
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

ПРЕПИС! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№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! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№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! 

Р Е Ш Е Н И Е 

№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! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№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! 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№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! 

             

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №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! 

             

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №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! 

             

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №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: 
 

№ Училище Клас Брой 

ученици в 

маломерни 

паралелки 

Норматив за 

мин.брой 

Недос

тиг 

до 

мин.б

рой 

1                   2 3 4 5 6 

1.  ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” - Липница 

Слята паралелка  І-ІІІ 

клас 

13 

 

16 

 

3 

 

 ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” - Липница 

Слята паралелка  ІІ-ІV 

клас 

14 

 

16 

 

2 

 

 ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” - Липница 

Слята паралелка  VІІ-VІІІ 

клас 

 

16 18 2 

 

 

 Общо 43 50 7 

2.  ОУ „Отец Паисий” - ІІІ клас 14 16 2 



с.Врачеш 

 ОУ „Отец Паисий” - 

с.Врачеш 

VІ б клас  16 

 

18 

 

2 

 

 ОУ „Отец Паисий” - 

с.Врачеш  

VІІ б клас 14 18 4 

 ОУ „Отец Паисий” - 

с.Врачеш 

VІІІ клас 

 

10 18 8 

  Общо  54 70 16 

3.  ПМГ „Акад. Проф.д-р 

Асен  Златаров” 

Ботевград 

 

Х в 

 

16 

 

18 

 

2 

  Общо  

 

16 18 2 

4.  ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” – Ботевград 

 

VІІ Б  

 

16 

 

18 

 

2 

   

VІІ А  

 

17 

 

18 

 

1 

  Общо  

 

33 18 3 

5.  ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” – Скравена 

ІІ клас 11 16 5 

 ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” – Скравена 

ІІІ клас  14 16 2 

 ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” – Скравена 

ІV клас 11 16 5 

 ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” – Скравена 

VІІ клас 13 18 5 

 ОУ „Св.Св.Кирил и 

Методий” – Скравена 

VІІІ клас 11 18 7 

  Общо 

 
60 84 24 

6.  ОУ „В 

Левски”Новачене 

І клас 10 16 6 

 ОУ „В 

Левски”Новачене 

ІІ клас 10 16 6 

 ОУ „В 

Левски”Новачене 

ІІІ клас  10 16 6 

 ОУ „В 

Левски”Новачене 

ІV клас 10 16 6 

 ОУ „В 

Левски”Новачене 

V клас 10 18 8 

 ОУ „В 

Левски”Новачене 

VІ клас 10 18 8 

 ОУ „В 

Левски”Новачене 

VІІ клас 10 18 8 

 ОУ „В 

Левски”Новачене 

VІІІ клас 10 18 8 

   Общо 80 136 56 

7.  ОУ „В Левски” Ботевград І б клас 12 16 4 

 ОУ „В Левски” Ботевград ІІІ а клас  12 16 4 

 ОУ „В Левски” Ботевград ІV а клас 12 16 4 

 ОУ „В Левски” Ботевград VІ б клас 12 18 6 

 ОУ „В Левски” Ботевград VІІІ а клас 12 18 6 

  Общо 60 84 24 

8 ОУ „Л.Каравелов” 

с.Трудовец 

ІV клас 10 16 6 

 ОУ „Л.Каравелов” 

с.Трудовец 

VІІ клас 11 18 7 



 ОУ „Л.Каравелов” 

с.Трудовец 

VІІІ 10 18 8 

  Общо 31 52 21 

9 ОУ”Н.Й.Вапцаров” 

град Ботевград 

VІІІ 15 18 3 

  Общо 15 18 3 

  Общо за общината 392 548 156 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:        

                           

                                      МАРТИН ТИНЧЕВ 
 

 

 

 

 

Изготвил: А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

 

 ПРЕПИС! 

             

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №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! 

             

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №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! 

             

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №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! 

             

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                      №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 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

      

 

  

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №235 

                                      Гр.Ботевград,19.09.2016 г. 

   

 

 

                 ПО ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  относно Учредяване на 

безвъзмездно право на ползване на Народно читалище”Христо Ботев 

1884”-гр. Ботевград /вх.№0809-1028/, 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 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.Дава съгласие да се учреди на Народно читалище «Христо Ботев 

1884»,гр.Ботевград,безвъзмездно право на ползване на част от 

«Административна сграда на общинска администрация-Ботевград и 

библиотека/съгласно  АПОС№2540/12.09.2016 година/ в която се 

помещава Общинска читалищна библиотека»Иван Вазов»,гр.Ботевград за 

срок от 10/десет/ години. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

      

 

  

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №236 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на 

община Ботевград на Информация за готовността на учебните и детски 

заведения на територията на община Ботевград за провеждане на учебната 

2016-2017 година/вх.№0809-1046/ и становища на Постоянните комисии 

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

т.23 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация  и 

проведено  гласуване, с  26 гласа „за”, 0  гласа „против”, 0  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

    

1.Приема Информация за готовността на учебните и детски заведения на 

територията на община Ботевград за провеждане на учебната 2016-2017 

година. 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

      

 

  

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №237 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на 

община Ботевград на Докладна записка относно  приемане Годишен  

отчет за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2015 година 

/вх.№0808-1007/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, 

Общинският съвет – Ботевград на основание чл. 21, ал. 1, т.6  и ал.2 от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с 

чл.140 от ЗПФ  и проведено  поименно гласуване, с  25 гласа „за”, 0  гласа 

„против”, 1  гласа „въздържал се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

    

1.Приема  отчета за изпълнение на бюджета на община Ботевград за 2015 

година/Приложение1/,както следва: 

1.1. По прихода в размер на  17 266 514 лева 

1.2. По разхода в размер на   17 266 514 лева, в т.ч.: 

