ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!

РЕШЕНИЕ
№179
Гр.Ботевград,06.07.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно
извършване на
компенсирани промени в плана за капиталови разходи финансирани с
целева субсидия от държавния бюджет за 2016 година на община
Ботевград/вх.№0807-1003/ и становища на Постояннитe комисии по
териториално развитие и екология и бюджет и финанси по същия въпрос,
Общинският съвет–Ботевград на основание чл. 21,ал.1,т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация , във връзка с
чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси и разпоредбите на Закона за
държавния бюджет на Република България за 2016 година 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. Приема компенсирани промени в плана за капиталови разходи
финансирани с целева субсидия за 2016 година, съгласно Приложение 1.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№180
Гр.Ботевград,06.07.2016 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.№0807-1004/и становище на Постоянната комисия
по териториално развитие и екология и Постоянната комисия по бюджет
и финанси по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание
чл.21, ал.1, т.7,т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация , чл.75-79 от АПК,чл.28,ал.1,вр.чл.8 и чл.11,ал.3
от ЗНА и проведено поименно гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал 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 Глава Трета „Цени на услуги, неуредени със
закон, предоставени от Община Ботевград на физически и
юридически лица”, се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.55 „а”. се създава нова точка 4. със следния текст:
„Такса вход открит плувен басейн към спортно-тренировъчен
комплекс „Ботевград”, гр. Ботевград – за учащи до 19-годишна
възраст – 3.00 лв., а за всички останали лица – 5.00 лв.”
.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№181
Гр.Ботевград,06.07.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно одобряване ПУП-парцеларен
план и план схема за Външно ел.захранване НН и водопроводно
отклонение
за
обект”Метално
хале-склад
и
офиси”
в
м.”Параданското”,землището на гр.Ботевград./вх.№0807-1000/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 №.21 от
Протокол №8/23.06.2016 год. на ОЕСУТ и на основание чл.129 ал.1 от
ЗУТ и проведено
гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се” при общ брой общински съветници 28
Р Е Ш И :
1.Одобрява проект за
Подробен устройствен план /ПУП/ –
парцеларен план и план схема за Външно ел.захранване на НН с обща
дължина 340м. и водопроводно отклонение с обща дължина 92м. до
поземлен имот с идентификатор 05815.305.1108 м. „ Параданското”,
землище гр.Ботевград по КК и КР, за обект „Метално хале-склад и офиси”.
2.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./

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№182
Гр.Ботевград,06.07.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка за разрешение за изработване на
ПУП-ПЗ на ПИ№000013,находящ се в землището на с.Радотина/вх.№08061076/ и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и
екология по същия въпрос, Общинският съвет-Ботевград на основание
чл.21, ал.1, т. 11 във връзка с дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация 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 от ЗУТ проведено гласуване с 23 гласа „за”, 0
гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници
28
Р Е Ш И :
1. Разрешава изработване на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за застрояване на поземлен имот /ПИ/ № 000013, находящ се в
землище с. Радотина, Община Ботевград за Базова станция на Globul
GSM/UMTS № 2171.
2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването на
произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите на
Закона за устройство на територията.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№183
Гр.Ботевград,06.07.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешение за
изработване на Проект за ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на
земеделска земя м.”Дръстила”,землище на с.Краево/вх.№0806-1075/
и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и
екология по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание
чл.21, ал.1, т. 11 във връзка с дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация 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 от ЗУТ и проведено гласуване с
23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой
общински съветници 28
Р Е Ш И :
1. Разрешава изработване на Проект за Подробен устройствен план
/ПУП/ - План за застрояване с цел промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди – за строителство на сграда за
съхранение и преработка на селскостопанска продукция в имот № 019185,
местност „Дръстила”, землище на с. Краево, община Ботевград, Софийска
област.
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира
извършването на произтичащата от горното решение процедура съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията.
.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./

Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№184
Гр.Ботевград,06.07.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешение за
изработване на Проект за ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на
земеделска земя м.”Киведар”,землище на с.Рашково/вх.№0806-1069/
и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и
екология по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание,
чл.21, ал.1, т. 11 във връзка с дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация ЗМСМА и на
основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 12, ал. 2,
чл.59, ал. 1, чл. 125, ал. 7 от ЗУТ и проведено гласуване с 23 гласа „за”,
0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински
съветници 28
Р Е Ш И :
1. Общински съвет – Ботевград разрешава изработване на Проект за
Подробен устройствен план / ПУП/ - План за застрояване на имот с
проектен № 057050, образуван от имот № 057046 за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, в местност
„Киведар”, землище на с. Рашково, община Ботевград, Софийска област,
като за имота се установи устройствена зона Сти с технически показатели:
Пл. застр. – 60%, К инт – 1.2, озеленена площ мин. 40% и застрояване
ниско с височина до 10 м и височина на съоръжението до 30 м,
разположено свободно с ограничителни линии на разстояние 3.00 м от
имотните граници за застрояване на „Базова станция на БТК № VZ6104
(Мобилно телекомуникационно съоръжение) и одобрява Задание във
връзка с чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира
извършването на произтичащата от горното решение процедура съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./
Изготвил:А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№185
Гр.Ботевград,06.07.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА
ИВАН ГАВАЛЮГОВ– КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно разрешение за
изработване на Проект за ПУП-ПЗ с цел промяна предназначението на
земеделска земя м.”Мачово бърдо””,землище на с.Литаково/вх.№08061068/и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и
екология
по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на
основание, чл.21, ал.1, т. 11 във връзка с дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация
ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 12, ал. 2, чл.59, ал. 1, чл. 125, ал. 7 от ЗУТ, и проведено
гласуване с 23 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се”
при общ брой общински съветници 28
Р Е Ш И :
1. Общински съвет – Ботевград разрешава изработване на Проект за
Подробен устройствен план / ПУП/ - План за застрояване на имот с
проектен № 008319, образуван от имот № 008032, местност „Мачово
бърдо”, землище на с. Литаково, община Ботевград, Софийска област, като
за имота се установи устройствена зона Сти с технически показатели: Пл.
застр. – 60%, К инт – 1.2, озеленена площ мин. 40% и застрояване ниско с
височина до 10 м и височина на съоръжението до 30 м, разположено
свободно с ограничителни линии на разстояние 3.00 м от имотните
граници за застрояване на „Базова станция на БТК № SO1901 (Мобилно
телекомуникационно съоръжение)
2. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира извършването
на произтичащата от горното решение процедура съгласно разпоредбите
на Закона за устройство на територията.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
/инж. ЦАНКО ЦАНОВ/
/По Пълномощно №33/01.07.2016 г./
Изготвил:А.Нейкова

