесет и шест/лв., 

без ДДС. 
         2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни произтичащите 

от горното решение процедури по ЗОС. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №160 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване на 

съсобственост върху недвижим имот- частна общинска собственост между  

община Ботевград и физическо лице /вх.№1043/ 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.36,ал.1,т.2 от ЗОС  във връзка  с  чл.41,ал.2 от 

ЗОС и чл.70,ал.1,т.2,ал.2 от НРПУРОИ и проведено   поименно гласуване   

с 21  гласа „за”, 0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” при общ брой 

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Общински съвет-Ботевград одобрява пазарна цена и дава съгласие 

да се извърши разпоредителна сделка - прекратяване на съсобственост, 

чрез покупко-продажба на общинската собственост  в: 

- УПИ ІХ-793 /девет- седемстотин, деветдесет и три/, целият от 674 

/шестотин седемдесет и четири/ кв.м. по действащия регулационен план на 

курорта „Зелин”, Община Ботевград, Област Софийска; 

- УПИ ХІІ-1972 /дванадесет- хиляда деветстотин, седемдесет и 

втори/, целият от 506 /петстотин и шест/ кв.м.  по действащия 

регулационен план на курорта „Зелин”, Община Ботевград, Област 

Софийска,  

между община Ботевград и Николай Василев Вацов, гр. Ботевград, пл. 

„Овобождение” № 11, вх. А, е 6, ап. 31, като същия придобие възмездно 

правото на собственост върху следния общински недвижим имот-частна 

общинска собственост, актуван с  АОС № 2450/ 03.06.2016 г. на община 

Ботевград, вписан в Агенция по вписванията - Служба по вписванията 

Ботевград с вх. рег. № 1487 от 07.06.2016 г., № 95, том VІ, парт. 11812: 

- Поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 05815.306.1095/нула, пет, 

осем, едно, пет, точка, триста и шест, точка хиляда деветдесет и пет/ по 

КККР на гр. Ботевград, с площ от 107.00 /сто и седем/ кв. м., 

предназначение на територията: урбанизирана; НТП: незастроен имот 

за жилищни нужди, номер по предходен план: образуван от ПИ с пл. 

№ 1981; кв. 10/десет: попадащ в УПИ ІХ-793 /девет- седемстотин, 

деветдесет и три/ с площ от 58/петдесет и осем/ кв.м., целият от 674 



/шестотин седемдесет и четири/ и в УПИ ХІІ-1972 /дванадесет- хиляда 

деветстотин, седемдесет и втори/ с площ от 49/четиридесет и 

девет/кв.м., целият от 506 /петстотин и шест/ кв.м.  по действащия 

регулационен план на курорта „Зелин”, Община Ботевград, Област 

Софийска, актуван с АОС № 2450/ 02.06.2016 г. на община Ботевград, 

вписан в Агенция по вписванията - Служба по вписванията Ботевград с вх. 

рег. № 1487 от 07.06.2016 г., № 95, том VІ, парт. 11812 на пазарна цена 

3424.00/ три хиляди четиристотин двадесет и четири/лв., без ДДС 
         2.Възлага на кмета на община-Ботевград да изпълни произтичащите 

от горното решение процедури по ЗОС. 

 

   

 
 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                              

 ПРЕПИС! 

      

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №161 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка  за отдаване под наем на 

недвижим имот-публична общинска собственост по реда на чл.14,ал.7 от 

ЗОС /вх.№1041/ 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.14,ал.2,ал.7 и ал.8 

от ЗОС  във връзка  с Тарифата  по чл.22 от НРПУРОИ за определяне на 

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

на общински имоти и проведено   поименно гласуване   с 22  гласа „за”, 0 

гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” при общ брой общински 

съветници 28                            

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие за отдаване под наем за срок 

от  4/четири/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване на  недвижим 

имот – публична общинска собственост: 

             Терен с площ от 1 /един/ кв.м., находящ се във фоайето на 

партерен етаж на сградата на Община Ботевград, гр. Ботевград, пл. 

„Освобождение” № 13, АОС № 134 от 18.06.1998 г. за поставяне на кафе – 

автомат , при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 

50.00/петдесет/ лева без ДДС.  