-Държавни дейности -        10 131 294 лева 

-Местни дейности -  6 488 493 лева 

-Дофинансиране с общински приходи: 646 727 лева 

2.Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 

2015 година съгл. Приложение 2. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

       

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №238 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 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 размера на 

местните данъци на територията на Община Ботевград/вх.№0808-1006/  

и становища на Постоянните комисии по същия въпрос, Общинският съвет 

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

и местната администрация, във вр. с чл.1,ал.2 от ЗМДТ,чл.75-79 от 

АПК,чл.28,ал.1,вр.чл.8 и чл.11,ал.3 от ЗНА  и проведено  гласуване, с 25 

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

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

   Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето размера на местните данъци на територията на Община 

Ботевград, както следва: 

I. В разпоредбите на Глава първа „Общи положения“, се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В чл. 2 се създава нова точка 8 със следното съдържание: 

т. 8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.“ 

II. Създава се нов Раздел VII с текстове член 60-66. 

Раздел VІІ  

Данък върху таксиметров превоз на пътници 

Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с 

данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от 

тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по 

реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона 

за данъците върху доходите на физическите лица с изключение на 

случаите по глава втора, раздел VI от този закон. 

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за  



            2. 

извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на 

съответната община по Закона за автомобилните превози. 

Чл. 61. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров  превоз на 

пътници е 400 лева. 

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от 

данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е 

издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за съответната година до 31 октомври 

,данъка се събира на база на действащия размер за предходната година. 

Чл. 62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от 

Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават 

данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, за 

територията на която е издадено разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници. 

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 

определянето на данъка. 

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички 

промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на 

данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна 

декларация се подава и от прехвърлителя, и от преобретателя в 7-дневен 

срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в 

съответната община. 

Чл. 63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва 

в приход на съответната община, за територията на която е издадено 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за 

текущата година се определя по следната формула: 

ДДТГ = ГДТПП x  БМ , където 

            

12 

  

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 



           3. 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на 

пътници по чл. 61; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров 

превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения 

годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по 

следната формула 

НВДТПП = ПГДТПП x БМ 
, където 

 

                       12 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на 

прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници. 

Чл. 65. Данъкът по чл. 61 се внася преди получаване на издаденото 

разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

Чл. 66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по 

писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс. 

III. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2017г.  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 

 
 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                               

 

                  

 ПРЕПИС! 

      

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №239 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на 

община Ботевград на Докладна записка относно приемане на Програма за  

развитие на туризма в община Ботевград 2016-2020 година /вх.№0809-

1027/ и становища на Постоянните комисии по същия въпрос,Общинският 

съвет - Ботевград на основание чл.21,ал.1,т.12 от  Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и проведено  гласуване, с  26 

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

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 1. Приема Програма за  развитие на туризма в община Ботевград 

2016-2020 година. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 



                               

                

 ПРЕПИС! 

      

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №240 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на 

община Ботевград на  Докладна записка за даване съгласие за допълване 

и актуализиране Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска  собственост в Община Ботевград през 2016 година /вх.№0809-

1002/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  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: 

1.1. 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 Б. 

Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или учреди 

право на строеж върху тях, Таблица 2 се допълни със следните имоти: 

-  продажба на  поземлени имоти с номера 599.11; 599.14; 599.18; 599.20; 

599.21 по плана на новообразуваните имоти съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ 

в местност Чешковица, с. Врачеш;       - ----

учредяване право на строеж за пристрояване на „МАРИУС ГРУП” ЕООД в 

ПИ 05815.302.282 по КККР на гр. Ботевград. 



1.2. 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 Г. 

Описание на имотите, които общината  има намерение да предостави за 

публично-частно партньорство или за концесия или за внасяне на 

непарична вноска в капитала на търговски дружества се включи: 

- предоставяне на концесия на микроязовир в землището на с. Гурково.  

1.3. В Раздел V. „Описание на имотите, в които общината има намерение 

да прекрати съсобственост с физически и юридически лица”: 

- в Таблица 3, т. 8. - Право на строеж за пристрояване на „МАРИУС ГРУП” 

ЕООД в ПИ 05815.302.282 по КККР на гр. Ботевград се заличава, 

- в Таблица 3, се създава се нова т. 8 – В УПИ Х-890 в кв.17 по плана на с. 

Врачеш с Пепа Николова Василева и Румен Асенов Василев; 

- в Таблица 3, се създава нова точка  т. 9 – В УПИ ІV-399, 3007 в кв. 30 по 

плана на с. Трудовец със Снежинка Василева Балевска. 

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                               

                  

 ПРЕПИС! 

      

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №241 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на 

община Ботевград на  Докладна записка относно предоставяне за 

управление и стопанисване на недвижим имот,частна общинска 

собственост/вх.№0809-1034/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.11,ал.2  

във вр. с чл.12,ал.1 от  ЗОС и проведено   поименно гласуване, с  24 гласа 

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

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

    1.Общински съвет-Ботевград предоставя за управление и 

стопанисване на „Балкангаз 2000” АД, с ЕИК 130203228, седалище и адрес 

на управление:гр.Ботевград, ул. Академик Стоян Романски № 2 : 

 - 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; 

2.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

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

ЗОС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                               

                  

 ПРЕПИС! 

      

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №242 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на 

община Ботевград на  Докладна записка относно предоставяне за 

управление и стопанисване на недвижим имот,публична общинска 

собственост/вх.№0809-1035/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.11,ал.2  

във вр. с чл.12,ал.1 от  ЗОС и проведено   поименно гласуване, с 24 гласа 

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

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

    1. Общински съвет-Ботевград предоставя за управление, 

стопанисване  и експлоатация на „В и К Бебреш” ЕООД, с ЕИК : 

122052207, седалище и адрес на управление: Ботевград,  ул. Цар Иван 

Шишман № 27: 

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 както следва:.  

