ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№223
Гр.Ботевград, 12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване на Община
Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.../вх.№0809-1010/и становища на Постоянните комисии по
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, т.
1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и
храните и Приложение № 10 към чл. 35, ал. 1 от същата наредба, раздел III.
ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т. 12 и т. 13, и проведено гласуване с 26 гласа
„за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински
съветници 28,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за
финансиране с проект „Реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. на
територията на Община Ботевград“ съгласно с разпоредбата на чл. 4, т. 3
от Наредба №12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 .
2. Потвърждава, че дейностите, включени в проекта на Община
Ботевград по чл. 4, т. 3 от Наредба №12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съответстват на
Стратегическа цел 1: Качествена и модернизирана среда и съхранени
ресурси, Приоритет 1: Подобряване стандарта и условията за живот и
отдих на населението от Общинския план за развитие на община Ботевград
2014-2020.

3. Потвърждава, че се задължава да спазва законодателството в
областта на държавните помощи при сключване на договор за
предоставяне на финансова помощ, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 6 от Наредба
№12 от 25 юли 2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони
2014-2020.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ
Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№224
Гр.Ботевград, 12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване на Община
Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.../вх.№0809-1011/и становища на Постоянните комисии по
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17, т.
1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и
храните и Приложение № 10 към чл. 35, ал. 1 от същата наредба, раздел III.
ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т. 12 и т. 13, и проведено
гласуване с 26
гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой
общински съветници 28
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за
финансиране с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи
улици и тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията
на Община Ботевград” в съответствие с разпоредбата на чл. 4, т. 1 от
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони
2014-2020 .
2. Потвърждава, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите
по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и
тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на
Община Ботевград” са изградени или реконструирани водоснабдителните
и/или канализационните системи (ВиК) или не се предвижда да се
изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години,
считано от датата на подаване на заявление за подпомагане, съгласно
изискванията на чл. 19, ал. 1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.

3. Потвърждава, че дейностите, включени в проекта на Община
Ботевград по чл. 4, т. 1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 съответства на
Стратегическа цел 1: Качествена и модернизирана среда и съхранени
ресурси, Приоритет 1: Подобряване стандарта и условията за живот и
отдих на населението от Общинския план за развитие на община Ботевград
2014-2020.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ
Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№225
Гр.Ботевград, 12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване на Община
Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.../вх.№0809-1012/и становища на Постоянните комисии по
същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 17,
т.1 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и
храните и Приложение № 10 към чл. 35, ал. 1 от същата наредба, раздел III.
ПРИДРУЖАВАЩИ ОБЩИ, т. 12 и т. 13 и проведено гласуване с 26
гласа „за”, 0гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой
общински съветници 28,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие Община Ботевград да кандидатства за
финансиране с проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи
общински пътища на територията на Община Ботевград” в съответствие с
разпоредбата на чл. 4, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане
на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
2. Потвърждава, че пътищата, обект на интервенция, са вписани в
Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за утвърждаване списък
на общинските пътища и/или в последващите му изменения и допълнения.
3. Потвърждава, че под терена, в който ще се изпълнят дейностите
по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински
пътища на територията на Община Ботевград”, са изградени или
реконструирани водоснабдителните и/или канализационните системи
(ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК

системи за период от седем години, считано от датата на подаване на
заявление за подпомагане, съгласно изискванията на чл. 19, ал. 1 от
Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.

4. Потвърждава, че дейностите, включени в проекта на Община
Ботевград по чл. 4, т. 2 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 съответства на
Стратегическа цел 1: Качествена и модернизирана среда и съхранени
ресурси, Приоритет 1: Подобряване стандарта и условията за живот и
отдих на населението от Общинския план за развитие на община Ботевград
2014-2020.
5. Възлага на Общинска администрация – Ботевград да направи
проверка дали инвестиционните проекти включват изграждане на защитни
тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура и дали
отговарят на изискванията на програмата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ
Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№226
Гр.Ботевград, 12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно кандидатстване на читалища
от Община Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на
селските райони 2014-2020 г.../вх.№0809-1013/ становища на Постоянните
комисии по същия въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание
чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37, ал.3 и ал.6, т.1 от Закона за общинската собственост,
чл.73, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 17, т. 1 от Наредба № 12 от 25
юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните и Приложение №
10 към чл. 35, ал. 1 от същата наредба, раздел III. ПРИДРУЖАВАЩИ
ОБЩИ, т. 13 и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 28,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж, за срок
от 10 /десет/ години, считано от датата на подаване на заявлението за
финансиране по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
ПРСР 2014-2020 на:
1.1. Народно читалище „Събуждане 1895”, с.Врачеш, за реализиране
на проект: «Обновяване и благоустройство на Народно читалище
„Събуждане 1895”, с.Врачеш» върху недвижим имот, представляващ УПИ
ХХ в кв.1 по РП на с.Врачеш с площ от 1720 кв.м, заедно със застроената в
него двуетажна масивна сграда ЧИТАЛИЩЕ със ЗП 555 кв.м.
1.2. Народно читалище „Никола Василев Ракитин 1890“, с.Трудовец,
за реализиране на проект: «Ремонт, оборудване и обзавеждане на Народно
читалище „Никола Василев Ракитин 1890“, с.Трудовец » върху недвижим