  

         2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 на горното решение процедури по  

ЗОС. 
 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №162 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка  за отдаване под наем на 

недвижим имоти общинска собственост по реда на чл.14,ал.7 от ЗОС 

/вх.№1047/ 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.14,ал.1,ал.2,ал.7 и 

ал.8 от ЗОС  във връзка  с Тарифата  по чл.22 от НРПУРОИ за определяне 

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

наем на общински имоти и проведено   поименно гласуване   с 22  гласа 

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

съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

1.Общински съвет-Ботевград, дава съгласие за отдаване под наем за 

срок от  4/четири/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване на  

недвижими имоти – публична общинска собственост, както следва: 

            - Терен с площ от 2 /два/ кв.м., находящ се на партерен етаж на 

сградата на Кметство с. Врачеш , АОС № 124 от 29.05.1998 г. за 

поставяне на банков автомат, при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 50.00/петдесет/ лева без ДДС.  

 - Терен с площ от 2 /два/ кв.м., находящ се на партерен етаж на 

сградата на Кметство с. Трудовец , АОС № 100 от 14.04.1998 г. за 

поставяне на банков автомат, при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 50.00/петдесет/ лева без ДДС.  

 

 

 

 

 



2. Общински съвет-Ботевград, дава съгласие за отдаване под наем за 

срок от  4/четири/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване на  

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: 

- Терен с площ от 2 /два/ кв.м., находящ се на партерен етаж на 

сградата на Кметство с. Скравена , АОС № 72 от 20.01.1998 г. за 

поставяне на банков автомат, при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 40.00/четиридесет/ лева без ДДС.  

         3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от т.1 и т.2 на горното решение 

процедури по  ЗОС. 

   

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №163 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МИЛЧО ИЛЧЕВ –ЛИКВИДАТОР 

НА „БКС”ЕООД – В ЛИКВИДАЦИЯ на Докладна записка за  бракуване 

на материални активи,собственост на „БКС”ЕООД,гр.Ботевград в 

ликвидация /вх.№1033/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.12,т.17 от Наредбата за упражняване правото на собственост на 

общината върху общинската част от капитала  на ТД  и проведено   

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

„въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да се бракуват посочените в приложения списък 

материални активи , собственост на „БКС”ЕООД - в 

ликвидация,гр.Ботевград . 

2.       Получените средства от бракуването да се използват за погасяване на 

задълженията на „БКС”ЕООД - в ликвидация,гр.Ботевград . 

 към Национална Агенция по приходите , с цел започване процедура по 

приключване на ликвидационния процес. 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №164 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка  за  бракуване на движими 

вещи- частна общинска собственост /вх.№1045//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.34,ал.4 от ЗОС и чл.62 от НРПУРОИ  и 

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

„въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

        
  

1. Общински съвет  Ботевград дава съгласие да се бракуват следните  

движими вещи  – частна общинска собственост:  

- Лек автомобил Хонда Шатъл,с рег.№ СО 8097 АВ, № на двигател 

D16Z25100856, рама JHMEE476000S400857 и балансова стойност 

469.40лв., собственост на Община Ботевград. 

- Лек автомобил ВАЗ 2107, с рег. № СО 8710РА, № на двигател 882494, 

рама 486704 и нулева  балансова стойност, собственост на Община 

Ботевград. 

2. Възлага на кмета на Община Ботевград да извърши всички последващия 

действия и процедури, произтичащите от горното решение.  

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №165 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка  за  бракуване на движима 

вещ- частна общинска собственост в кметство с. Врачеш /вх.№1046/и 

становище на Постоянната комисия по 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.4 от ЗОС и чл.62 от НРПУРОИ  и проведено   поименно гласуване   

с 24  гласа „за”, 0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” при общ брой 

общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

 1.Общински съвет  Ботевград дава съгласие да се бракува    движима вещ 

– частна общинска собственост – товарен автомобил ШКОДА МС  24, 

модел - Самосвал с    рег.№ СО 1334 ВВ, рама  211161585051, с балансова 

стойност 1100 лв., собственост на кметство Врачеш, описан в свидетелство 

за регистрация № 001536853. 

2Възлага на кмета на Община Ботевград да извърши всички последващия 

действия и процедури, произтичащите от горното решение.  

