
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

Р Е Ш Е Н И Е 

№273 

Гр.Ботевград,06.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД    на  докладна записка относно Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и 

опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в 

Община Ботевград.(вх.№0809-1049/и становища на  Постоянните комисии 

по   същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21, ал.2 

от ЗМСМА, чл.75-79 от АПК, чл.28, ал.1, вр. чл.8 и чл.11, ал.3 от ЗНА   и 

проведено  гласуване, с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”,1  гласа „въздържал 

се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и 

околната среда в Община Ботевград., както следва: 

I.В Разпоредбите на Раздел II “Права и задължения”, “А. 

Правомощия и задължения на Общинската администрация и 

кметствата”, се правят следните изменения и допълнения: 

 

1.  Чл.5 се отменя, като негово място се създава нов чл.5 със следния 

текст:  

 „Чл.5 Общинската администрация и кметствата са длъжни да 

осигурят телефонна връзка за получаване на сигналите за нарушения на 

Наредбата. Общинската администрация осигурява денонощен телефон за 

сигнали, а кметствата и кметските наместничества -  в утвърденото за 

съответното кметство работно време. Всички сигнали се регистрират в 

електронна система или дневник. Номерата на определените за целта 

телефони се съобщават по подходящ начин на населението.“ 

2.  В чл.6 – думите “общинската полиция” се заменят с думите 

„Дирекция „Сигурност и обществен ред”„ 

3. Създава се нов чл.10-А със следното съдържание: 

 „Чл.10-А(1) Всички физически и юридически лица са длъжни 

стриктно да спазват писмените указания, разпореждания и заповеди на 

кмета на община Ботевград, свързани с осигуряване изпълнението на 

предвидените в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, 

общественото имущество и околната среда в Община Ботевград. 

            2. 



 (2) Всички физически и юридически лица са длъжни стриктно да 

спазват и изпълняват указанията и разпорежданията на определените със 

заповед на кмета на община Ботевград общински служители, кметовете 

на кметства и кметските наместници, когато техните действия са свързани 

с осигуряване изпълнението на предвидените в Наредбата за поддържане и 

опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в 

Община Ботевград. (3)  Всички физически и юридически лица са 

длъжни да оказват пълно съдействие и по никакъв начин да не 

възпрепятстват дейността на определените със заповед на кмета на община 

Ботевград общински служители, кметовете на кметства и кметските 

наместници, когато техните действия са свързани с осигуряване 

изпълнението на предвидените в Наредбата за поддържане и опазване на 

обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община 

Ботевград.“ 

 

II. В разпоредбите на Раздел III “Осигуряване на обществения 

ред и спокойствие, експлоатация и опазване на общинските имоти, 

предназначени за общо ползване“, се правят следните изменения и 

допълнения: 

 

1. Чл.11, т.2 се отменя, като нейно място се създава нова т.2 със 

следния текст: 

„2.Инсталирането и престояването на маси за ползване от 

гражданите в обществените пространства - тротоари и други, в часовете от 

23:00 часа до 06:00 часа сутринта, когато те се намира в непосредствена 

близост до жилищна сграда - на тротоара и площадки пред блоковите 

пространства.“ 

2. Чл.12., т.2 се отменя, като нейно място се създава нова т.2 със 

следния текст: 

„2.Собствениците, наемателите, ползвателите, управителите, 

обслужващия персонал и посетителите на заведения за хранене, 

развлечение и увеселение да спазват задължителни писмени указания, 

разпореждания, констативни документи и заповеди, издадени от Кмета на 

общината или упълномощените длъжностни лица, осъществяващи 

контрол, свързан със спазване на определеното работно време, 

ограниченията за достъп на малолетни и непълнолетни лица   и/или 

нарушаване спокойствието на гражданите и обществения ред на 

територията на община Ботевград, описани и регламентирани в тази 

Наредба.“ 

 

 

 

           3. 

3. В чл.12, се създават точки 3 и 4 със следното съдържание: 



Т.3. Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, 

които полагат грижи за дете, да го придружават на обществени места след 

20:00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 

22:00 ч., ако детето е навършило 14- годишна възраст, но не е навършило 

18-годишна възраст. Ако родителите, попечителите или другите лица, 

които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да 

осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на 

обществени места след 22:00 ч., ако детето е навършило 14- годишна 

възраст, но не е навършило 18-годишна възраст. Родителят, настойникът, 

попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява 

качеството на придружителя на детето със собственоръчно подписана 

декларация по образец на община Ботевград. 

          Т.4.Собствениците, наeмателите/концесионерите и ползвателите на 

търговски обекти и заведения за хранене, развлечения и увеселения са 

длъжни да осъществяват специализирана закрила на децата, съгласно 

закона за закрила на детето и наредбата за специализирана закрила на 

децата на обществени места. “ 

 

III. В разпоредбите на Раздел IV „Осигуряване на обществения 

ред и чистотата в търговските обекти, заведения за хранене и 

развлечения”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Чл.13 се отменя, като негово място се създава нов чл.13 със следния 

текст: 

 „Чл.13(1) Задължават се собствениците, наeмателите/концесионерите 

и ползвателите на търговски обекти и заведения за хранене, развлечения и 

увеселения, в които се упражнява търговска дейност и услуги, да уведомят 

писмено съответните общински органи за работното време. 

(2) Работното време на търговските обекти и заведенията за хранене, 

развлечения и увеселения, находящи се на територията на общината е 

следното:  

1. за търговски обекти и заведения, находящи се в жилищни райони, 

съгласно характера на устройствената зона – до 0:30 ч. 

2. За заведения, находящи се извън жилищни райони, и разположени 

на минимум 150 м. по права линия от най-близката жилищна сграда – до 

2:30 ч. 

(3) Лицата по ал. 1 с режим на работа след 22:00 часа се регистрират 

в Общинска администрация и Районно управление „Полиция” гр. 

Ботевград.  

(4) Лицата по ал. 1, както и длъжностните лица, отговарящи за 

работата на съответния обект, като управители, бармани, сервитьори, 

продавачи и други, са длъжни да спазват регистрираното работно време.  

            4. 

(5) Лицата по ал. 1 отговарят за спазване на реда в търговските им 

обекти и заведенията им за хранене, развлечение и увеселение. 



(6) Лицата по ал. 1 със заведения за хранене, развлечение и 

увеселение с режим на работа след 0:00 часа са длъжни да осигурят охрана 

съгласно Закона за частната охранителна дейност. 

(7) Лицата по ал. 1 с търговски обекти и заведения за хранене, 

развлечение и увеселение се задължават:  

1. Да поддържат в изправност и добро естетическо състояние 

светлинните реклами, рекламните надписи, евакуационното осветление, 

светещите надписи „Изход” и указателните табели за евакуация.  

2. Да поставят на видно и достъпно място в обектите табелки с 

регламентираното работно време, трите имена и адреса на 

собственика/управителя на обекта, издадените лицензии и документи за 

категоризация, уредите за първоначално пожарогасене и планове за 

евакуация от помещението, в случаите когато те се изискват от 

нормативните актове.  

3. В заведения с режим на работа след 22:00 часа да поставят 

технически средства (видеокамери) за наблюдение и контрол с радиус 

включващ обхват на външния вход и подхода на обекта. В този случай се 

поставят информационни табели, които уведомяват посетителите, че са 

поставени технически средства за наблюдение и контрол, без да се 

уточнява местоположението им.  