имот, представляващ УПИ ХХХII в кв.58 по РП на с.Трудовец с площ от
5393 кв.м, заедно със застроената в него триетажна масивна сграда
ЧИТАЛИЩЕ със ЗП 1510 кв.м.

1.3. Народно читалище „19-ти Февруари 1906“, с.Скравена, за
реализиране на проект: «Обновяване и благоустройство на Народно
читалище 19 Февруари 1906“, с.Скравена» върху недвижим имот,
представляващ УПИ XI в кв.42 по РП на с.Скравена с площ от 4737 кв.м,
заедно със застроената в него двуетажна масивна сграда ЧИТАЛИЩЕ със
ЗП 1125 кв.м.
2. Възлага на кмета на Община Ботевград да организира процедурите
по реда на ЗОС, произтичащи от решението по т.1.
3. Потвърждава, че дейностите, включени в проектите на Народно
читалище „Събуждане 1895”, с.Врачеш, Народно читалище „Никола
Василев Ракитин 1890“, с.Трудовец и Народно читалище „19 Февруари
1906“, с.Скравена, по чл. 4, т. 7 от Наредба № 12/25.07.2016 г. на МЗХ за
прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
ПРСР за периода 2014 – 2020 г. съответстват на Стратегическа цел 1:
Качествена и модернизирана среда и съхранени ресурси, Приоритет 2:
Развитие на приобщаваща социална среда и равни условия за всички хора
от Общинския план за развитие на община Ботевград 2014-2020.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ
Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№227
Гр.Ботевград, 12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД
на
Докладна записка относно кандидатстване на
НЧ”Христо Ботев 1884” гр.Ботевград за безвъзмездна финансова помощ по
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. /вх.№0809-1014/ и
становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет–
Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.39, ал.2, ал.3 и ал.5 от
Закона за общинската собственост, § 4 от ПЗР на Закона за народните
читалища, чл.78, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, чл. 17, т. 1 от Наредба № 12 от 25
юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните и Приложение №
10 към чл. 35, ал. 1 от същата наредба, раздел III. ПРИДРУЖАВАЩИ
ОБЩИ, т. 13 и проведено поименно гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа
„против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 28,
Р Е Ш И:
1. Потвърждава, че дейностите, включени по проект «Закупуване на
оборудване и обзавеждане за нуждите на Народно читалище „Христо
Ботев 1884“, гр. Ботевград» по чл. 4, т. 7 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г.
за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съответстват на
Стратегическа цел 1: Качествена и модернизирана среда и съхранени
ресурси, Приоритет 2: Развитие на приобщаваща социална среда и равни
условия за всички хора от Общинския план за развитие на община
Ботевград 2014-2020.

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване на
Сграда за култура и изкуство - Читалище „Христо Ботев 1884“, гр.
Ботевград (съгласно АПОС №2198/13.01.2016 г.), за срок от 10 /десет/
години, считано от датата на подаване на заявлението за финансиране, на
Народно читалище „Христо Ботев 1884“, гр. Ботевград, за реализиране на
проект: «Закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Народно
читалище „Христо Ботев 1884“, гр. Ботевград».

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ
Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№228
Гр.Ботевград,12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно становище на
Общински съвет по проект за изграждане на „Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца с увреждания” на
Сдружение”Детски рай-НОРЕ по подмярка 7.2. на ПРСР2014-2020 г
/вх.№0809-1016/ и становище на Постоянната комисия СПИ по същия
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.23 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, и
проведено
гласуване с 26 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се” при общ брой общински съветници 28
Р Е Ш И :
1. Изразява становище, че заложените дейности по проект за изграждане
на „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”от
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. съответстват на
Общински план за развитие на община Ботевград 2014-2020 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ

Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№229
Гр.Ботевград,12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на
финансови средства за проектно проучвателни работи и изготвяне на
технически проект за обект: «Реконструкция на водопроводната мрежа
на с.Трудовец и с.Врачеш „/вх.№0809-1015/и становище на
Постоянната комисия по бюджет и финанси по същия въпрос,
Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и проведено
поименно гласуване
с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 1 глас
„въздържал се” при общ брой общински съветници 28
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до
70 000 /седемдесет хиляди/ лева от собствени бюджетни средства /
Изравнителна субсидия / на Община Ботевград, за
осигуряване
финансирането на Проектно проучвателни работи и изготвяне на
технически проект за обект: «Реконструкция на водопроводната мрежа на
с.Трудовец и с.Врачеш».
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ

Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№230
Гр.Ботевград,12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на
Докладна записка
относно
функциониране на паралелки под норматива за минимален брой
ученици през учебната 2016/2017 година в общинските училища на
територията на община Ботевград /вх.№0809-1017//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 ЗМСМА и във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и т.3
, ал.4 и ал.6 от Наредба №7/29.12.2000г. на МОН за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и
в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, и
проведено гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се” при общ брой общински съветници 28
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за функционирането на паралелки с численост на
учениците под норматива за минимален брой в общинските училища
за учебната 2016/2017г., както следва:
№

1

Училище

2
1. ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” - Липница
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” - Липница
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” - Липница

2. ОУ „Отец Паисий” -

Клас

Брой
ученици в
маломерни
паралелки

Норматив за
мин.брой

3
Слята паралелка І-ІІІ
клас
Слята паралелка ІІ-ІV
клас
Слята паралелка VІІ-VІІІ
клас

4
13

5
16

Недос
тиг
до
мин.б
рой
6
3

14

16

2

16

18

2

Общо

43

50

7

ІІІ клас

14

16

2

с.Врачеш
ОУ „Отец Паисий” с.Врачеш
ОУ „Отец Паисий” с.Врачеш
ОУ „Отец Паисий” с.Врачеш
3. ПМГ „Акад. Проф.д-р
Асен Златаров”
Ботевград
4. ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” – Ботевград

5. ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” – Скравена
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” – Скравена
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” – Скравена
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” – Скравена
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” – Скравена
6. ОУ „В
Левски”Новачене
ОУ „В
Левски”Новачене
ОУ „В
Левски”Новачене
ОУ „В
Левски”Новачене
ОУ „В
Левски”Новачене
ОУ „В
Левски”Новачене
ОУ „В
Левски”Новачене
ОУ „В
Левски”Новачене
7. ОУ „В Левски” Ботевград
ОУ „В Левски” Ботевград
ОУ „В Левски” Ботевград
ОУ „В Левски” Ботевград
ОУ „В Левски” Ботевград
8

ОУ „Л.Каравелов”
с.Трудовец
ОУ „Л.Каравелов”
с.Трудовец

VІ б клас

16

18

2

VІІ б клас

14

18

4

VІІІ клас

10

18

8

Общо

54

70

16

Хв

16

18

2

Общо

16

18

2

VІІ Б

16

18

2

VІІ А
Общо

17
33

18
18

1
3

ІІ клас

11

16

5

ІІІ клас

14

16

2

ІV клас

11

16

5

VІІ клас

13

18

5

VІІІ клас

11

18

7

Общо

60

84

24

І клас

10

16

6

ІІ клас

10

16

6

ІІІ клас

10

16

6

ІV клас

10

16

6

V клас

10

18

8

VІ клас

10

18

8

VІІ клас

10

18

8

VІІІ клас

10

18

8

Общо
І б клас
ІІІ а клас
ІV а клас
VІ б клас
VІІІ а клас
Общо
ІV клас

80
12
12
12
12
12
60
10

136
16
16
16
18
18
84
16

56
4
4
4
6
6
24
6

VІІ клас

11

18

7

ОУ „Л.Каравелов”
с.Трудовец
9

ОУ”Н.Й.Вапцаров”
град Ботевград

VІІІ

10

18

8

Общо
VІІІ

31
15

52
18

21
3

Общо
Общо за общината

15
392

18
548

3
156

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ

Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№231
Гр.Ботевград,12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване
съгласие за допълване и актуализиране програмата за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ботевград
през 2016 година/вх.№0809-1001//и становище на Постоянната комисия
по стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският
съвет–Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9
от ЗОС и чл. 2а, ал. 2 от НРПУРОИ, и проведено поименно гласуване
с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой
общински съветници 28
Р Е Ш И :
1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие Програмата за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в Община-Ботевград през
2016 г. да се актуализира както следва:
В Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които Общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като
непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на
вещни права, под аренда или за предоставяне за управление”, буква В.
Имоти, върху които община Ботевград има намерение да учреди вещно
право на ползване или право на управление се включат следните имоти:
- самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.301.279.1.9 с площ
334,00 кв.м. с трайно предназначение на самостоятелния обект: за офис,
брой нива на обекта: 1, представляващ втори над партерен етаж на
двуетажна масивна сграда, построена 1975 г., находящ се в УПИ ХІІ, кв. 75
по плана на гр. Ботевград;