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

/ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №166 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно попълване 

комисия за изготвяне предложения за промени в Наредбата  за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Ботевград/вх.№1056/ 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 гласа „против”,  

0 гласа „въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

1.Дава съгласие в  състава на комисията за изготвяне на проект за 

изменение на Наредбата  за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Ботевград , която ще 

бъде назначена от кмета на община Ботевград, да бъдат включени двама 

общински съветници, както следва: 

1.1. Филип Нинов Филипов -общински съветник 

1.2. Тихомир Събков Найденов -общински съветник 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №167 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за 

отпускане  на финансови средства за закупуване на специализирана 

техника за нуждите на общинска администрация-Ботевград/вх.№ 1065/ 

и становища на Постоянните комисии  по  същия въпрос, Общинският 

съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.8   от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и проведено    

поименно гласуване   с 15  гласа „за”, 0 гласа „против”,  9 гласа 

„въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

        

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да бъдат 

отпуснати  финансови средства за закупуване на специализирана техника 

за нуждите на общинска администрация Ботевград както следва: 

  1.1. Асфалтополагаща машина (втора употреба) – до 38 000 лв. /с ДДС/; 

1.2.Двубандажен  валяк /с два метални барабана/ (втора употреба) - до 

21 000 лв. /с ДДС/; 

  1.3. Комбиниран валяк /с един метален и гумен барабан/ (втора употреба) - 

до 24 000 лв. /с ДДС/; 

  1.4. Камион самосвал (втора употреба) – до 20 000 лв. /с ДДС/; 

       1.5. Багер (нов) – до 156 000 лв. /с ДДС/. 

2. Възлага на Кмета на oбщина Ботевград да извърши произтичащите от 

т.1 действия. 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №168 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне н 

средства от наеми на помещения в сградите на НЧ-с.Врачеш и НЧ-

с.Литаково /вх.№1064/и становища на Постоянните комисии по  същия 

въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.8   

от  Закона за местното самоуправление и местната администрация  във вр. 

с чл.23,ал.2 от Закона за народите читалища и проведено   поименно   

гласуване   с 23  гласа „за”, 0 гласа „против”,  0 гласа „въздържали се” при 

общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

        

 

1. Дава съгласие  постъпващите финансови средства от приходи от 

заплащане на месечни наеми за ползуване на отдадени под наем 

помещения от общинския сграден фонд, да бъдат възстановявани на 

Народно читалище „Събуждане”-с.Врачеш  и  Народно 

читалище”Светлина”-с.Литаково. 

 2. Възлага на кмета на община Ботевград да организира произтичащите 

от горното процедури 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №169 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие 

за отпускане на финансови средства за участие в състезания по лека 

атлетика/ветерани/ през 2016 година/вх.№1063/ 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 24  гласа 

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

съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

        

 

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

350.00 /триста и петдесет/ лева от собствени приходи  на община 

Ботевград, за осигуряване средства за участие в състезание-Балканиада 

в Сърбия месец септември 2016 г. на Христо Петров Колев-състезател 

по лека атлетика/ветерани/. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

   

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №170 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

 

 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на . Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ ,землище с.Врачеш/вх.№1057/ 

и становище на Постоянната комисия по 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, във връзка § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. 

ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ   и проведено   

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

„въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

 

       1. Предоставя на наследниците на Найден Маринов Найденов  

следните земеделски имоти: 

- имот с проектен № 028033, с НТП: нива, с площ от 1.151 дка, 

категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността 

„Остроша”, попадащ в имот № 028033 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,  в 

землището на с. Врачеш, община Ботевград при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01236/ 16.05.2016 г. 

- имот с проектен № 028043, с НТП: пасище, мера с площ от 0.508 

дка, категория на земята при неполивни условия: девета, находящ се в 

местността „Остроша”, попадащ в имот № 028028 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ,  в землището на с. Врачеш, община Ботевград при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф01243/26.05.2016 г. 

- имот с проектен № 028044, с НТП: нива,  с площ от 0.795 дка, 

категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността 

„Остроша”, попадащ в имот № 028032 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,  в 

землището на с. Врачеш, община Ботевград при граници и съседи 

съгласно скица – проект  № Ф01234 /16.05.2016 г. 