(8) Забранява се:  

1. Извършването на търговска или друга стопанска дейност след 

22:00 часа, в сгради в режим на етажна собственост и нееднофамилни 

жилищни сгради, освен в обекти, предназначени за такава цел, съгласно 

одобрения и съгласуван проект на сградата. За такива търговски обекти с 

работно време след 22:00 часа, се изисква писмено съгласие на повече от 

50% от собствениците или ползвателите, като задължително се изисква 

съгласието на всички непосредствени съседи. 

2. Използването на „жива музика” - изпълнения на оркестри и/или 

изпълнители и озвучителна техника в търговски обекти, разположени в 

жилищни райони и ползващи площи на открито (тераси, прилежащи 

терени, отворени витрини/прозорци на заведенията и други) от 14:00 до 

16:00 часа и от 22:00 до 08:00 часа сутринта.  

3. Ползването на маси за открито сервиране към търговските обекти, 

в т.ч. тротоари и други обществени площи, в часовете от 23:30 до 06:00 

часа, за обекти находящи се в жилищни райони. 

4. Продажбата и сервирането на алкохолни напитки на малолетни, 

непълнолетни лица и явно пияни граждани. 

5.  Присъствието в търговски обекти и заведения за хранене, 

развлечение и увеселение на деца до 14-годишна възраст, без родител, 

настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за детето, за 

времето от 20:00 до 06:00 часа, както и деца от 14 до 18-годишна възраст за 

времето от 22:00 до 06:00 часа, без родител, настойник, попечител или 

друго лице, което полага грижи за детето или осигурено от тях пълнолетно 



дееспособно лице за техен придружител. Едно пълнолетно дееспособно 

лице може да бъде в качеството на придружител едновременно на не 

повече от 5 деца.   

(9) При системни  нарушения на работното време на търговски обект 

или заведение и/или забраните на ал. 8 в рамките на една календарна 

година,  работното време на тези търговски обекти може да се ограничи за 

срок от 1 (един) до 12 (дванадесет) месеца със заповед на Кмета на 

общината. Предложения за ограничаване на работното време могат да 

правят началникът на РУ „Полиция“ Ботевград и Директорът на Дирекция 

„Сигурност и обществен ред“ към ОА Ботевград.“ 

 

2. Чл. 14 се отменя, като негово място се създава нов чл.14 със 

следния текст:: 

„Чл. 14 (1) Собствениците, наемателите/концесионерите и 

ползвателите на заведения за хранене, развлечения и увеселения които 

организират прояви/дискотеки за лица до 18 години се задължават: а) да 

регистрират в Общинска администрация и РУ „Полиция“ Ботевград дните 

и часовете на провеждането им най-късно 3 дни преди провеждането на 

съответното мероприятие; б) да ги организират съгласно изискванията на 

Закона за закрила на детето; в) в дните и часовете определени за дискотеки 

за лица до 18 години се забранява сервирането на алкохолни напитки.  

(2) Лицата по ал. 1 със заведения са длъжни стриктно да спазват 

предходните разпоредби, както вътре в заведенията така и в определения 

район. 

 

3. Чл.15 се отменя, като негово място се създава нов чл.15 със 

следния текст: 

„Чл.15 (1) Собствениците, наемателите/концесионери и ползвателите 

на търговски обекти и заведения за хранене, развлечения и увеселения са 

длъжни стриктно да спазват допустимите децибел за силата на 

озвучителните уредби и оркестри, съгласно приложимите разпоредби на 

българското законодателство. Музикалното озвучаване в закритата част на 

търговските обекти и заведенията за хранене, развлечения и увеселения, 

разположени в жилищни райони, се прекратява в 23:00 часа, освен в 

регистрираните със заповед на Кмета на общината нощни заведения и тези 

с монтирани автоматични индикатори за регулиране нивото на шума.  

(2) Нарушителите на обществения ред в учреждения, културни 

институти, стадиони, спортни игрища, търговски обекти, заведения за 

хранене, развлечения и увеселения се отстраняват от техните служители, 

отговарящи за реда и сигурността. При нужда се търси съдействие на 

полицията.  

(3) При две и повече констатирани нарушения на ал.1 в заведенията 

и районите около тях работното им време може да се ограничи за срок от 1 

(един) до 12 (дванадесет) месеца със заповед на Кмета на общината. 



Предложения за ограничаване на работното време могат да правят 

Началникът на РУ „Полиция“ Ботевград и Директорът на Дирекция 

„Сигурност и обществен ред“ към ОА Ботевград.  

(4) Забранява се търговската дейност в следните случаи:  

1. Приготвянето и продажбата на открито на хлебни, месни и млечни 

продукти, закуски и непакетирани сладкарски изделия без разрешение на 

компетентните органи за контрол на общественото здраве. 

2. Продажбата на тютюн и тютюневи изделия в детски, учебни и 

здравни заведения, както и в търговски обекти, находящи се на отстояние 

200 м от тях.  

3. Открито излагане, както и продажбата на еротична и 

порнографска литература на лица до 18 години.  

4. Търговска дейност по улиците, площадите, пазарите и 

обществените места без разрешение от Общината по установения ред и без 

платена такса или наем.  

5. Продажбата без необходимите разрешителни документи, 

инструкция за начин на употреба, сертификат за качество и състава на 

бомбички (пиратки) и други пиротехнически стоки. Забранява се 

продажбата на тези стоки на малолетни и непълнолетни до 16 години. 

(5) Заведенията за хранене и развлечение на територията на Община 

Ботевград разположени в жилищни сгради са длъжни да преустановят в 

21:00 часа, свирене на оркестри и други музикални озвучителни уредби, 

пеене, високо говорене и създаване на шум.  

(6) Работното време на дискотеките, находящи се на територията на 

общината се определя със заповед на Кмета, за всеки конкретен обект. 

(7) При провеждане на вечерни сватби и други тържества, 

управителят на заведението за хранене и развлечение подава писмена 

молба до Кмета на Община Ботевград/кмета на кметство на съответното 

населено място                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

с мотивирано искане за удължено работно време за всеки конкретен 

случай.“ 

4.Чл.16 се изменя и приема  със следния текст: 

„Чл. 16. Собствениците, наемателите или ползвателите на търговски 

обекти и заведения за хранене, развлечения и увеселения,  чиито обекти се 

посещават от деца, предприемат необходимите действия за осигуряване 

безопасността на децата и недопускане на инциденти, като: 

1. не допускат превишаване на максималния капацитет на обекта; 

 

            5. 

2. осигуряват достатъчно на брой и с необходимата пропускателна 

способност аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях; 

3. назначават отговорник по охраната на обекта; 

4. осигуряват охраняващи обекта лица съобразно броя на децата, 

спецификата на обекта и вида на проявата. 



(2) Отговорникът по охраната на обекта: 

1. ръководи и контролира охраната му; 

2. организира и контролира пропускателния режим; 

3. не допуска в обекта: 

а) лица без документ за самоличност или ученическа лична карта; 

б) лица, които носят оръжие, други общоопасни средства, 

наркотични вещества или други упойващи вещества; 

в) лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други 

упойващи вещества; 

г) лица, които отказват да бъдат проверени; 

4. предприема други необходими действия по осигуряване 

безопасността на децата; 

5. взаимодейства при необходимост с Районно управление 

„Полиция“ Ботевград, Районната служба по пожарна и аварийна 

безопасност, с Дирекция „Сигурност и обществен ред“ към ОА Ботевград , 

както и с други компетентни държавни и общински органи.“ 

 

III. В разпоредбите на Раздел V „Безопасност на движението по 

улиците и ред в обществения транспорт”, се правят следните 

изменения и допълнения: 

1. В чл.22  допълва текста  на т.9  която придобива следния вид: 

”Паркирането върху противопожарни  хидранти   на отстояние 10 

метра преди и след тях.” 