1. Едноетажна промишлена сграда с идентификатор 05815.36.152.1/нула, 

пет, осем,едно, пет, точка, три, шест, точка, едно, пет, две, точка, едно/ със 

застроена площ 252 /двеста петдесет и два/ кв.м.  

 

             



 

2. 

/Административно-лабораторна сграда-  едноетажна монолитна сграда, с 

четирискатен покрив, с PVC дограма,състояща се от  помещение за 

централен пулт за управление на ПСОВ, складови помещения лабораторна 

стая, стая на ръководителя, стая за персонала, санитарно битови 

помещения, заедно с изпълнени електро инсталация, инсталации ОВК, 

инсталации ВК, архитектурно завършени помещения и външни СМР, 

свързана с площадкови системи за ВК, електроснабдяване/ 

2. Едноетажна сграда за водоснабдяване и/или канализация с 

идентификатор 05815.36.152.2/нула, пет, осем,едно, пет, точка, три, шест, 

точка, едно, пет, две, точка, две/ със застроена площ 36/ тридесет и шест/ 

кв.м. 

/Помещение за компресори-едноетажно монолитно помещение, свързано с 

интегрирана компактна сграда в западна посока, свързано с електро 

инсталация с монтиран стенен вентилатор/ 

3. Едноетажна сграда за водоснабдяване и/или канализация с 

идентификатор 05815.36.152.3/нула, пет, осем,едно, пет, точка, три, шест, 

точка, едно, пет, две, точка, три със застроена площ 99 /деветдесет и девет/ 

кв.м.  

Помещение за озонаторна инсталация - едноетажно монолитно 

помещение, с PVC врати 2 броя, вътрешна електро инсталация за 

осветление. Отделението е свързано с интегрираната компактна сграда в 

западната и част. 

4. Двуетажна сграда за водоснабдяване и/или канализация с 

идентификатор 05815.36.152.4/нула, пет, осем,едно, пет, точка, три, шест, 

точка, едно, пет, две, точка, четири/ със застроена площ 171/ ст. седемдесет 

и един/ кв.м. 



            3. 

Интегрирана компактна сграда за механично пречистване- триетажна, 

смесена конструкция - първи и втори етаж - монолитна стоманобетонова 

конструкция, трети етаж- стоманена конструкция, с покрив от метална 

носеща конструкция и термопанели, като на първи и трети етаж са 

оформени цялостни технологични зали, на втория - технологична сграда и 

помещение за управление на процесите, заедно с  монолитно 

стоманобетоново стълбище, монтирани ролетни врати 4 броя PVC и PVC 

вътрешна дограма. 

5. Едноетажна сграда за водоснабдяване и/или канализация с 

идентификатор 05815.36.152.5/нула, пет, осем,едно, пет, точка, три, шест, 

точка, едно, пет, две, точка, пет/ със застроена площ 256/ двеста петдесет  и 

шест/ кв.м.  

/Входна помпена станция - едноетажна сграда, метални конструкции, 

покрита с термопанели, с ролетна врата, ел.инсталация за осветление и 

силова, с монтирани 2 броя осови вентилатори/. 

Био-басейни за обработване на отпадни води- 4 бр.открити, разположени в 

северната част на интегрирана компактна сграда, монолитна конструкция, 

съвместно с три монолитни технологични канала за подаване на вода, за 

отвеждане на утайки, за декантирана вода, с монтирано технологично 

оборудване, свързани с електроинсталация за осветление и силова – СМР. 

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

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                                               ПРЕПИС! 

      

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №243 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

    ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община Ботевград на  

Докладна записка относно отдаване под аренда на земеделски имоти-частна общинска 

собственост /вх.№0809-1033/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,чл.8,ал.1 и ал.2 от  ЗОС,чл.24а,ал.5 

от ЗСПЗЗ,чл.39,ал.3 от НРУПРОИ и проведено   поименно гласуване, с  24 гласа „за”, 0  

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

Р  Е  Ш  И  : 

 1. Дава съгласие да се отдадат под аренда за срок от 10/десет/ години, след 

провеждане на публичен търг с тайно наддаване, следните общински имоти – частна 

общинска собственост, находящи се в землището на Ботевград, актувани с АЧОС, както 

следва: 

№ № на имот 

Площ 

дка Местност НТП 

Катего 

рия 

АОС 

№ 

Размер на  

год. 

арендна 

вноска  1-

5г./ лв за 

1дка 

Размер на  

год. 

арендна 

вноска 6-

10г./  лв за 

1дка 

1 

05815.6.158 53.728 Бърцето 

изост. тр. 

насажд. Х 

2460/ 

25.07. 

2016г. 8 14 

2 

05815.6.8 6.310 Плюскач нива VІ 

2461/ 

25.07. 

2016г. 12 30 

           2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС и ЗСПЗЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                               

                  

 ПРЕПИС! 

      

 

       Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №244 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 

                 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на 

община Ботевград  на Докладна записка относно продажба на едно 

жилище частна общинска собственост/вх.0809-1032/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  във вр. с чл.47,ал.1,т.3 и ал.2 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. Дава съгласие да бъде продадено жилище,частна общинска 

собственост,находящо се на адрес:гр.Ботевград,ЖК”Васил 

Левски”бл.51,вх.Г,ет.5,ап.15 на Григор Каменов Каменов  

за сумата 36 800.00 /тридесет и шест хиляди и осемстотин/лева. 

2.Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни процедурата по 

продажбата по т.1. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                               

                  

 ПРЕПИС! 