- имот с проектен № 028046, с НТП: пасище, мера с площ от 1.069 

дка, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в 

местността „Остроша”, попадащ в имот № 028034 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ,  в землището на с. Врачеш, община Ботевград при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф01235/ 16.005.2016 г. 

  

2. Възлага на кмета на община-Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Цветана Найденова Цветанова, в качеството и на наследник на 

Найден Маринов Найденов, както и на началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

   

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №171 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

 

 

   

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ ,землище с.Скравена/вх.№1058/ 

и становище на Постоянната комисия по 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, във връзка § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. 

ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ   и проведено   

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

„въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя на наследниците на Йото Вутов Дилин   следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 217023, с НТП: Нива, с площ от 2.564 дка, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, находящ се в 

местността „Джанков шумак” – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,  в землището на 

с. Скравена, община Ботевград при граници и съседи съгласно скица – 

проект № Ф03116/17.05.2016 г. . 

2.Възлага на кмета на община-Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Цветана Василева Йотова, в качеството му на наследник на 

Йото Вутов Дилин   , както и на началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №172 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

 

 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЛЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ ,землище с.Литаково вх.№1059/ 

и становище на Постоянната комисия по 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, във връзка § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. 

ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ   и проведено   

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

„въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя на наследниците на Мара Димитрова Тошова  

Кьосовска  следния земеделски имот: 

имот с проектен № 002388, с НТП: Пасище с храсти, с площ от 

4.553 дка, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в 

местността „Драганина могила”, попадащ в имот № 002386 – земи по чл. 

19 от ЗСПЗЗ, образуван от имот № 002201 – бивши земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ, в землището на с. Литаково, община Ботевград при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф02493/23.02.2016 г. 

2.Възлага на кмета на община-Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Николай Иванов Кьосев, в качеството му на наследник на 

Мара Димитрова Тошова  Кьосовска, както и на началника на Общинска 

служба по земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

         

   

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №173 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

 

 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ ,землище с.Врачещ вх.№1061/ 

и становище на Постоянната комисия по 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, във връзка § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. 

ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ   и проведено   

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

„въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя на наследниците на Иван Петров Хаджийски следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 031028, с НТП: Нива, с площ от 1.966 дка, 

категория на земята при неполивни условия: Пета, находящ се в 

местността „Банов дол” , попадащ в имот № 031024 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ,  в землището на с. Врачеш, община Ботевград при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф01227/21.04.2016 г.. 

2.Възлага на кмета на община-Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Петър Иванов Хаджийски, в качеството му на наследник на 

Иван Петров Хаджийски, както и на началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

           

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №174 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  Докладна записка относно предоставяне на 

земеделски имоти по чл.19,ал.1 от ЗСПЗЗ ,землище с.Врачеш вх.№1060/ 

и становище на Постоянната комисия по 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, във връзка § 27, ал.2, т. 1 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ / обн. 

ДВ бр. 62 от 2010 г./, вр. чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ   и проведено   

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

„въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя на наследниците на Христо Иванов Якимовски   

следните земеделски имоти: 

- имот с проектен № 031029, с НТП: нива с площ от 1.109 дка, 

категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в местността 

„Банов дол”, попадащ в имот № 031024 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ,  в 

землището на с. Врачеш, община Ботевград при граници и съседи 

съгласно скица – проект № Ф01228/ 21.04.2016 г. 

- имот с проектен № 031036, с НТП: пасище, мера с площ от 5.946 

дка, категория на земята при неполивни условия: пета, находящ се в 

местността „Банов дол”, попадащ в имот № 031033 – земи по чл. 19 от 

ЗСПЗЗ,  в землището на с. Врачеш, община Ботевград при граници и 

съседи съгласно скица – проект № Ф01229/ 21.04.2016 г. 