Създава  нова точка 9а със следния текст:  

 „9а. Паркирането на ППС върху зелените площи.” 

2. Чл.22, т.18 се отменя, като негово място се създава нова т.18 със 

следния текст:   

„18. Забранява се движението по пътищата от общинската пътна 

мрежа на ППС с животинска тяга, които нямат два жълти светлоотразителя 

отпред, два червени светлоотразителя отзад, а през нощта – отзад вляво 

светещо тяло излъчващо бяла или жълта добре различима светлина.” 

3. Създава се чл.22-А със следното съдържание: 

 „Чл.22-А (1) На улици и паркинги – общинска собственост, където 

търсенето на места за паркиране е по-голямо от предлагането, може да се 

въвежда режим за краткотрайно платено паркиране (синя зона) на леки и 

лекотоварни автомобили с общо тегло до 2.5 тона и микробуси до 8 

пътнически места, без мястото на водача. 
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 (2) Улиците, площадите и паркинги - общинска собственост, на 

които се въвежда режим за кратковременно платено паркиране „синя зона” 

се определят с решение на общинския съвет. 

(3)  Режимът на паркиране по ал.1 е валиден в работни дни от 08:00 

ч. до 19:00 ч. при лятно часово време и от 08:00 ч. до 18:00 ч. при зимно 

часово време. 



(4) Максималното времетраене на еднократно паркиране в „синя 

зона” може да бъде до 3 часа и то се изписва на допълнителна табела, 

указваща режима на паркиране. 

(5) Заплащането, установяването и контрола на действителното 

времетраене на паркирането на автомобили в „синя зона” става с 

предварително закупен от водача талон. 

(6) При паркиране на автомобил в „синя зона”, водачът е длъжен да 

отбележи върху талона (талоните) момента на началото на паркиране чрез 

трайно задраскване по диагонали на годината, месеца, деня, часа и 

минутите и да го (ги) постави зад предното стъкло на автомобила така, че 

да се вижда отвън. 

(7) Забранява се в „синя зона”: 

1. Паркиране на автомобили, без да е поставен от водача на видно 

място отбелязан талон (талони). 

2. Паркиране на автомобили ако не са попълнени от водача всички 

или някои от данните в поставения талон (талони) – минути, час, ден, 

месец, година. 

3. Времетраене на паркирането, по-голямо от максималното, което е 

означено с пътния знак. 

4. Времетраене на паркирането, по-голямо от максималното, което е 

означено на талона (талоните). 

5. Отбелязване върху талона (талоните) на по-късен от 

действителния момент на началото на паркиране. 

6. През времетраене на паркиране на автомобила, водачът да 

подменя поставения попълнен талон (талони) с друг талон (талони), на 

който е отбелязан по-късен момент от действителното начало на паркиране 

или да поставя допълнителен талон (талони), при което общото 

времетраене на паркиране надвишава максимално разрешеното. 

(8) Моторни превозни средства със специален режим на движение по 

чл. 91, ал. 3 от ЗДвП, могат да паркират в „Синя зона” при изпълнение на 

служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.  

(9) На всяка улица, на която е въведен режим „синя зона” да се 

обозначи с маркировка по едно място за паркиране на хора с увреждания. 
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(10) Редът за издаване и продажба на талони за паркиране, контролът 

върху времетраенето на паркираните ППС в „синя зона”, както и 

оперативните действия по предходните алинеи се организират и 

осъществяват от Дирекция „Сигурност и обществен ред“, при спазване 

разпоредбите на Закона за движение по пътищата. 

(11) Таксите за паркиране в „синя зона” се определят с решение на 

Общинския съвет. 



(12) На общинските съветници се издават пропуски за паркиране в 

цялата „синя зона”.“ 

4. Създава се чл.22-Б със следното съдържание:  

„Чл.22-Б (1) За пътното превозно средство, за което не е заплатена 

дължимата такса за кратковременно паркиране по чл.99 от Закона за 

движение по пътищата, както и в нарушение на разпоредбите на чл.22-А, 

ал.8 се използва техническо средства за принудително задържане до 

заплащане на таксата и на разходите по прилагане на техническото 

средство. 

(2) Използваното техническо средство за принудително задържане на 

пътното превозно средство не трябва да нанася каквато и да е повреда на 

превозното средство. 

(3) При принудително задържане с техническо средство на предното 

стъкло на пътното транспортно средство се поставя съобщение за водача и 

указания за реда за освобождаване. 

(4) Автомобилът се освобождава от техническото средство за 

принудително задържане след заплащане на разходите по прилагането му. 

Разходите по прилагане на техническото средство се определят с решение 

на Общинския съвет. Разходите направени във връзка с преместване на 

пътно превозно средство са за сметка на собственика на превозното 

средство. 

(5) Забранено е повреждане на техническите средства, както и 

деблокиране на автомобила от лица, които нямат правомощия за това. 

(6) Задържането с техническо средство не се прилагат спрямо 

автомобили, ползващи специален режим на движение и пътни превозни 

средства, ползвани от хора с увреждания. 

(7) Задържането с техническо средство се осъществя от длъжностни 

лица, определени с писмена заповед на Кмета на общината. 

(8) В случаите по чл.171, т.5, б.”б” от Закона за движение по 

пътищата се извършва принудително преместване на паркирано пътно 

превозно средство без знание на неговия собственик или на 

упълномощения от него водач. Отстраняването се извършва по 

разпореждане на органите по чл.168 от Закона за движение по пътищата, 

чрез специално за целта превозно средство за принудително отстраняване 

(репатратор). 
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(9) В случаите по ал.8 от момента на уведомяването на районното 

полицейско управление се начислява такса за отговорното пазене на 

преместения автомобил в размер, определен от Общинския съвет.“ 

5. Създава се чл.22-В със следното съдържание: 

 „Чл.22-В (1) На улици и площади – общинска собственост, с въведен 

режим за кратковременно платено паркиране “Синя зона”, с решение на 

общинския съвет може да се въвежда режим на платено преференциално 



паркиране на ППС по постоянен адрес на собствениците или наемателите 

им на обособени жилищни имоти. 

(2) Собственици на ППС, респ. лица, ползващи ППС на друго правно 

основание, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен 

режим за кратковременно платено паркиране „Синя зона", имат право да 

паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес. 

(3) Паркирането по ал. 2 става само с винетен стикер, който 

предоставя правото за ползване на режима на платено преференциално 

паркиране по постоянен адрес. 

(4) Винетният стикер се залепва на видно място на долния ляв ъгъл 

на предното стъкло на автомобила, по начин, незатрудняващ 

осъществяването на контрол. 

(5) Правото по ал. 1 се прилага за 1 /един/ автомобил на жилище. 

(6) Заявления за издаване на винетен стикер се подават по образец. 

При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и 

регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния 

адрес и собствеността на автомобила. Към заявлението се прилагат 

следните документи: 

1. Документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на 

автомобила. 

(7) Винетните стикери се издават в срок до 15 работни дни, след 

подаване на необходимите документи и извършена проверка на заявените 

обстоятелства. 