  

 

 

        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №245 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка  относно безвъзмездно придобиване на 

недвижим имот-държавна собственост по реда на чл.54 от Закона за 

държавната собственост/вх.№0809-1025/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.34,ал.1 от  ЗОС  и чл.5 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. Дава съгласие община Ботевград да придобие безвъзмездно по 

реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост правото на собственост 

върху недвижим имот – държавна собственост, включен в Програмата за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Ботевград през 2016 г., представляващ: 

 Урегулиран поземлен имот І – за училище,  в кв. 79 по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград/ бивш икономически техникум/ - 

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.16 по КККР на гр. Ботевград, 

вид територия: урбанизирана, НТП: за обект комплекс за образование, 

площ от 88588 кв. м., заедно със застроените  в него сгради. 



 

            2. 

Мотиви: Община Ботевград има интерес да придобие правото на 

собственост върху имота, за да кандидатства по програми с европейско 

финансиране  за възстановяване на парка, който се намира в имота, както и 

да влага общински средства за поддържането му.     

   

Бъдещото управление на недвижимия имот ще се осъществява само със 

собствени средства на община Ботевград, без допълнителни средства от 

държавния бюджет. 

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

процедури по реда на  ЗОС и ЗДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

         Р Е Ш Е Н И Е 

                                                       №246 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка  относно безвъзмездно придобиване на 

недвижим имот-държавна собственост по реда на чл.54 от закона за 

държавната  собственост/вх.№0807-1024/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.34,ал.1 от  

ЗОС  и чл.5 от НРПУРОИ и проведено   поименно гласуване, с 24 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 придобие безвъзмездно по 

реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост правото на собственост 

върху недвижим имот – държавна собственост, включен в Програмата за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община 

Ботевград през 2016 г., представляващ: 

12034/237500 идеални части от правото на собственост от поземлен 

имот с идентификатор 05815.302.1103 по КК и КР на гр. Ботевград. 

Мотиви: обособяване на самостоятелни УПИ за идеалните части и 

необходимост на община Ботевград от свободни терени за реализация на 

инвестиционни намерения.  

Бъдещото управление на недвижимия имот ще се осъществява само със 

собствени средства на община Ботевград, без допълнителни средства от 

държавния бюджет. 

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

процедури по реда на  ЗОС и ЗДС. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

      

 

    

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №247 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно придобиване от община Ботевград на 

недвижим имот,представляващ частна собственост на физическо лице 

/вх.№0807-1026/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.34,ал.2 от  ЗОС  и 

чл.6,т.1 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. Дава съгласие Община-Ботевград възмездно да придобие чрез покупко– 

продажба правото на собственост  върху недвижим имот - частна 

собственост на физическо лице, находящ се в местността „Пияк”, 

землището на с.Трудовец, Софийска област, включен в Програма за 

управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община 

Ботевград през 2016 г.,  както следва: 

1.1. Община-Ботевград да придобие  възмездно правото на собственост от 

Христо Илиев Драганов, като собственик съгласно Постановление за 

възлагане на недвижим имот от 04.11.2011 г., вписано с вх. рег. № 2111 от 

01.12.2011 г., № 58, том VІІІ, парт. 11215 в Служба по вписванията – 

Ботевград и скица на имота № К02385/ 12.08.2016 г. издадена от общинска 

служба по земеделие – Ботевград върху: 

 



            2. 

Поземлен имот № 000626, в местността „Пияк”, землището на с. 

Трудовец, Софийска област, ІV-та категория, с площ от 5914 кв. м., 

срещу заплащане на сумата в размер на  59140/петдесет и девет хиляди 

сто и четиридесет/ лв. от собствени приходи на община Ботевград. 

 

           2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

      

 

    

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №248 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно  закриване 

ДДЛРГ”Надежда”с.Гурково, община Ботевград-социална услуга делегирана от 

държавата дейност/вх.№0809-1044/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.34,ал.2 от  

ЗОС във вр. с чл.36в,ал.3,т.1 от ППЗСП  и проведено   гласуване, с  24 гласа 

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

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 1. Закрива ДДЛРГ”Надежда” с. Гурково,община Ботевград-социална 

услуга делегирана от държавата дейност считано от 01.11.2016 година. 

2. Възлага на кмета на община Ботевград да извърши всички последващи 

действия в изпълнение на т.1 и по стопанисването на сградния фонд 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                

 ПРЕПИС! 

      

 

 

 

 

     Р Е Ш Е Н И Е 

                                                        №249 

                                      Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община Ботевград 

на Докладна записка  относно  учредяване право на строеж за пристрояване  за 

изграждане на входни стъпала към търговски обект част от ПИ с 

идентификатор 05815.304.56 по КККР на гр.Ботевград/вх.№0809-1007/ 

/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.38, ал.2, във връзка с чл. 41, ал. 2 от  ЗОС и чл. 

57, ал.1, т. 3, чл. 74, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ  и проведено   поименно 

гласуване, с 21 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 на Марин Атанасов Маринов – 

управител ЕТ „Мариат – Марин Маринов”, собственик на „Магазин за 

авточасти”, частично преустроен в „Кафе –аперитив”, находящ се в 

приземен етаж на жилищен блок „Звезда”, в УПИ ІІ-За жилищен комплекс, 

кв. 57 по регулационния план на Ботевград, съгласно Нотариален акт от 

08.04.1997г. № 177, том. ІІ, дело № 594/1997 г. и находящ се  в поземлен 

имот с идентификатор 05815.304.56  по КККР на  гр.Ботевград, с адрес 

гр.Ботевград,  ул. „Цар Освободител”,  УПИ ІІ в кв. 57 по плана на 

гр.Ботевград,  както следва: 

Право на строеж за пристрояване върху терен с площ от 4.00 

кв.м. от поземлен имот с идентификатор 05815.304.56  по 

кадастралната карта  и кадастралните регистри на гр.Ботевград, 



актуван с АЧОС № 1379/24.10.2012 г., вписан с вх. рег. № 1804 от 

30.10.2012, № 86, том VІІ, парт. 15653 в Агенция по вписванията – 

Служба по вписванията – Ботевград с цел изграждане входни стъпала 

на самостоятелен вход на търговски обект от южната фасада, 

съобразно изискванията за достъпна среда, при спазване нормативните 

разпоредби по устройство на територията, без да се обособява 

самостоятелен обект, за което следва да заплати на Община-Ботевград 

сумата в размер на 346/триста четиридесет и шест / лв., без ДДС, 

представляваща пазарната стойност на правото на строеж.  