- ПИ с идентификатор 05815.36.152 с площ от 23598 кв.м., начин на трайно
ползване: за водостопанско хидромелиоративно съоръжение, заедно със
застроените в него сгради, находящ се местност „Калница”, землище
Ботевград.
2. Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира извършването на
произтичащите от т.1 на горното решение процедури по ЗОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ

Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№232
Гр.Ботевград,12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване
съгласие за допълване и актуализиране програмата за управление и
разпореждане с имотите-общинска собственост в община Ботевград
през 2016 година/вх.№0809-1009/и становище на Постоянната комисия
по стопанска политика и инвестиции по същия въпрос, Общинският
съвет–Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9
от ЗОС и чл. 2а, ал. 2 от НРПУРОИ, и проведено поименно гласуване
с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържал се” при общ брой
общински съветници 28
Р Е Ш И :
1. Общински съвет-Ботевград дава съгласие Програмата за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост в Община-Ботевград през
2016 г. да се актуализира както следва:
В

Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които Общината има

намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне
като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване
на вещни права, под аренда или за предоставяне за управление”, буква Д.
Описание на имотите, които общината има намерение да предостави под
аренда се включат следните имоти:
- Поземлен имот с идентификатор 05815.6.8/нула, пет, осем, едно,
пет, точка, шест , точка, осем/ с площ от 6310.00/шест хиляди триста и
десет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на
трайно ползване:нива; с номер по предходен план 006008, категория:
шеста.

- Поземлен имот с идентификатор 05815.6.158/нула, пет, осем, едно,
пет, точка, шест , точка, сто петдесет и осем/ с площ от 53728.00/петдесет и
три хиляди седемстотин двадесет и осем/ кв.м., с трайно предназначение
на територията: земеделска; начин на трайно ползване:изоставени трайни
насаждения; с номер по предходен план 000329, категория:десета.
2.Възлага

на

Кмета

на

Община-Ботевград

да

организира

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ

Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№233
Гр.Ботевград,12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА
ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Докладна записка изваждане на ДМА от
активите на „ВиК”Бебреш”ЕООД/вх.№0808-1001//и становище на
Постоянната комисия по стопанска политика и инвестиции по същия
въпрос, Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 във връзка с чл.12,ал.1 от ЗОС и проведено
поименно гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0 гласа
„въздържал се” при общ брой общински съветници 28
Р Е Ш И :
1.Изважда от дълготрайните материални активи на „В и К Бебреш”
ЕООД, гр. Ботевград, за сметка на собствения капитал и дава съгласие за
придобиване правото на собственост от Община Ботевград върху следните
активи:
1.1.Сграда с идентификатор 05815.304.121.1 по КККР на гр.
Ботевград, ул.„Цар Иван Шишман” № 27, със застроена площ 247 кв.м.,
брой етажа 3, функционално предназначение: друг вид обществена сграда,
1.2.Сграда с идентификатор 05815.304.121.2 по КККР на
гр.Ботевград, ул.”Цар Шишман” № 27, със застроена площ 18 кв.м., брой
етажа 1, функционално предназначение : хангар, депо, гараж, с обща
балансова стойност 80 890.66 лв.
2.Предоставя за стопанисване и управление на „В и К Бебреш”
ЕООД материалните активи описани в т.1
3.Възлага на кмета на Община Ботевград да организира
произтичащите от горното решение процедури по Закона за общинската
собственост.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ

Изготвил: А.Нейкова

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД
ПРЕПИС!
РЕШЕНИЕ
№234
Гр.Ботевград,12.09.2016 г.
ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предварително съгласие и
разрешение за изработване на ПУП-ПП за електрозахранване на обект”Нов
електропровод за кравеферма,обслужващи сгради и трафопост” и
водопроводно отклонение на ПИ в землището на с.Литаково и одобряване
на Задание по чл.125 от ЗУТ/вх.№0807-1050/и становище на Постоянната
комисия по стопанска политика и инвестиции
по същия въпрос,
Общинският съвет–Ботевград на основание чл.21, ал.1, т. 11, във връзка с
дейностите по чл.17, ал.1,т.2 от ЗМСМА и на осн. 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 о гласуване с 25 гласа „за”, 0 гласа „против”, 0
гласа „въздържал се” при общ брой общински съветници 28
Р Е Ш И :
1.Дава предварително съгласие и разрешение за изработване на
Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларни планове /ПП/ за
електрозахранване за обект ”Нов електропровод за кравеферма,
обслужващи сгради и трафопост” и водопроводно отклонение за поземлен
имот № 049235 по КВС, м. „Слава поляна”, землище на с. Литаково, общ.
Ботевград;
2. Одобрява Техническо задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ съгласно
представените скици – мотивирано предложение.
3. Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира
извършването на произтичащите от точка 1 и точка 2 процедури съгласно
разпоредбите на Закона за устройство на територията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
МАРТИН ТИНЧЕВ
Изготвил: А.Нейкова