  (8) Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат 

еднократно цена на услугата за една година в размер, определен от 

Общинския съвет.  

(9) Винетният стикер се предоставя на лицето, подало заявлението, 

само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за 

платена цена на услугата в определения размер.  

(10) При недостиг на паркоместа, право на преференциално 

паркиране по постоянен адрес с винетни стикери имат първите заели 

паркоместата, всички останали паркират по общия ред, спазвайки 

правилата в "Синя зона”. 

            

(11) Притежаването на винетен стикер по ал. 8 не отменя съответната 

санкция при паркиране на ППС в нарушение на ЗДП и настоящата 

Наредба.“ 

 

5. Създава се чл.22-Г със следното съдържание: 

„Чл.22-Г (1) Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" 

може да се въвежда на улици, площади и паркинги - общинска 

собственост, на специално обозначени за това места. 



(2) Редът и условията за определяне на местата с режим на платено 

паркиране "Служебен абонамент" се определя с решение на общинския 

съвет. 

(3) Паркомястото на лицата заплатили служебен абонамент е пред 

или до обекта. Лицата заплатили служебен абонамент са длъжни да 

поставят табела с надпис „Служебен абонамент” и отговарят за ползването 

на паркомястото.“ 

IV. В Разпоредбите на Раздел VI „Опазване и поддържане на 

чистотата”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.24, ал.2 думите „от фирма, определена за изпълнител, 

съгласно действащото законодателство“ се заменят с думите „от Общинско 

предприятие   „Благоустройство и комунално стопанство“.”  

 

V.  В разпоредбите на Раздел VIII „Опазване на околната среда”, 

Глава III „Регистрация на ППС с животинска тяга”, се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В чл.50,т.8 се променя текста, както следва:  

т.8”Разхождането на кучета на територията на 

учебните,детските,здравните заведения,кварталните детски и спортни 

площадки  и  в специално обозначените  зони.”  

1.   Създава се чл.50-А със следното съдържание:  

„Чл.50-А (1) За паша в общински паркове, зелени площи и 

урбанизирани територии, гробищни паркове животните се задържат от 

Дирекция  „Сигурност и обществен ред”. За всеки започнат ден престой 

собствениците на задържаните животни заплащат по 30 лева на глава за 

едър добитък и по 20 лева на глава за дребен добитък.  

(2) Освобождаването на животните се извършва след представяне на 

квитанция за платена такса и възстановяване на нанесените щети. 

(3) Ако собственикът не заплати разходите по престоя на животните 

или не ги потърси в .седемдневен срок от получаване на съобщението за 

задържането им, същите се продават на публичен търг с явно наддаване. 

Когато собственикът на задържаните животни е неизвестен съобщението 

се поставя на информационното табло пред или в  сградата на Общинска 

администрация.“ 

  Създава се чл.50-Б със следното съдържание: 

„Чл.50-Б (1) Публичният търг с явно наддаване се открива със 

заповед на Кмета на Община Ботевград. 

(2) Със заповедта по ал.1 се назначава комисия, която определя 

началната тръжна цена и провежда публичния търг с явно наддаване. 

(3) Съобщението за провеждане на публичния търг се поставя на 

информационното табло пред сградата на Общинска администрация и 

интернет страницата на общината. Търгът се провежда в седемдневен срок 

от датата на издаване на заповедта на Кмета на общината. 



(4) Процедурата в деня и часа, определени за провеждане на търга е 

по реда на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество. 

(5) От получената сума се удържа дължимото обезщетение за 

причинени вреди, разноските по задържането им, както и евентуалната 

глоба, а останалата част се предава на собственика. 

(6) Ако в срок 3 месеца от съобщението, когато собственикът на 

животните е известен и 6 месеца от деня на продажбата, когато 

собственикът е неизвестен, той не се яви, за да получи остатъка от сумата, 

последната се внася в приход по сметка на общината.“ 

VI. В разпоредбите на Раздел X „Административно-наказателни 

разпоредби”, се правят следните изменения и допълнения: 

1. Чл.60 се отменя, като на негово място се създава нов чл.60 със следния 

текст: 

„Чл. 60 (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата 

Наредба се възлага на Кмета на Община Ботевград, кметовете на кметства, 

кметските наместници и началника на РУ – Ботевград. 

(2) Административните нарушения се установяват с актове съставени 

от: 

1. длъжностни лица определени със заповед на Кмета на Община 

Ботевград – за административни нарушения извършени на територията на 

цялата община; 

2. служители определени от Началника на РУ – Ботевград – за 

административни нарушения извършени на територията на цялата община; 

3. кметове на кметства или упълномощени длъжностни лица от 

съответното кметство – за административни нарушения извършени на 

територията на съответното кметство; 

4. кметски наместници – за административни нарушения извършени 

на територията на съответното кметско наместничество; 

(3) Въз основа на съставените актове за установяване на 

административни нарушения Кметът на Община Ботевград или определен 

от него със заповед зам.-кмет издава наказателни постановления по реда на 

ЗАНН.” 
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2. Съществуващият чл.61 се изменя  и допълва както следва: 

Чл.61/1/. За нарушения по настоящата наредба на нарушителите се налагат 

наказания глоба за физически лица и имуществена санкция за ЕТ и 

юридически лица в размер до 5000/пет хиляди/лева. 

Ал.2 При първо нарушение се налага  наказание глоба за физически лица в 

размер до 100 сто/лева, а за ЕТ и юридически имуществена санкция в 

размер до 300/триста/ лева. 

Ал.3.При повторно  нарушение  в рамките на 12 месеца се налага  наказание 

глоба за физически лица в размер до 300 /триста/лева, а за ЕТ и юридически 

лица  имуществена санкция в размер до 500/петстотин// лева. 



Ал.4.При трето  нарушение  в рамките на 12 месеца се налага  наказание 

глоба за физически лица в размер до 500/ петстотин/лева, а за ЕТ и 

юридически лица  имуществена санкция в размер до 1000/хиляда// лева. 

Ал.5.При повече от три  нарушения  в рамките на 12 месеца  за всяко  

следващо нарушение се налагат предвидените  глоби и имуществени 

санкции до предвидения максимален размер. 

Ал.6.Конкретният размер на глобата за всяко отделно нарушение се 

определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението,степента 

и вината на нарушителя и имотното му състояние. 

Ал.7. Установеното в тази наредба административно наказание се 

налага,ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в  

друг висшестоящ нормативен акт. 

Създава се чл.61-А със следното съдържание: 

„Чл.61-А. При заплащане на глобата, наложена с наказателно 

постановление в срока на обжалването му, се дължи 60 на сто от нейния 

размер.“ 

         

3. В чл.62 се създават нови алинеи 3, 4, 5 и 6 със следното съдържание: 

(3) При маловажни случаи на нарушения на чл.22, т.7, т. 9а и т.16, които са 

установени в момента на извършването им, на извършителя може да бъде 

наложена глоба с фиш в размер до 50 лева. Издаденият фиш съдържа 

данни за самоличността на контролния орган, наложил глобата; за 

самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за 

моторното превозно средство, с което е извършено нарушението; за 

нарушените разпоредби, за размера на глобата, срока, сметката или 

мястото за доброволното й заплащане. Фишът се подписва от контролния 

орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата и се изпраща на 

финансовия орган на общинската администрация за изпълнение. На 

нарушителят се издава препис за да може да заплати доброволно глобата. 