        2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№250 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община Ботевград 

на Докладна записка относно разрешаване изработване на ПУП на поземлен 

имот с идентификатор 05815.62.19 по кадастрална карта/КК/ 

гр.Ботевград/вх.№08-09-1040/и становища на Постоянната комисия по 

териториално развитие и екология по същия въпрос,Общинският съвет - 

Ботевград на основание чл. 20 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с дейностите по чл. 17, ал. 1, т. 

2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 124б, 

ал. 1 от ЗУТ и проведено   гласуване, с 21 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 (ПЗ) с цел промяна предназначението на ПИ с 

идентификатор 05815.62.19 по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК 

и КР), гр. Ботевград, м. „Зелин” и одобрява задание за проектиране по чл. 125 

от Закон за устройство на територията (ЗУТ), като за имота се установи 

устройствена зона за „жилищни сгради с малка височина” (Жм) с технически 

показатели за „вилно застрояване”: П застр. – 40%, К инт. – макс. 08, П озел. 

60%; Предвиди се свободно застрояване на жилищна сграда с височина hmax. 

= 7.00м и отстояния: 4.00м от имотната граница с ПИ с идентификатор 

05815.62.18, 3.00м от имотната граница с ПИ с идентификатор 05815.62.22, 

6.00м от дъното на имота и 3.00м от границата с ПИ с идентификатор 

05815.62.42, при спазване нормативните разпоредби по устройство на 

територията, в т.ч. чл. 60 от ЗУТ. 

2. 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 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№251 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно разрешаване изработване  проект 

за изменение на ПУП –ПЗ на част от кв.3 по плана на 

в.з.Зелин”,гр.Ботевград/вх..№08-09-1031/ 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 и чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА , в съответствие 

с разпоредбите на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони и на основание чл.62а, 

ал.3, т.2 от ЗУТ и 134, ал.1, т.1, ал.2,т.6 и 135, ал.2 от ЗУТ и проведено   

гласуване, с 21 гласа „за”, 0  гласа „против”, 0  гласа „въздържал се”  при 

общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

          1.Разрешава  изработването на проект за изменение подробния 

устройствен план – план за регулация и застрояване  на УПИ ХІІ- За 

озеленяване, в кв.3 по плана на в.з.”Зелин”, като от ПИ с идентификатор 

05815.306.1051  по КК и КР на землище  гр.Ботевград, се образуват три 

нови Урегулирани поземлени имоти – УПИ ХХХ, УПИ ХХІХ и УПИ 

ХХVІІІ, всички за „Вилно строителство”. За ПИ с идентификатор 

05815.306.1050 по КК и КР на землище,  се образува нов УПИ ХІІ – За 

озеленяване , кв.3, в.з.”Зелин”, гр.Ботевград, съгласно приложената скица-

предложение, като застрояването се предвиди на отстояние 1.00м. от 

улично-регулационната линия. 

2.Възлага на Кмета на Община Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№252 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно допускане изработване на  ПУП-

план за  застрояване /ПЗ/ на  поземлен имот с идентификатор 05815.3.28 по 

КК и КР на землището на  гр.Ботевград с цел промяна на 

предназначението на земеделските земи за жилищни нужди/вх.№08-09-

1030/ и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и 

екология 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 и чл.109, ал.2 от ЗУТ,  и проведено   

гласуване, с 22 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 ПУП - ПЗ на Поземлен имот 

с идентификатор 05815.3.28  по КК и КР на гр.Ботевград,  м.”Зелин”, с цел 

промяна предназначението на имота за жилищни нужди, като за същия се 

установи устройствена зона Жм със съответните технически показатели за 

зоната, предвиди се ниско, разположено свободно жилищно застрояване. 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с 

приложена  скица-предложение за ПУП-ПЗ, с направена корекция относно 

отстояние 5.0м. от съществуващ ПИ с идентификатор 05815.3.45 – полски 

път  .   

3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№253 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно  допускане изработване на ПУП-

ПЗ на ПИ с идентификатор 05815.305.1139 по КК и КР на землището на 

гр.Ботевград/вх.№0809-1041/и становище на Постоянната комисия по 

териториално развитие и екология 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 и чл.109, 

ал.2 от ЗУТ и проведено   гласуване, с 22 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 ПУП - ПЗ на Поземлен имот 

с идентификатор 05815.305.1139  по КК и КР на гр.Ботевград, с цел промяна 

предназначението на имота, като за същия се предвиди ниско застрояване за 

хотел, ресторант, заведение за хранене и паркинг 

2. Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ заедно с 

приложена  скица-предложение за ПУП-ПЗ.   