2. Възлага на кмета на община-Ботевград да съобщи настоящото 

решение на Христена Христова Вутова, в качеството и на наследник на 

Христо Иванов Якимовски, както и на началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 
 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

           

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №175 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД  на  Докладна записка за отмяна на Решение 

№152/21.06.2016 година на Общински съвет Ботевград /вх.№1081/ 

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.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.10, ал.8 от Закона за народната 

просвета и чл.15, ал.1 на Правилника за прилагане на Закона за народната 

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

гласа „въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

1. Отменя Решение №152/21.06.2016 г. на Общински съвет - 

Ботевград. 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

          

 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№176 

Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка за откриване на филиал „Детелина” 

към ОДЗ „Иглика” с адрес гр.Ботевград,ул.”Цар Самуил”№10./вх.№1083/ и 

становища на Постоянната комисия по образование,наука,култура и 

духовни  дейности  и ПК по  социална политика и здравеопазване по  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл.10, ал.8 от Закона за народната просвета и чл.15,ал.1 на 

Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и проведено      

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

общ брой общински съветници 28                            

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие да бъде открит филиал „Детелина”, с адрес гр. 

Ботевград, ул. Цар Самуил №.10, към Обединено детско заведение 

«Иглика», гр. Ботевград. 

2. Във Филиал „Детелина” към Обединено детско заведение 

«Иглика» гр. Ботевград да бъдат формирани четири групи за деца на 

възраст от десет месеца до седем години, с общ капацитет 90 места. 

3. Във Филиал „Детелина” към Обединено детско заведение 

«Иглика» гр. Ботевград да бъдат преразпределени деца от останалите 

детски заведения на територията на гр Ботевград, да се приемат 

незаписани деца и да бъде назначен персонал, след приключване на 

ремонтните дейности по проект № BG16RFOP001-2.001-0083 „Въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Ботевград”. 

 



4. Възлага на кмета на Община Ботевград да издаде заповед за 

откриване на филиал „Детелина” към  ОДЗ «Иглика»  гр. Ботевград и да 

организира обнародването й в Държавен вестник след приключване на 

ремонтните дейности по проект № BG16RFOP001-2.001-0083 „Въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност в сгради от образователната 

инфраструктура на гр. Ботевград” и въвеждане в експлоатация на обекта. 

 
 
 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

          

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№177 

Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на Докладна записка относно разрешение  за изработване 

на Подробен устройствен план (ПУП)–ПЗ за поземлен имот с 

идентификатор 05815.40.205 м.”Темуша”, Кадастрална карта и 

Кадастрални регистри (КК и КР) на землището на гр.Ботевград с цел 

промяна предназначението на земеделските земи за „Площадка за 

компостиране на зелени/биоотпадъци, събиране, съхранение и третиране 

на  битови и строителни отпадъци – Регион Ботевград”, и изработване 

ПУП- Парцеларен план на техническата инфраструктура, представляващи 

съставна част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по реда 

на чл. 150, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ)/вх.№ 1077/ 

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 Закона за 

местното самоуправление и местната администрация , във връзка с 

Решение №.8 от Протокол №8/23.06.2015 год. на ОЕСУТ и на основание  

чл.124а, ал.1 от ЗУТ и проведено     гласуване   с 24  гласа „за”, 0 гласа 

„против”,  0 гласа „въздържали се” при общ брой общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ 

на поземлен имот с идентификатор 05815.40.205 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, с цел промяна предназначението на 

същия и представляващи съставна част от  комплексен проект за 

инвестиционна инициатива по реда на чл.150, ал.1 от ЗУТ. 

 

 



2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ  със приложена скица 

предложение за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП)–ПЗ и 

ПУП-ПП за поземлен имот с идентификатор 05815.40.205 м.”Темуша” по 

КК и КР на землището на гр.Ботевград, за „Площадка за компостиране 

на зелени/биоотпадъци, събиране, съхранение и третиране на  битови 

и строителни отпадъци– Регион Ботевград”.   

 

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

произтичащите от горното решение процедури. 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

           

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №178 

                                      Гр.Ботевград,30.06.2016 г. 

 

   ПО ДОКЛАДВАНЕ НА  МАРТИН ТИНЧЕВ  -Председател 

на Общински съвет – Ботевград Проект на План за работа на Общинския 

съвет-Ботевград през третото тримесечие на 2016 година /вх.№ 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 

20  гласа „за”, 0 гласа „против”,  4 гласа „въздържали се” при общ брой 

общински съветници 28                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Приема План за  работа на Общинския съвет-Ботевград за третото 

тримесечие на 2016 година. 

 

 

 

 

 

 

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/ 
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./ 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



 

 

 