(4) Фиш за неправилно паркиране на МПС може да се издаде и в отсъствие 

на нарушителя. В този случай първият екземпляр се закрепва на МПС, като 

се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. 

           12. 

          

Закрепването на фиша към МПС е равносилно на връчването му. Вторият 

екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение 

в службата за контрол. 

(5) Издаден фиш, глобата по който не е заплатена доброволно в 

седемдневен срок от издаването му, се смята за влязло в сила наказателно 

постановление. 

(6) При спазване на седемдневния срок за заплащане на издаден фиш се 

прави отстъпка в размер на 20 (двадесет) процента.“ 

4. Чл. 63 се изменя и добива следния вид” 



Чл.63/1/. При системни нарушения работното време на търговски  обект или 

заведение  може да се ограничи за срок от 1 (един) до 12 (дванадесет) 

месеца със заповед на Кмета на общината.  

Ал.2. Системни са повече от три еднородни нарушения извършени в 

рамките на 12 месеца 

 

VII. В разпоредбите на Раздел XI „Преходни и заключителни разпоредби”, 

се правят следните изменения и допълнения: 

  

1. Думите “Навсякъде в наредбата терминът “Инспектор по обществения 

ред” да се чете „Главен специалист по обществен ред“.” се заличават. 

2. Създава се §1 със следния текст: 

„§1 По смисъла на тази Наредба: 

1. „Обществени места“ са всички места, които са обществено достъпни 

и/или предназначени за обществено ползване, без оглед на собствеността 

или правото на достъп.  

2. „Закрита част“ е закрито помещение или пространство, което е покрито 

с покрив/навес и има най-малко три плътни стени/страни, без оглед на 

материала, използван за покрива/навеса, стените/страните, и без оглед на 

това дали структурата е постоянна или временна. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№274 

Гр.Ботевград,13.10.2016 г. 

 

 



ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД   на  докладна записка относно   освобождаване 

управителя на „МБАЛ-Ботевград”ЕООД и избор на  нов управител 

/вх.№0810-1007/и становища на  Постоянните комисии по   същия 

въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21, ал. 1, т. 9  от 

ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл. 12.т.5 от Наредбата за 

упражняване правото на собственост на общината върху общинската част 

от капитала на ТД, 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.Освобождава д-р Филип Петров Филев като управител на 

„Многопрофилна болница за активно лечение –Ботевград” ЕООД, считано 

от 14.10.2016 година по взаимно съгласие. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№275 

Гр.Ботевград,13.10.2016 г. 

 



 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно обявяване на конкурс за избор 

на управител на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД /вх.№0810-1009/и становища на  

Постоянните комисии по   същия въпрос,Общинският съвет – Ботевград  

на основание чл.21,ал.1.т.9 от ЗМСМА, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните 

заведения и Наредба № 9/29.06.2000 година за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения 

по Закона за лечебните заведения 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.  Обявява конкурс за избор на Управител на “Многопрофилна болница 

за активно лечение-Ботевград” ЕООД, гр. Ботевград  за срок от три години, 

съгласно чл.3 от Наредба № 9/29.06.2000 година за условията и реда за 

провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения 

по Закона за лечебните заведения. 

1.1. Изисквания към кандидатите: 

1.1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен 

"магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по 

здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен 

"магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или 

научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на 

квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на 

здравния мениджмънт. 

1.1.2.  Да има най-малко 5 /пет/ години трудов стаж като лекар или 

икономист, кандидатите притежаващи образователно- квалификационна 

степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност. 

1.1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени 

престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани. 

1.2. Необходими документи: 

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два 

отделни плика, както следва: 

Плик № 1 съдържа: 

- Заявление за участие в конкурс; 

- Документи, удостоверяващи образователно- квалификационна 

степен, квалификацията и специалността съгласно т. 1.1.1; 

- Документ за самоличност; 

http://web.apis.bg/p.php?i=11492#p350358


- Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна 

специалност; 

- Свидетелство за съдимост;  

- Автобиография (CV); 

Плик № 2 съдържа: 

 - Писмена разработка на програма за развитие и дейността на 

“Многопрофилна болница за активно лечение- Ботевград” ЕООД за 

тригодишния период  

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а 

заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното 

постъпване. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се 

посочват името на подателя, датата и часът на приемането му. 

Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено 

лице в ЦИОГ на Община Ботевград, пл.Освобождение № 13. 

1.3. Срок и място за подаване на документите: до 17:30 часа, на 

21.11.2016 година.в ЦИОГ на Община Ботевград. 

1.4. Темата, предмет на събеседването по чл.2, ал.1,т.3 от Наредба № 

9/ от 26.06.2000г.: Програма за развитие и дейността на “Многопрофилна 

болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за тригодишния период. 

1.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 22.11.2016 година, 

10:00 часа, в зала № 15 на Общинската администрация. 

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва: 

- проверка на съответствието на представените документи с 

предварително обявените изисквания на кандидата 

- представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността 

на лечебното заведение за тригодишен период 

- събеседване с кандидатите  

2. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса в 

състав:  

Председател: Борис Борисов – зам.кмет по финансите в Община Ботевград 

Секретар:     Мария Христова – началник отдел „Правно-нормативно 

обслужване” в Община Ботевград 

Членове 1.д-р Веселка Златева – общински съветник в ОбС Ботевград.-

магистър „Здравен мениджмънт” 

            2. д-р Светла Стоянова – магистър  по медицина.  

               3.Представител на   Районна здравна инспекция – София област. 



3. Обявата за конкурса да се публикува в един централен и/или един 

местен вестник, както и на интернет страницата на органа, упражняващ 

правата на едноличен собственик на капитала. 

4.  Утвърждава проект на договор за възлагане управлението. 

5.  Възлага на Кмета на община Ботевград да организира произтичащите 

от горепосоченото процедури. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№276 

Гр.Ботевград,13.10.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отпускане на  финансови 

средства от собствени приходи на общината /вх.№0810-1006/и становища 

на  Постоянните комисии по   същия въпрос,Общинският съвет – 

Ботевград  на основание чл.21,ал.1.т.6   от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  и проведено поименно 

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

общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

                                         

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

15 000/Петнадесет хиляди/лева от собствени приходи на Община 

Ботевград за експлоатация,поддръжка и управление на уличното 

осветление на територията на община Ботевград. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

      

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№277 

Гр.Ботевград,13.10.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за закупуване 

на 3 бр.лекотоварни автомобили и 1 бр. пътнически бус /вх.№0810-1010/   

и становища на  Постоянните комисии по   същия въпрос,Общинският 

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

самоуправление и местната администрация  и проведено поименно 

гласуване, с 16 гласа „за”, 1 гласа „против”,7  гласа „въздържал се”  при 

общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

 1. Дава съгласие от финансовите средства, отпуснати в т.2 на 

Решение № 88/28.04.2016 година Общински съвет Ботевград  да се 

пренасочат – финансови средства в размер до 40 хиляди / четиридесет 

хиляди/ лева  с включено ДДС  за закупуване на  3 броя  употребявани 

лекотоварни автомобили и 1 брой употребяван пътнически бус с 8 места. 