3.Възлага на Кмета на Община-Ботевград да организира 

извършването на произтичащите от горното решение процедури. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№254 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно  одобряване на ПУП-ПП за 

външен водопровод за имот ПИЕ с идентификатор 05815.34.322 по КК и 

КР на землище  гр.Ботевград /вх.№0809-1029/и становище на Постоянната 

комисия по териториално развитие и екология по същия 

въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на основание  чл. 20  във връзка по 

чл.17, ал.1, т.2, чл.21, ал.1,  т.11  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация , чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона 

за опазване на земеделските земи и на основание  чл.129 ал.1 от ЗУТ,и 

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

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Одобрява ПУП- Парцеларен план  за  линеен обект,  водопроводно 

отклонение с обща дължина L=1038.21м., за захранване на обект    

„Складова база за строителни материали за водопроводни и отоплителни 

инсталации ” в ПИ с идентификатор 05815.34.322 по КК и КР на 

гр.Ботевград, м.”Синьово”; 

2.Одобрява проект на техническата инфраструктура - ПУП-ПП за 

транспортен достъп до обект „Складова база за строителни материали за 

водопроводни и отоплителни инсталации” в ПИ с идентификатор 

05815.34.322 по КК и КР на гр.Ботевград, м.”Синьово”; 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№255 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка относно именуване на улица във в.з. 

Зелин, гр.Ботевград /вх.№0809-1043/ и становище на Постоянната комисия 

по териториално развитие и екология по същия въпрос,Общинският съвет 

– Ботевград  на основание чл.21,ал.1,т.18 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 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. Улица, определена с о.т.600-о.т.-601-о.т.606-о.т.607-о.т.607а-о.т.608-

о.т.609-о.т.610-о.т.638-о.т.-611-о.т.612-о.т.613-о.т.614-о.т.615-о.т.616-

о.т.617-о.т.618 се именува на ул.”Зелин -42-А”    

 

 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 

 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№256 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка  относно  попълване  на ОС за намаляване  

риска от бедствия  /вх.№0808-1008/и становище 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.65,ал.1 и чл.64а,ал.2 от Закона за защита при бедствия  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. В състава на Общинския съвет за намаляване риска от бедствия да 

влязат общински съветници,както следва:    

 1.1.Иван Райчинов Иванов 

 1.2.Филип Нинов Филипов 

 1.3.Д-р Христо Данов Железарски 

 1.4.Петър Йорданов Петров 

2. В състава на Областния съвет за намаляване риска от бедствия да бъде 

избран Мартин Владимиров Тинчев. 

3.  Възлага на кмета на община Ботевград да изпълни произтичащите от т.1 

и т.2 процедури по издаване на поименна заповед за попълване състава на 

Общинския съвет за намаляване риска от бедствия и попълване на О  

Областния съвет за намаляване риска от бедствия. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№257 

Гр.Ботевград,29.09.2016 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 /вх.№0809-1003/ и становище 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, 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 23 гласа „за”, 0  гласа „против”, 0  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Предоставя на наследниците на Георги Тодоров Гергов следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 297020, с НТП: Трайни насаждения с площ от 

3.649 дка, категория на земята при неполивни условия: шеста, находящ се 

в местността „Могилите” – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. 

Липница, община Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – 

проект № Ф01128/ 23.02.2016 г. 

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

решение на Иван Диков Георгиев, в качеството му на наследник на Георги 

Тодоров Гергов, както и на началника на Общинска служба по земеделие – 

гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№258 

Гр.Ботевград,29.09.2016 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 /вх.№0809-1004/ и становище 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, 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 23 гласа „за”, 0  гласа „против”, 0  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя на наследниците на Васил Иванов Божанкин  следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 342018, с НТП: Нива, с площ от 2.365 дка, 

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

„Извън селото”, попадащ в имот № 342004, № 342003 и № 342005 – земи 

по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Врачеш, община Ботевград при 

граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01266/28.07.2016 г. 

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

решение на Пенка Георгиева Божанкинска, в качеството и на наследник на 

Васил Иванов Божанкин  , както и на началника на Общинска служба по 

земеделие – гр. Ботевград, по реда на АПК. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№259 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

   

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка  относно отпускане на финансови 

средства за участие  на Паулина Велчева в Олимпийски игри за ветерани 

през април 2017 година/вх.№0809-1038/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 поименно   гласуване, с 23 гласа 

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

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 1500 

/Хиляда и петстотин/ лева от собствени приходи на община Ботевград на 

Паулина Иванова Велчева за участие в предстоящото провеждане на 

Олимпийски игри за ветерани в Нова Зеландия през месец април 2017 

година. 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№260 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка  относно отпускане на финансови 

средства за  от собствени приходи на за участие на вокална група „Пей 

сърце” за участие във фестивал в гр. Враца/вх.№0809-1039//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 поименно   гласуване, с 19 гласа 

„за”, 1  глас „против”, 6  гласа „въздържал се”  при общ брой общински 

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 400 

/четиристотин/ лева от собствени приходи на община Ботевград на вокална 

група „Пей сърце” за участие във фестивала за стари градски песни”Мара 

Врачанка”,гр.Враца който ще се проведе на 15.10.2016 година. 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№261 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - кмет на община 

Ботевград на Докладна записка  относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на любителски театър при НЧ”Христо 

Ботев 1884”-Ботевград/вх.№0809-1039/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 поименно   гласуване, с 19 гласа 

„за”, 1  глас „против”, 6  гласа „въздържал се”  при общ брой общински 

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер до 350.00 

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

любителски читалищен театър към НЧ”Христо Ботев 1884”-Ботевград за 

участие в Международен театрален фестивал в град Лом от 27 до 28 

септември 2016 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№262 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА д-р ХРИСТО ЖЕЛЕЗАРСКИ – секретар на 

ПК по социална политика и здравеопазване на Докладна записка  

относно даване съгласие за внасяне на предложение  в МС за отпускане на 

персонални пенсии/вх.№0807-1037/ и становища на Постоянните комисии 

по местно самоуправление и законност и 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 ,чл.92 от КСО и чл.7,ал.1 и ал.4,т.3 от Наредбата 