2 Възлага на кмета на Община Ботевград да организира  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 

№278 

Гр.Ботевград,13.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно предоставяне на движими 

вещи-общинска собственост на ОП”БКС” за стопанисване и управление 

/вх.№0810-1008/  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 Закона за общинската собственост  и проведено 

поименно гласуване, с 16 гласа „за”, 0 гласа „против”,8  гласа „въздържал 

се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Предоставя за стопанисване и управление на ОП” Благоустройство и 

комунално стопанство” 

 -Специален автомобил МАН 26 с идентификационен номер 

WMAH17ZZ24W054383   и рег.№ СО 4287ВР, 

-Специален автомобил МАН 26 с идентификационен номер 

WMAT37ZZ14L038150  и рег.№ СО 4288ВР, 

 -Лек автомобил Рено Канго с идентификационен номер 

VF1KCOJCF25241739 и рег.№ СО 8143АК ,  

собственост на община Ботевград и допълва   Приложение № 2 към 

Правилника за организацията, устройство и дейността на  ОП”БКС”  към 

Решение №2/14.01.2016г.  на Общински съвет Ботевград.  

2. Възлага на Кмета на община Ботевград да организира  произтичащите от 

горното решение  процедури  по  Закона за общинската собственост.  
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                             

`      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

 

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№279 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДАНИЕЛ ДИЛОВ - КМЕТ НА КМЕТСТВО 

С. ЛИТАКОВО,ОБЩИНА БОТЕВГРАД на Информация за социално 

икономическото  състояние на с.Литаково/вх.№0810-1016/ 

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 27 

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

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 1. Приема Информация за социално икономическото  състояние на 

с.Литаково. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

         

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е 

№280 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Информация за готовността на община Ботевград за 

работа в зимни условия/вх.№вх.№0810-1028/ 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 27 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 община Ботевград за работа в 

зимни условия. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

         

 

 

             Р Е Ш Е Н И Е 

№281 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА СПАСЕН ЦЕНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно приемане на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определянето  и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Ботевград/вх.№0810-1021/   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,ЧЛ.9 ОТ 

Закона за местните данъци и такси,чл.75-79 от АПК,чл.8,чл.11,ал.3 от ЗНА  

и проведено  гласуване, с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”,0  гласа 

„въздържал се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

І.Приема Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето  и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Ботевград ,както следва: 

1. В разпоредбите на Глава трета”Цени на услуги неуредени със 

закон,предоставени от Община Ботевград на физически и 

юридически лица” се правят следните изменения и допълнения: 

1.1.От чл. 53 се отменя т.18: „За ползване на таксиметрови 

местостоянки на територията на община Ботевград месечно на МПС-

8.00 лева” 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                          

             /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

         

 

             Р Е Ш Е Н И Е 

№282 

Гр.Ботевград,27.10.2016 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.№0810-

1004/и становища на  Постоянните комисии 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  гласуване, с 

27 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 V. „Описание на имотите, в които общината има намерение 

да прекрати съсобственост с физически и юридически лица”: 

-  в Таблица 3, т. 7. - УПИ ХХІІІ в кв. 13 по плана на с. Липница се 

заличава. 

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 Б. 

Имоти, които Община Ботевград има готовност да продаде или учреди 

право на строеж върху тях, Таблица 2 се допълни със следният имот: 

 - УПИ ХХІІІ в кв. 13 по плана на с. Липница 

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 

№283 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно прекратяване на 

съсобственост върху  недвижим имот-частна общинска собственост между 

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

/вх.№0810-1020/и становища на  Постоянните комисии по   същия 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1, 

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

и чл. 70, ал.2 от НРПУРОИ  и проведено   поименно гласуване, с 27 гласа 

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

съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

 1. Одобрява пазарната цена и дава съгласие да се извърши 

разпоредителна сделка - прекратяване на съсобственост, чрез покупко-

продажба на общинската собственост в УПИ Х-890/ десети – осемстотин и 

деветдесет/ в кв. 17/ седемнадесет/ по плана на с. Врачеш, целият с  

урегулирана площ от 420.00 кв.м., по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, между 

община Ботевград и Пепа Николова Василева и Румен Асенов Василев,   

като същите придобият възмездно правото на собственост върху следния 

общински недвижим имот-частна общинска собственост, актуван с  АОС 

№ 2454/ 12.07.2016 г. на община Ботевград, вписан в Служба по 

вписванията при Ботевградски районен съд с вх. № 2074 от 18.07.2016 г., 

№ 144, том VІІ, парт. 15170 

         Терен с площ от 42/ четиридесет и два/ кв. м. влизащ по регулация от 

улица  в УПИ Х -890/ десети – осемстотин и деветдесет/ в кв. 17/ 

седемнадесет / по плана на с. Врачеш, актуван с АОС № 2454/ 12.07.2016 г. 

на община Ботевград, вписан в Служба по вписванията при Ботевградски 

районен съд с вх. № 2074 от 18.07.2016 г., № 144, том VІІ, парт. 15170 на 

пазарна цена 630.00/ шестстотин и тридесет и девет/лв., без ДДС 

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

от 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 

№284 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно учредяване право за 

пристрояване върху общински недвижим имот-терен с площ от 23.00 кв.м. 

част от ПИ с идентификатор05815.302.282 по КККР на гр. 

Ботевград/вх.№0810-1012//и становища на  Постоянните комисии по   

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

от Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл.38, 

ал.2, във връзка с чл. 41, ал. 2 от  ЗОС и чл. 57, ал.1, т. 3 от НРПУРОИ и 

проведено   поименно гласуване, с 27 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 Румяна Цветанова Петкова – 

Василева – управител на „Мариус Груп” ЕООД, ЕИК 175385447, 

собственик на едноетажна масивна сграда със застроена площ 74.75 кв.м., 

със съответното и отстъпено право на строеж, построена в УПИ І , квартал 

2 по плана на Ботевград в съответствие с описаното в Постановление от 

11.05.2011 г. за възлагане  на недвижим имот, вписано с вх. рег. № 1609 от 

14.09.2011 г., № 126, том VІ , парт. 6385 и Постановление от 29.12.2011 г. 

за допълване на постановление за възлагане, вписано с вх. рег. № 1 от 

05.01.2012 г., № 1, том І, парт. 6385 в Агенция по вписванията – Служба по 

вписванията – Ботевград   и находяща се  в поземлен имот с 

идентификатор 05815.302.282  по КККР на  гр.Ботевград, с адрес 

гр.Ботевград,  ж.к.Саранск,  УПИ І в кв. 2 по плана на гр.Ботевград,  както 

следва: 

Право на строеж за пристрояване върху терен с площ от 23.00 кв.м. от 

имот с идентификатор 05815.302.282  по кадастралната карта  и 

кадастралните регистри на гр.Ботевград, актуван с АЧОС № 

2451/10.06.2016 г., вписан с вх. рег. № 1592 от 14.06.2016, № 171, том VІ, 

парт. 36512 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията – 

Ботевград с цел разширяване на съществуващия търговски обект, 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 1092.00/ хиляда деветдесет и два / 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/ 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                         ПРЕПИС! 