за пенсиите и осигурителния стаж  и проведено     гласуване, с 19 гласа 

„за”, 0  гласа „против”, 6  гласа „въздържал се”  при общ брой общински 

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

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

отпускане  на персонални пенсии на Радостина Маркова Найденова с 

ЕГН:045019….  и Цветан Марков Найденов с ЕГН 134124…. от град 

Ботевград, обл.Софийска с мотив: няма основателна  причина за липса на 

осигурителен стаж на починалия родител и не е на лице изключителен 

случай по смисъла на чл.92 от КСО 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№263 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

Ботевград   на  Докладна записка относно освобождаване и разходване на 

резервираните  средства по сметката на чужди средства на РИОСВ – 

София  по чл.60 и чл.64 от ЗУО /вх.№0809-1053/ и становища на 

Постоянните комисии по  същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и във връзка с чл. 24 и чл. 25 от 

Наредба № 7от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и 

определяне на размера на обезпеченията и отчисленията  и проведено 

поименно  гласуване, с 18 гласа „за”, 0  гласа „против”, 8  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1.Дава  съгласие натрупаните средства от отчисления по чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците да бъдат изразходвани за дейности  по чл. 24, ал. 

1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 год. за реда и начина за изчисляване и 

определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при 

депониране на отпадъци, като за целта кмета на община Ботевград да 

подава заявления пред РИОСВ – София, по чл. 25 от същата наредба. 
 

 

 

 

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                       

                                                                        /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№264 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

Ботевград   на  Докладна записка  относно даване съгласие за учредяване 

право на преминаване и право на прокарване през недвижими имоти-

публична общинска собственост/вх.№0809-1057/ и становище на 

Постоянната комисия по териториално развитие и екология по  същия 

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

ЗМСМА,  вр. чл. 34, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл. 192, ал. 3 вр. ал. 5 

и чл. 193, ал. 4 вр. ал. 6 от ЗУТ и проведено поименно  гласуване, с 26 

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

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Дава съгласие за учредяване на възмездно безсрочно право на 

преминаване и възмездно безсрочно право на прокарване /сервитут/ 

през  поземлени имоти, представляващи публична общинска 

собственост, както следва: за проектно трасе за изграждане на 

електропровод - ПИ с №№ 000280, с НТП - път, 000090, с НТП - дере, 

001457, с НТП - водно течение-река и 04922, с НТП – път; за проектно 

трасе за водопроводно отклонение - ПИ с №№ 049150 и 049225, с НТП - 

полски пътища, в полза на „Стопанство Литаково” ЕООД, с ЕИК 

175392961, със седалище и адрес на управление – гр. София, кв. Бояна, 

ул.”Карамфил”№15, представлявано от Иван Маринов Бешовишки – 

управител, необходими с цел реализиране на обект: „Нов електропровод 

за кравеферма, обслужващи сгради и трафопост“, за изграждане на 

трасе за електропровод и водопроводно отклонение, с цел захранване 

на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 049235, находящ се в местност 

„Слава поляна“, в землището на с. Литаково, общ. Ботевград, собственост 

на дружеството. 

2.Предоставените по точка 1 ограничени вещни права да се усвоят 

съобразно трасето и параметрите на съответните части от инвестиционния 

проект, представени от Възложителя на обекта. 

 3.Възлага на кмета на община Ботевград да организира извършването 

на произтичащите от горното процедури съгласно изискванията на ЗУТ. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№265 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

Ботевград   на  Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства на „ВиК-Бебреш” ЕООД,гр.Ботевград за осигуряване на аварийно 

водоснабдяване на с. Липница,община Ботевград /вх.№0809-1052/ и 

и становище на Постоянната комисия по териториално развитие и 

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

Ботевград  на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА 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 бъдат отпуснати финансови средства в размер до 

11 316.00/единадесет хиляди триста и шестнадесет/ лева от собствени 

приходи на  община Ботевград  на „ВиК-Бебреш” ЕООД,гр.Ботевград за 

осигуряване   аварийно водоснабдяване на с. Липница,общ.Ботевград 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№266 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи за изготвяне на инвестиционен проект за 

автомобилен паркинг в имоти публична общинска собственост /вх.№0809-

1062/ и становища на Постоянната комисия по териториално развитие и 

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

Ботевград  на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6,ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от ЗМСМА 

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 от собствени приходи на община Ботевград да 

бъдат отпуснати финансови средства в размер до 14 000 (четиринадесет 

хиляди) лева за изготвяне на Инвестиционен проект за автомобилен 

паркинг в имоти, публична общинска собственост, съставляващи УПИ I – 

Градски парк, кв. 80 (Поземлен имот (ПИ) с идентификатори 05815.305.83, 

ПИ 05815.305.1117 и ПИ 05815.305.84 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на гр. Ботевград), УПИ І - За многофункционална спортна зала и 

озеленяване, кв. 249 (ПИ с идентификатор 05815.305.493), УПИ І - За 

обществено обслужваща дейност и озеленяване, кв. 251 (ПИ с 

идентификатор 05815.305.495) и прилежащи улици по действащия 

регулационен план на гр. Ботевград).  