           

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№285 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно даване съгласие за сключване  

на предварителен договор по чл.15,ал.5 и чл.17,ал.5 от ЗУТ /вх.№0810-

1013/и становища на Постоянните комисии по   същия въпрос,Общинският 

съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация , чл. 15, ал. 5 и чл. 17, ал. 5 от 

ЗУТ и чл. 67, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество и проведено   поименно гласуване, 

с 26 гласа „за”,0 гласа „против”,1 гласа „въздържал се” при общ брой 

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

 1. Дава съгласие да се сключи предварителен договор по чл. 15, ал. 5 

и чл. 17, ал. 5 от ЗУТ за прехвърляне на собственост върху недвижим имот 

– част от улица с площ от 863 кв. м., придаваем към имот планоснимачен 

№ 1210 в кв. 60 по плана на с. Скравена със Станислав Василев Геровски и 

одобрява пазарна цена на имота 7767.00 /седем хиляди седемстотин 

шестдесет и седем/ лева, без ДДС. 

          2. Възлага на кмета на Община-Ботевград да организира 

произтичащите процедури по реда на  ЗОС и ЗУТ. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                                                         ПРЕПИС! 

           

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№286 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно отдаване под наем на 

недвижими имоти-частна общинска собственост /вх.№0810-1022/ 

и становища на Постоянните комисии по   същия въпрос,Общинският 

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

самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от 

Закона за общинска собственост  във връзка с Тарифата по чл. 22 от 

НРПУРОИ за определяне на минимален месечен наем на 1 кв. м. полезна 

площ при отдаване под наем на общински имоти и проведено   поименно 

гласуване, с 27гласа „за”,0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се” при общ 

брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от  10/ десет/ години, чрез 

публичен търг с тайно наддаване на терени с площ от 20 кв. м. с номера от 

1 до 10, находящи се в поземлен имот 05815.304.737 по КККР на 

гр.Ботевград,  с площ от 2290.00/две хиляди двеста и деветдесет/ кв.м.; 

предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за паркинг, квартал 

177, УПИ ІV по действащия регулационен план на гр. Ботевград, съгласно 

одобрена Схема от главния архитект на община Ботевград, при начална 

тръжна месечна наемна цена – 30 лв. без ДДС за всеки един от терените. 

         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 

№287 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно допускане изменение на 

ПУП-ПР на кв.1 по регулационния план на гр.Ботевград/вх.0810-1003/ 

и становища на Постоянните комисии 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.134, ал.1, т.1 от ЗУТ,и 

проведено   гласуване, с 27гласа „за”,0 гласа „против”,0 гласа „въздържал 

се” при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

          1.Дава съгласие за изменение на Подробния устройствен план – План 

за регулация на кв. 1 по плана на гр.Ботевград, като регулационната линия, 

разделяща двата  Урегулирани поземлени имоти, парцел – север 

представляващ Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05815.302.290 по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри (ККиКР) на землището на 

гр.Ботевград и парцел – юг  представляващ ПИ с идентификатор 

05815.302.291 по КК и КР на землището на гр.Ботевград, бъде премахната 

и се образува нов  УПИ  І – „За жилищно строителство и търговска 

дейност”.  

  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 

№288 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД   на . Докладна записка  относно за заплащане на членски внос 

на община Ботевград в сдружение”МИГ БОТЕВГРАД”за 2016 година 

/вх.№0810-1023/и становища на Постоянните комисии по   същия 

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

за местното самоуправление и местната администрация,и проведено  поименно   

гласуване, с 27гласа „за”,0 гласа „против”,0 гласа „въздържал се” при общ 

брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Дава съгласие да бъде отпусната сума в размер на 3 178 лв. /три 

хиляди сто седемдесет и осем лева/ от собствени приходи за заплащане на 

членски внос на община Ботевград, като представител на публичния 

сектор в Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“  за 2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

         

          Р Е Ш Е Н И Е 

№289 

Гр.Ботевград,27.10.2016 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 , м.Дръстила – с. Радотина/вх.№0810-1019/ 

 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 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 27 гласа „за”, 0 гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

  

1. Предоставя на  Мария Атанасова Иванова   следния земеделски имот: 

- имот с проектен № 046077, с НТП: Нива с площ от 0.574 дка, категория 

на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността 

„Дръстила” – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в землището на с. Радотина, община 

Ботевград, при граници и съседи съгласно скица – проект № Ф01139/ 

25.08.2016 г. 

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

на Мария Атанасова Иванова, 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 

№290 

Гр.Ботевград,27.10.2016 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,м.Тепавицата-с.Радотина /вх.№0810-1018/ 

 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 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 27 гласа „за”, 0 гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

  

1. Предоставя на наследниците на Иванка Коцева Петрова Ганова следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 069027, с НТП: Нива с площ от 0.369 дка, категория 

на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността 

„Тепавицата”, попадащ в имот № 069010 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

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

съгласно скица – проект № Ф01130/ 28.07.2016 г. 

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

на Ваня Иванова Матеева, в качеството и на наследник на Иванка Коцева 

Петрова Ганова, 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 

№291 

Гр.Ботевград,27.10.2016 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,м.Дръстила-с.Радотина /вх.№0810-1017/ 

 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 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 27 гласа „за”, 0 гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Предоставя на наследниците на Димитър Иванов Храненишки следния 

земеделски имот: 

- имот с проектен № 046120, с НТП: Нива с площ от 0.989 дка, категория 

на земята при неполивни условия: седма, находящ се в местността 

„Дръстила”, попадащ в имот № 046027 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, в 

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

съгласно скица – проект № Ф01129/ 28.07.2016 г. 

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

на Асен Димитров Донов, в качеството му на наследник на Димитър 

Иванов Храненишки, 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 

№292 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно извършване на компенсирани 

промени в плана за капиталови разходи финансирани с целева субсидия от 

държавния бюджет за 2016 г. /вх.№0810-1029/ 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, във връзка  с чл.124,ал.3 от Закона за публичните 

финанси  и проведено  поименно  гласуване, с 27 гласа „за”, 0 гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Приема  компенсирани промени в плана за капиталови разходи 

финансирани с целева субсидия за 2016 година,съгласно приложение №1- 

План за компенсирани промени на капиталовите разходи между отделни 

обекти,финансирани със средства от целева субсидия,определена със 

закона за държавния бюджет за 2016 година 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                     

                                                                                /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

         

          Р Е Ш Е Н И Е 

№293 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно изваждане на дълготрайни и 

краткотрайни активи на ДДЛРГ”Надежда”, с.Гурково/вх.№0810-1033/ 

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.11,ал.2 във вр. с чл.12,ал.1 

от ЗОС  и проведено  поименно  гласуване, с 27 гласа „за”, 0 гласа 

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

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1. Изважда от ДДЛРГ „Надежда”,с.Гурково дълготрайните и 

краткотрайни материални активи,съгласно приложения Протокол от 

15.10.2016 година и ги предоставя за стопанисване и управление на 

община  Ботевград. 

2. възлага на кмета на Община Ботевград да организира произтичащите 

от горното решение процедури по Закона за общинската 

собственост. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                     

                                                                                /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

         

          Р Е Ш Е Н И Е 

№294 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка  относно допускане изработване на 

ПУП на ПИ в м. Рудешки дол, землище на гр. Ботевград/вх.№0810-1031 

и становища на  Постоянните комисии по   същия въпрос,Общинският 

съвет – Ботевград  на основание чл. 21, ал.1, т.11 и чл.20 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка 

с дейностите по чл.17, ал.1, т.2  от ЗМСМА и  на основание  чл.124а ал.1 и 

чл.124б,ал.1 от ЗУТ, във връзка с  чл.9,  ал.2, чл.12, ал.2 от ЗУТ и чл.73, 

ал.1, т.4, буква „а” и чл.76 от Закона за горите и проведено   гласуване, с 23 

гласа „за”, 0 гласа „против”,3  гласа „въздържал се”  при общ брой 

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

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

на Поземлен имот с идентификатор 05815.7.222  по КК и КР на 

гр.Ботевград,  м.”Зелин”, с цел промяна предназначението на същия за 

жилищна сграда /тип „Майка и дете” за предоставяне на социални услуги 

от  резидентен тип/  и  одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.   

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 

№295 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на  Докладна записка относно  съгласие за изработване на 

проект  за изменение на ПУП-ПР и ПЗ на УПИ ІІІ-1747,кв.114  по 

действащи подробни устройствени планове на гр.Ботевград/вх.№0810-

1034/ и становища на  Постоянните комисии по   същия 

въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.20 от ЗМСМА, във 

връзка с дейностите по чл.17, ал.1, т. 2 от ЗМСМА, на основание чл.21, 

ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА и чл.134, ал.2 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от 

ЗУТ, чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, чл.21, ал.5 от ЗУТ, чл.67, ал.1 и ал.2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 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 изпълнени разпоредбите на чл.15, ал.3 и ал.5 от 

ЗУТ за сключване на предварителен договор от Кмета на Община 

Ботевград с Дамян Русинов Маринов, като терен с площ от 16.00 кв.м. от 

УПИ VІ- За жилищно строителство и трафопост се присъедини към 

УПИ ІІІ – 1747, във връзка с предложение за изменение на ПУП-ПР, чрез 

промяна на границите на урегулираните поземлени имоти, съгласно 

представена скица-предложение за изменение на ПУП – ПР и задание за 

проектиране, и одобри пазарна стойност 960.00лв. без ДДС, определена с 

пазарна оценка, изготвена от експерт-оценител (Сертификат                № 

100101437/14.09.2009г.). Прехвърлянето на собственост след влизане в 

сила на заповедта за одобряване на проекта за изменение на ПУП-ПР и ПЗ, 

следва да се уреди в съответствие с разпоредбите на действащата 

нормативна уредба.  

 

 

 



            2. 

2. Дава съгласие за предприемане на действия по разрешаване изработване и 

процедиране на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) 

– План за регулация и План за застрояване на Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ІІІ–1747,общ. и УПИ VІ- За жилищно строителство и трафопост 

в кв.114 по действащите подробни устройствени планове на гр.Ботевград – 

ПР и ПЗ, като се промени дворищнорегулационната линия между същите и 

към УПИ ІІІ се присъедини терен с площ от 16 кв.м, без да се нарушават 

условията на чл.19, ал.1, т.1 от ЗУТ за лице и повърхност на урегулираните 

поземлени имоти; Промени се отреждането на УПИ ІІІ и остане само за 

имот пл.№ 1747; Измени се ПУП-ПЗ като за новообразуваните УПИ ІІІ-

1747 и УПИ VІ- За жилищно строителство и трафопост се запазват 

устройствените зони – Жм за УПИ ІІІ и Жс за УПИ VІ при спазване 

допустимите технически показатели, запази се начинът и характер на 

застрояване и се предвиди свързано допълващо застрояване на гаражи, 

разположени в УПИ ІІІ и УПИ VІ, на регулационната линия между 

същите, при покриване на калканните стени, съгласно представените 

скици-предложение за изменение на ПУП-ПР и ПУП-ПЗ.   

 

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

произтичащите от горното решение процедури, при спазване нормативната 

уредба по устройство на територията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                     

                                                                                /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

         

          Р Е Ш Е Н И Е 

№296 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД  на Докладна записка относно даване съгласие за 

одобряване на схема за поставяне на преместваем търговски обект върху 

терен,общинска собственост по действащия регулационен план на гр. 

/вх.№0810-1035/и становища на  Постоянните комисии по   същия 

въпрос,Общинският съвет – Ботевград  на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, 

чл.27, ал.4 и 5  от ЗМСМА, чл.56 от Закон за устройство на територията  и 

чл.9,ал.1 и  ал.3 от Наредбата за преместваемите обекти за рекламните, 

информационните и монументално-декоративни елементи на 

територията на Община Ботевград и проведено   поименно гласуване, с 

21 гласа „за”, 0 гласа „против”, 5  гласа „въздържал се”  при общ брой 

общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Р  Е  Ш  И  : 

1.Общински съвет – Ботевград дава съгласие за  поставяне на  преместваем  

обект за срок от 1 месец, представляващ - 4 броя маси, оградени от дървена 

ограда и скара за месни изделия  върху: 

-  терен с площ от 30 кв.метра, находящ се  в УПИ І- за административни  

културни дейности и паркинг в кв.65, ПИ със идентификатор 

05815.301.113, актуван с акт № 1374 от 04.10.2012 година за частна 

общинска собственост. 

2. Дава съгласие за одобряване от гл.архитект на Община Ботевград – 

Схема за разполагане на преместваем търговски обект, представляващ - 4 

броя маси, оградени от дървена ограда  и скара за  месни изделия  върху: 

- терен с площ  от 30 кв.метра, находящ се  в УПИ І- за административни, 

културни дейности и паркинг в кв.65, ПИ със идентификатор 

05815.301.113, актуван с акт № 1374 от 04.10.2012 година за частна 

общинска собственост. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                     

                                                                                /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

Изготвил:А.Нейкова 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№297 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ИВАН ГАВАЛЮГОВ-КМЕТ НА ОБЩИНА 

БОТЕВГРАД на Докладна записка относно участие  на Община Ботевград 

с проектно предложение по процедура „Активно включване” по 

ОП”Развитие на човешките ресурси  /вх.№0810-1036/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  и проведено поименно гласуване, с 27 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 подаде проектно предложение 

„Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на социални услуги за 

уязвими лица” по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” 

по приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места” и приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”. 

            2. Дава съгласие за създаване на „Дневен център за деца и 

възрастни хора с увреждания” с адрес ул.”Александър Батенберг” №14, 

град Ботевград по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” 

по приоритетна ос №1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на 

работните места” и приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване” по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”. 

            3. Възлага на кмета на община Ботевград да предприеме всички 

необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и 

реализирането на проектно предложение „Подобряване достъпа до 

заетост и предоставяне на социални услуги за уязвими лица” по 

процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” по приоритетна ос 

№1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” и 

приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване”  по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
Изготвил:А.Нейкова 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 

                              

    ПРЕПИС! 

       

 

 

 

          Р Е Ш Е Н И Е 

№298 

Гр.Ботевград,27.10.2016 г. 

 

ПО ДОКЛАДВАНЕ НА ДАМЯН МАРИНОВ-ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИК на Докладна записка относно  даване съгласие за закупуване 

на автобус за нуждите на община Ботевград /вх№0810-1037/ 

и становища на  Постоянните комисии по   същия въпрос,Общинският 

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

местното самоуправление и местната администрация  и проведено 

поименно гласуване, с 27 гласа „за”, 0 гласа „против”,0  гласа „въздържал 

се”  при общ брой общински съветници 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

 

1. Дава съгласие да бъде  закупен  употребяван автобус до 30 места за 

нуждите на община Ботевград 

2. Възлага на кмета на община Ботевград  при изготвяне  на  бюджет 

2017 година на община Ботевград да бъдат включени средства в 

размер до 65 000 лева  за закупуване на описания в т.1 автобус. 
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: 

                                                                      /МАРТИН ТИНЧЕВ/ 
 

 

 

 

Изготвил:А.Нейкова 

 