2. Възлага на Кмета на oбщина Ботевград да извърши произтичащите 

от т.1 действия. 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№267 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ЦВЕТАН ЦОЛОВ – ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК  на Докладна записка относно отпускане на финансови 

средства от собствени приходи на общината  за закупуване на маси с пейки  

/вх.№0809-1050/и становище на Постоянната комисия по бюджет и 

финанси по  същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на основание  

чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и проведено поименно  гласуване, с 22 гласа „за”, 0  гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие от собствени приходи на община Ботевград да 

бъдат отпуснати финансови средства в размер до 2 500 (две хиляди и 

петстотин/ лева за закупуване на два броя маси с 4 броя  пейки за шах,табла  

и дама  които да бъдат  поставени  в близост до пенсионерски 

клуб”Детелина” в гр.Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№268 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи за закупуване на  оборудване на налични МПС за 

снегопочистване /вх.№0809-1061/и становище на Постоянната комисия по 

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

основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.8 ,ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и проведено 

поименно  гласуване, с 15 гласа „за”, 1  глас „против”,10  гласа „въздържал 

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 в размер до 30 000 (тридесет 

хиляди) лева от собствени приходи за закупуване на оборудване към 

налични МПС за снегопочистване за нуждите на ОП „БКС“ – Ботевград. 

2.Възлага на Кмета на oбщина Ботевград да извърши 

произтичащите от т.1 действия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№269 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи за закупуване на  малогабаритна техника /вх.№0809-

1060/и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси по  

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

6 и т.8 ,ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и проведено поименно  гласуване, с 15 гласа „за”, 

1 глас „против”,9  гласа „въздържал 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 в размер до 6 000 (шест хиляди) 

лева от собствени приходи за закупуване на малогабаритна техника: 

храсторези – 4 броя, моторни триони – 2 броя, моторни косачки – 2 броя 

за нуждите на ОП „БКС“ – Ботевград. 

2. Възлага на Кмета на oбщина Ботевград да извърши 

произтичащите от т.1 действия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№270 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи за закупуване на   технически средства /вх.№0809-

1059/и становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси по  

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

6 и т.8 ,ал.2,чл.27,ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и проведено поименно  гласуване, с 15 гласа „за”, 

1 глас „против”,9  гласа „въздържал 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 в размер до 7 000 (седем хиляди) лева от 

собствени приходи за закупуване на технически средства: перфоратор, 

къртач, перфоратор – акумулаторен, ъглошлайф /голям/, бъркалка за 

варови разтвори, скеле, комплект инструменти ВиК, електоржен, поялник 

за ПП тръби, машина с водно рязане за теракота и мрамор за нуждите на 

ОП „БКС“ – Ботевград. 

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

т.1 действия. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№271 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ – Кмет на община 

Ботевград  на Докладна записка относно отпускане на финансови средства 

от собствени приходи за  футболен клуб „Балкан 1929”-Ботевград за 

подпомагане подготовката и участието в есенния полусезон 2016-2017 г. и 

започване  подготовка за пролетния полусезон 2016-2017/вх.№0809-1058/и 

становище на Постоянната комисия по бюджет и финанси и ПК РДМСТ по  

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

6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

проведено поименно  гласуване, с 26 гласа „за”, 0 глас2 „против”,0  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

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

40 000/четиридесет хиляди/ лева от собствени приходи на община 

Ботевград за Футболен клуб „Балкан 1929” за подпомагане подготовката и 

участието в есенния полусезон  и започване подготовката на пролетния 

полусезон 2016-2017 година в югозападна В група. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№272 

Гр.Ботевград,29.09.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА МАРТИН ТИНЧЕВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БОТЕВГРАД  на план-проект за работа на 

Общинския съвет през ІV-то тримесечие на 2016 година и становища на  

 Постоянните комисии по   същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  

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

местната администрация и проведено  гласуване, с 26 гласа „за”, 0 гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Приема План за работа на  Общинския съвет-Ботевград за ІV-то 

тримесечие на 2016 година . 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



П Л А Н 

за работа на Общинския съвет-Ботевград през  четвъртото  

тримесечие на 2016 година 

 

М.ОКТОМВРИ   – 27.10.2016 година- с. Литаково 

1. Информация за социално икономическото  състояние на с.Литаково. 

 Докл:Даниел Дилов  -Кмет на кметство с.Литаково. 

2.Информация за готовността на община Ботевград за работа в зимни 

условия. 

Докл.:Иван Гавалюгов - Кмет на Община-Ботевград 

3.Информация за състоянието и предприетите действия за опазване и 

съхранение на горския фонд в Община Ботевград. 

Докл.:Иван Степанов – Директор  Държавно горско стопанство-

Ботевград 

4. Отчет за дейността на ОП”БКС”  до м. октомври 2016 година. 

Докл. Ангел Ангелов – директор  на ОП”БКС” 

5.Докладни записки 

6.Питания на общински съветници 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

М. НОЕМВРИ-24.11.2016 година – с. Скравена 

1. Информация за социално икономическото  състояние на с.Скравена. 

 Докл:Методи Драганов  –Кмет на кметство с.Скравена. 

2. Отчет за дейността  и финансовото състояние   на „ВиК-Бебреш”ЕООД  

до м. ноември 2016 година. 

Докл.Цв.Гаврилов – Управител   на” ВиК-Бебреш”ЕООД   

3.Докладни записки 

4.Питания на общински съветници 

 

М.ДЕКЕМВРИ-22.12.2016 година 

1. Информация за дейността на РУ”Полиция”-Ботевград по опазване на 

обществения ред, общественото имущество, опазване на околната среда  и 

сигурността на гражданите   в община Ботевград 

Докл:Васил Гергов   –Н-к РУ-Ботевград. 

2.Информация за дейностите на Община Ботевград за опазване на 

обществения ред, общественото имущество, опазване на околната среда  и 

сигурността на гражданите   в община Ботевград 

Докл.:Иван Гавалюгов -  Кмет на Община-Ботевград 

3. Докладни записки 

4. Приемане План за работа на Общински съвет-Ботевград за първото 

тримесечие на 2017 година 

Докл.:Мартин Тинчев -  Председател на Общински съвет-Ботевград 

5.  Питания на общински съветници 

 


